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Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, Българска академия на науките. 

 
1. Обща характеристика на дисертационния труд.  
Дисертацията, написана на английски език, е с обем 104 страници. Включва 6 глави, 
библиография към всяка от главите от общо 78 заглавия (някои от които се срещат 
повече от веднъж), включително 4-те оригинални трудове на дисертанта, 10 фигури и 
една таблица. Авторефератът на български език с обем 46 страници предава точно 
съдържанието на дисертацията и съдържа отчетлива формулировка на научните 
приноси на автора.  
 
Първата глава представлява кратко теоретично въведение в кръга проблеми, които ще 
бъдат разглеждани в дисертацията: квадруполен йонен капан на Паул, уравнение на 
Дирак, "цитербевегунг". 
 
На основание на формалното сходство на Дираковото уравнение за неутрална частица с  
електричен диполен момент с уравнението, описващо поведението на йон в капан на 
Паул, във втората глава е реализиран подход за емулиране на явленията, протичащи 
при взаимодействието на частицата с ЕДМ с външно електростатично поле, който дава 
възможност за експериментална проверка на ненаблюдавани до сега ефекти.  
 
В глава 3 подобен подход е приложен за изследване на спиновото разцепване във 
външно статично магнитно поле. С използване на едномерното уравнение на Дирак са 
предсказани характеристики на спиновото разцепване, които са качествено различни от 
предсказанията на нерелативистичната теория, и са очертани перспективи за опитната 
им проверка. 
 
В глава 4 спиновото разцепване при неутрални и натоварени частици със собствен 
диполен магнитен или електричен момент във външно магнитно или електрично поле е 
изследвано с тримерното уравнение на Дирак. Показано е, че зависимостта на това 
разцепване от скоростта при неутрални и натоварени частици е качествено различна, и 
също тъй се отличава от предсказанията на нерелативистичната теория. 
 
В глава 5 е разгледано осцилиращото поведение (цитербевегунг) на неутрални частици 
с магнитен или електричен диполен момент във външно поле. Показано е, че двете 



различни честоти на осцилация (за разлика от единствената честота при свободни 
частици) водят да "биене", което по принцип може да бъде наблюдавано опитно със 
съществуващи технологии. Сравнено е осцилиращото поведение при надлъжно и 
напречно на външното поле движение.   
 
Глава 6 е посветена на изучаване на едномерен и тримерен модели на движението на 
електрон в периодичен електростатичен потенциал с отчитане на спиновите степени на 
свобода и има голямо относително тегло в целия дисертационен труд. Изследванията се 
отличават от предходните глави по общата теоретична рамка (нерелативистична 
квантова механика, уравнение на Блох) и по използвания математичен апарат (основно 
анализ на симетриите на системата). 
 
2. Характеристика на научните приноси 
Всяка от главите 2-6 от дисертацията разглежда и решава конкретна задача от 
квантовата теория на спинови частици във външно поле: метод за емулиране на 
електричния диполен момент на неутрални частици в капан на Паул (гл.2), спиново 
разцепване и зависимостта му от скоростта на движение (гл.3 и 4), описание на т.нар. 
"цитербевегунг" във външно поле и предложение за опитно наблюдаване на ефектите 
(гл.5), доказателство, че външно периодично електростатично поле с нарушена 
транслационна инвариантност може да снеме спиновото израждане (гл.6), и др. Всички 
тези резултати са оригинални, посветени на актуални проблеми от бурно развиващи се 
научни области, между които търсенето на диполен електричен момент на елементарни 
частици, спинтроника, прецизна спектроскопия на студени атоми и др. Дисертацията се 
основава на 4 излезли от печат статии във високо реномирани списания (3 във Phys. 
Rev. A и 1 във Phys. Lett. B) в съавторство с научния му ръководител (и една - с трети 
съавтор), в които личният принос на дисертанта е вън от всяко съмнение. Не са ми 
известни цитирания на тези статии, но пред вид краткия срок от излизането им от печат 
- само шест месеца за първата от тях - цитирания изобщо не биха могли да бъдат 
регистрирани.   
 
3. Други бележки 
Дисертационният труд е написан на добър английски и добре структуриран. 
Авторефератът, макар и точен по смисъл, за съжаление е преведен на български 
набързо, с много стилови, правописни и пунктоационни неточности, които, обаче, 
нямат никакво отношение към научните достоинства на дисертацията. 
 
4. Заключение 
Като оценявам високо качествата на дисертационния труд и изложените в него научни 
резултати, както и ярко демонстрираните задълбочени познания в редица области на 
съвременната теоретична физика, убедено препоръчвам на научното жури да присъди 
на г-н Тихомир Генчев Тенев образователната и научна степен "доктор". 
 
София, 4 май 2013 г. 


