
 1 

РЕЦЕНЗИЯ 
ВЪРХУ ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: 

НЯКОИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА МЬОСБАУЕРОВА СПЕКТРОСКОПИЯ КАТО 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОД ВЪВ ФИЗИКАТА НА КОНДЕНЗИРАНАТА МАТЕРИЯ 

ПРЕДСТАВЕН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР” ПО НАУЧНА 

СПЕЦИАЛНОСТ 01.03.26 – ЕЛЕКТРИЧНИ, МАГНИТНИ И ОПТИЧНИ СВОЙСТВА НА 

КОНДЕНЗИРАНАТА МАТЕРИЯ (ВКЛ. ЯДРЕН ГАМА-РЕЗОНАНС) 
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Предложеният ми за рецензия дисертационен труд включва: увод, теоретични 

основи на Мьосбауеровата спектроскопия, описание на експерименталните методи, 

същностна част с получените експериментални резултати и дискусия, използвана 

литература. Допълнително към материалите, съпътстващи дисертацията са представени 

автореферат, две приложения, списък на публикации и доклади, включени в 

дисертацията и декларация за оригиналност. Цялата дисертация е написана на 134 стр. 

и съдържа 56 фигури и 10 таблици.  

В първия раздел на дисертацията, наречен Основи на Мьосбауеровата 

спектроскопия са разгледани теоретичните принципи на метода, свръхфините 

взаимодействия и параметри, направено е кратко описание на основните 

желязосъдържащи оксихидроксиди, оксиди, някои минерали и желязосъдържащи 

съединения, имащи значение за по-нататъшното изложение. Тази част от дисертацията 

има характер на литературен обзор и от нея личи много добрата осведоменост на 

дисертанта, отличното познаване на литературата и актуалното състояние на научните 

проблеми в ключови области на Мьосбауеровата спектроскопия. Цитирани са почти 

всички значими, вкл. пионерни и обзорни съвременни изследвания, имащи отношение 

към дисертацията. В обзора и при дискусия на резултатите са използвани общо 71 

литературни източника. За съжаление основните цели на дисертационния труд не са 

разграничени и изрично дефинирани. Въпреки това в съгласие с наименованието на 

темата на дисертация, целите и могат да се изведат като една оценка на възможностите 

за приложение на Мьосбауеровата спектроскопия в различни направления във физиката 

и по-конкретно: 

 вероятност за резонансно и безоткатно поглъщане на гама-лъчи на някои 

нитропрусиди; 

 приложение на Мьосбауеровата спектроскопия за анализ на околната среда и 

оценка на замърсяването и; 

 спектрален анализ на космически обекти (метеорити); 

 проучване на катионно разпределение на Со-ферит с шпинелова структура; 

 методични въпроси относно уширение на резонансната линия в следствие 

самопоглъщане в Мьосбауерови източници след различен период на използване. 

Дисертантът посочва, че дисертацията е изработена в условията на финансова криза, 

която повлиява на тематичната и насоченост без да намалява или ограничава 

качеството на получените резултати. Изборът на конкретните приложения на 

Мьосбауеровата спектроскопия във физиката според мен е удачен и актуален. В научно 

направление самостоятелно и обособено са разгледани методични въпроси на гама-

резонансната спектроскопия, на изследване е подложен инересен оксиден композит, 

направена е оценка на съдържанието на минерали в метеорити, на основата на 

експериментален материал са обсъдени съвременни екологични аспекти и замърсеност 

на атмосферата. В следващото, т.н. „образователно” направление дисертантът, под 

ръководството на доц. В. Русанов, последователно натрупва познания и опит както в 
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теоретични, така и в практични аспекти за един без съмнение интересен и 

изключително информативен метод, какъвто представлява Мьосбауеровата 

спектроскопия. 

Дисертацията се основава на резултатите на 5 научни публикации и един доклад 

на международен научен форум. Всички те в много добра степен отразяват основните 

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

работа на дисертанта. Всички представени публикации са излезли от печат. Три от тях 

са отпечатани в специализираното списание “Hyperfine Interactions”, 2005, 2006, 2009 г. 

и по една публикация в “Nuclear Instruments and Methods”, 2010 и “Journal of 

Optoelectronics and Advanced Materials”, 2006. Тук е мястото да отбележа, че първите 

четири посочени публикации са в специализирани списания, които са най-

информационно ориентираните към проблематиката на Мьосбауеровата 

спектроскопия. Научният доклад е представен на конференция на стипендианти на 

фондацията “Alexander von Humboldt” в България, Варна, 2009. Цялата научна дейност 

на докторанта, характерът на основните резултати и публикации, напълно съответстват 

на научна специалност 01.03.26 “Електрични, магнитни и оптични свойства на 

кондензираната материя (вкл. ядрен гама-резонанс)”. 

Всички публикации на докторанта са в съавторство с научния му ръководител, 

някои и с консултанта и с чуждестранни партньори. В четири от тях докторантът е на 

второ място, в една – на трето. Не са предоставени данни за цитируемост.  

Дисертантът е представил автореферат, който адекватно и достатъчно пълно 

отразява структурата, съдържанието и изводите от дисертацията.  

Експерименталните резултати и дискусия в дисертацията са разграничени в 

самостоятелни подглави и последователно и адекватно описват подбраните 

приложения на Мьосбауеровата спектроскопия във физиката на кондензираната 

материя. Това е довело до оформянето на един цялостен и завършен труд, чийто 

достойнства и приноси могат да се резюмират до следното: 

 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФАКТОРА НА ЛЕМБ-МЬОСБАУЕР И ДИНАМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

КРИСТАЛНАТА РЕШЕТКА ЗА МОНОКРИСТАЛИ НА НЯКОИ НИТРОПРУСИДИ. Ще припомня, 

че факторът на Лемб-Мьосбауер представлява вероятността за резонансно и 

безоткатно поглъщане на гама-кванти. Бележи се с f’ и зависи от откатната енергия 

и температурата, като същевременно представлява важна характеристика за гама-

източниците. От друга страна нитропрусидите (обект на изследване) са 

желязосъдържащи координационни кристалохидратни съединения на желязото 

{Мx[Fe(CN)5NO
.
yH2O}. Те се използват в медицината (вазодилаторно, т.е. 

съдоразширяващо средство, прилагано за комплексна терапия при сърдечна 

недостатъчност). Натриев нитроприсид Na2[Fe(CN)5NO]
.
2H2O, поради 

спектралните си характеристики, e обявен от Националния институт за стандарти и 

технологии в САЩ като един от стандартите за съотнасяне на изомерното 

отместване и за калибровка на спектрометрите по скорости. Задачата, която си 

поставят докторант и ръководител е чрез определяне на вероятността за безоткатно 

поглъщане на гама-кванти да се получи повече информация за фотохроматични 

ефекти в нитропрусидите, т.е. формиране на метастабилни дългоживущи състояния 

(MS-I, MS-II) след облъчване на монокристали от нитрипросиди с монохроматична 

лазерна светлина. В тази връзка обекти на температурно зависимо 

експериментиране са натриев, литиев, бариев и гуанидинов (CN3H6) нитропрусиди. 

Основният получен резултат е наличие на анизотропност във фактора на Лемб-

Мьосбауер във всяко кристалографско направление на нитропрусидите. 

Изчислените характеристични температури са показателни за неприложимостта на 

съответните моделите на Дебай и Айнщайн за железните комплекси като следствие 

от вибрационна им специфика, а именно съществуването на две обособени области 

на вибрационни честоти - нискоенергийни акустични решетъчни (под 30 meV) и 
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високоенергийни оптични молекулни вибрации (60 - 100 meV). Изследванията в 

това направление могат да имат благоприятно продължение – изясняване 

природата на метастабилните състояния на нитропрусидите, определяне на 

степента на заселеност на техните молекули в метастабилните състояния и форми 

на трансформация; 
 МЬОСБАУЕРОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ВЪЗДУШНИ ФИЛТРИ ВЗЕТИ ОТ ЧЕРНОБИЛСКАТА 

АВАРИЯ. В това направление обекти на изследване са образци, отбрани преди, 

непосредствено и след различна времева отдалеченост от Чернобилска авария -

26.04.1986 г. Проведените изследвания и основно измерените Мьосбауерови 

спектри потвърждават еволюцията на фазовия състав и промяна на концентрациите 

на желязосъдържащите проби. В отбраните образци е регистрирано повишено 

съдържание на железни оксиди и оксихидрооксиди, радиоактивното замърсяване и 

съпътстващото отлагане на железни оксиди и оксихидроксидни частици не е 

равномерно във времето. Макар общото замърсяване да зависи от Кремиковското 

такова, замърсяването през май 86 г. усилва „магнитната” компонента в спектрите 

на частично окислено желязо (главно нестехиометричен магнетит Fe3-xO4). Като 

продължение на това направление докторантът извежда необходимостта 

Мьосбауеровата спектроскопия да намери място в екологично мониторингова 

дейност за индустриалните замърсявания у нас; 

 ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕТЕОРИТИ С МЬОСБАУЕРОВА СПЕКТРОСКОПИЯ. Основното в тази 

част от дисертацията е проведеният спектрален анализ, целящ изясняване на 

минерален състав на образци от предполагаеми метеорити за потвърждение или 

отхвърляне на тяхната космическа природа. Показано е че, Камасит (FeNi), 

Троилит (FeS), Оливин (MgxFe2-xSiO4, Пироксен (MgxFe2-xSi2O6) и други минерали, 

включващи йони с трета степен на окисление, са основния състав на изучаваните 

метеорити (метеорити Павел и Гумощник). Наличието на циментит (Fe3C) се счита 

за сигурен антропогенен фактор, отхвърлящ извънземен произход. По този начин 

са отхвърлени твърдения за космически произход за няколко находки;  

 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАТИОННОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОБАЛТОВИ ФЕРИТИ. 

Стехиометричните и нестехиометрични кобалтови ферити са композитни 

смесенооксидни материали с важно и разнообразно предназначение – магнитни и 

керамични материали, хетерогенни катализатори за екологични и стопански важни 

процеси. Кобалтовите ферити са част от голямото семейството на феритите, 

попадащи в групата на тези с шпинелна структура. Свойствата на кобалтовите 

ферити почти еднозначно зависят от катионното разпределение на техните йони в 

тетраедричната и октаедрична подрешетки. Ето защо дисертантът синтезира, 

измерва спектри, провежда спектрален анализ и изчисления по различни методи за 

интерпретация на експерименталните резултати. Измерени са спектри на образци с 

различна температура на отгряване при LNT 77К, LHeT 4.2К без и с наложено 

външно магнитно поле от 7Т. Получените крайни резултати разграничават не само 

заселеността на железните йони в тераедрична (А) и октаедрична (В) позиция и 

железни йони от В позиция с 0, 1, 2, 3, и повече Со йони от позиция А (какъвто 

резултат дава биноминалното разпределение), но и с новаторски приложен 

полиномен модел се отчита приноса и на йони във втора и трета координационна 

сфера. Не ми е известно подобен анализ да е прилаган и публикуван за феритите 

досега. Значимостта и ползата от това изследване е без съмнение, тъй като точното 

разпределение на йоните в решетката е основополагащо за обменните 

взаимодействия и еднозначно определя физичните свойства и реакционна 

способност на феритния материал. 

 ДИСКУСИЯ ОТНОСНО ЕФЕКТА НА РАЗШИРЯВАНЕ НА ЛИНИЯТА НА МЬОСБАУЕРОВИЯ 

ИЗТОЧНИК. Тази част от дисертацията представлява полемика с авторите J. Odeurs и 

G. Hoy, публикували в списание “Nuclear Instruments and Methods”, 2007 научно 
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съобщение, в което чрез квантово-механично приближение извършват изчисляване 

на разширението на резонансната линия като следствие от самопоглъщане на 

Мьосбауеровия източник. По четири различни модела и с находчиво използване на 

много стари източници, докторант и ръководител оборват два от изводите на 

дискутираната статия – предсказаното огромно разширение на резонансната 

линията, особено при продължително използване на силни източници и 

възможността за наблюдение на линия на излъчване с т.нар. “hole-burning” профил. 

Нещо повече, Гущеров и Русанов показват и източниците за грешни изводи. Това е 

погрешен подход на квантово-механични пресмятания без отчетено нерезонансно 

поглъщане на лъчението с въведен еквивалент на ефективна дебелина и нереална 

приета физическа дебелина на източника (около 100 µm спрямо реалните 6 - 8 µm). 

Крайните изводи в тази част на дисертацията имат висока научна стойност и звучат 

успокоително за спектроскописти, използващи силни източници на γ-кванти. 

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 кобалтов ферит: определяне на степента на инверсност, 

разпределение на катионите в шпинелната решетка. Тук отнасям и изводите и 

заключенията в полемичния спор с други автори за уширение на резинансната линия, в 

следствие самопоглъщане от ядрата в източниците. Посочените резултати са защитени 

с целенасочено научно изследване, те са аргументрани, научно обосновани и 

преставляват съгласно изискването в новия ЗРАСРБ „оригинален принос в науката”.  

 ОБОГАТЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЗНАНИЯ – В тази категория отнасям 

резултатите, свързани със спектрален анализ на метеорити, потвърдителни факти за 

съдържанието на въздушни филтри след Чернобилската авария и данни за фактора на 

Лемб-Мьосбауер на нитопрусиди (което има потенциал за будещо оригинално 

продължение).  

 EФЕКТИВНО ПРОТЕКЪЛ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС на дисертанта, овладял един 

сравнително нов и труден метод, показал познания и натрупал практика в различни 

направления на неговото приложение. Придобитият опит е подсилен със заслужено 

самочуствие на професионално изграден специалист, споделил своите резултати на две 

международни Мьосбауерови конференции в Монтпелие, Франция - 2005 г., Будапеща, 

Унгария - 2008 година, симпозиум на Хумболдтовия съюз в България и лятна школа, 

Варна - 2005 г. И в това отношение считам за изпълнено изискване на ЗРАСРБ за 

наличие в докторанта на „способности за самостоятелни научни изследвания”.  

Тук е мястото да отбележа моята убеденост, че написването и оформянето на 

дисертационния труд е изцяло направено от Виктор Гущеров с професионалната 

методична помощ на неговия научен ръководител и консултант. По моя преценка 

научните трудове в количествено отношение, научните резултати и приноси от 

дисертацията в качествено отношение напълно отговарят и надхвърлят 

препоръчителните изисквания и наукометричните критерии за придобиване на 

образователна и научна степен “доктор”. 

С високите критерии, с които е написана и оформена дисертацията са и 

ПРЕПОРЪКИТЕ И БЕЛЕЖКИТЕ ми към нея: 

Стр.25 Написано “текстурирани образци” вместо образци с наличие на текстура; Стр. 

32. “обърнат шпинел” вместо инверсен шпинел; Стр. 53 Написано “интерференционни” 

вместо интерференчни; Стр. 54 Описание за фиг. II.3.1 не съответства на самата 

фигура; Стр. 69 „енергетични” вместо енергийни; Стр. 75 “спектроскопични” вместо 

спектроскопски; Стр. 79 ”спектрометрирани”проби вместо измерване на спектри; Стр. 

80 ”магнетитът е частично окислен до γ-Fe2O3” вместо нестехиометричен Fe3-хO4 

магнетит; Стр. 87 В табл. III.2.1 не са посочени параметри на измерените спектри при 

стайна температура. Такава информация е необходима като доказателство за 
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”преливане” на спектрална площ следствие суперпарамагнетизъм; стр. 89. В табл. III.3.1 

няма данни за относителното тегло на спектралните компоненти; Стр. 93 “двукратно 

йонизирани йони” вместо йони във втора степен на окисление; Стр. 93 Непълно 

описание на метод за получаване на Со ферит (няма посочени условия на получаване - 

концентрация на изходните разтвори, утаяващ агент, pH на утаяване, температура на 

калциниране и др.). Според мен за този интензивно изследван обект няма посочени 

доказателства за монофазност. Методична неточност при получаването може би е 

довела до необходимоста в обясненията да се включат и примесни атоми и ваканции 

(стр. 98);  

 Посочените препоръки и бележки са стилови и не засягат същината на 

дисертацията. Те са неизбежни при такъв значителен обем на дисертационния труд и не 

намаляват достойнствата му. Основната ми препоръка към докторанта е за бъдещата му 

работа, а тя е да мобилизира усилията си в по-тясна сфера от Мьосбауеровата 

спектроскопия. Търсенето на ”интересни”, но несвързани по между си обекти за 

Мьосбауерово изследване не води до оптимален авторски ефект за надграждане на 

научното познание. От друга старана ”по-тясната специализация” е почти 

задължителна при работа за финансирани проекти, където личното желание за работа 

по определена идея се пречупва пред необходимостта да се работи по колективните 

програми. Нека припомня, че Рудолф Лудвиг Мьосбауер откри ефекта на резонансно и 

безоткатно поглъщане и излъчване на гама-кванти при изработване на дисертацията си 

и това „младежко” откритие задължава последователите му да следват неговата 

упоритост, прецизност в експеримента и високи цели. 

Накрая преди да посоча окончателната си оценка искам да отбележа 

професионалния формат, в който е написана дисертацията – отлично оформление, 

балансиран обем, спазени метрични единици, цветни илюстрации и приложения. Този 

стремеж към високо “ниво” на оформяне на текст и фигури ми е познат и в известна 

степен го отдавам и на доц. д-р Венцислав Русанов – ръководител на докторантурата.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертантът Виктор Благоев Гущеров задълбочено е навлязъл в 

познанието за Мьосбауеровата спектроскопия и с конкретни примери е 

доказал приложимостта и значението ѝ  във физиката на кондензираната 

материя. Проведените изследвания и публикувани резултати представляват 

оригинални научни приноси и 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 дисетрацията и убедено предлагам и на останалите 

членове на научното жури да гласуват положително за придобиването от 

Виктор Благоев Гущеров на образователната и научната степен “доктор” 

по научна специалност 01.03.26 – Електрични, магнитни и оптични 

свойства на кондензираната материя (вкл. ядрен гама-резонанс).  
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     (проф. дхн Иван Митов) 

 


