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1 Актуалност на темата на дисертацията
Дисертацията е посветена, в частност, на изучаването на едно от най-загадъчните
явления на квантовата физика, което е известно с германското име цитербевегунг
(“Zitterbewegung”). Както явлението, така и неговото име, за пръв път са въведени
във физиката от Ервин Шрьодингер в неговата статия от 1930 година, озаглавена
Ueber die kraeftefreie Bewegung in der relativistischen Quantenmechanik, в която той
изучава динамиката на релативистки електрони във вакуум. Като резултат от из-
следванията в тази статия Шрьодингер заключава, че, освен класическото движение,
електронът извършва и периодични движения с много голяма честота, даже и в от-
съствие на външно поле. Именно тези осцилации Шрьодингер нарича цитербевегунг.

След това откритие последваха изключително много теоретични работи, посве-
тени на явлението цитербевегунг. Експериментални работи обаче няма, тъй като
предсказваната честота на периодичните осцилации на електрона е огромна и е из-
вън обсега на съвременните експериментални установки. При това, в литературата
даже принципното наблюдение на цитербевегунг във вакуум често беше поставяно
под съмнение.

В най-последно време положението с експерименталното наблюдение на цитербе-
вегунг драстично се измени след като беше установено, че явлението принципно би
могло да съществува в различни обекти на кондензирата материя, такива като някои
полупроводници, нанотръбички и графен. Също така съвсем наскоро, при изследване
на йони на калций, захванати в йонна уловка и възбудени с подходящо лазерно поле,
успешно бяха симулирани както уравнението на Дирак в 1 + 1 пространсво-време,
така и съответния цитербевегунг.

От друга страна, Стандартния модел, описващ съвременната физика на елемен-
тарните частици, както и всички негови суперсиметрични разширения, предсказват
че елементарните частици притежават вътрешен електричен диполен момент. Също



така някои съвременни модели предлагат за кандидати на съставни обекти на Тъм-
ната материя частици, притежаващи освен електричен диполен момент, евентуално
и вътрешен магнитен диполен момент.

Прякото експериментално наблюдение на възможно съществуващите електричен
и магнитнитен диполен моменти на елементаните частици, както и в случая с цитер-
бевегунг, е много трудно, тъй като стойностите им са извънредно малки и засега, след
десетилетия усилия, са намерени само горните и долните граници на електричните
диполни моменти на електрона и неутрона.

Дисертацията е посветена именно на изследването на част въпросите, свързани
с възможното експериментално наблюдение на вътрешните електрични и магнитни
диполни моменти на частиците. Основен подход в дадената дисертация е симулира-
нето на квантовата динамика на заредени и неутрални релативистки частици във
външно електромагнитно поле с помощта на йонни уловки. Това, без съмнение, оп-
ределя тематиката на дисертацията като особено актуална.

2 Структура на дисертацията
Дисертационният труд е написан на английски език и се състои от 104 страници.
Дисертацията започва с анотация, а останалият материал е разпределен в 6 глави,
като първата представлява кратък увод. Списъкьт на литературата се дава след
всяка глава и, като се отчитат и повторенията, съдържа 78 заглавия. Също така в
дисертацията са включени 10 фигури.

В Първа глава, която както беше отбелязано по-горе е уводна, са представени
предварителни сведения, необходими при изследванията в областта на дисертацията.
В нея са описани йонната уловка на Пол и уравнението на Дирак.

В следващите глави са представени оригиналните резултати, включени в дисер-
тацията.

Втора глава е посветена на симулацията на неутрална релативистка частица,
притежаваща електричен диполен момомент. За целта е разгледан йон, намиращ се
в йонна уловка на Пол.

В Трета глава е разгледан едномерен вариант на модела от Втора глава, но
сега освен член в уравнението на Дирак, описващ взаимодействието на електричния
диполен момент с външно електростатично поле е добавен и член, описващ взаи-
модействието на магнитния диполен момент на частицата с външно стационарно
магнитно поле.

В Четвърта глава са разгледани тримерни модели, описващи както неутрални,
така и заредени релативистки частици, движещи се във външни електростатични и
магнитни полета.

В Пета глава, в рамките на едмерен модел, е изследван цитербевегунг на релати-
вистка неутрална частица, притежаваща магнитен и евентуално електричен диполни
моменти, движеща се в магнитно или електростатично полета.

Шеста глава е посветена на изучаването на релативистка заредена частица, не
притежаваща електричен диполен момент и движеща се във външно електростатич-
но поле, което не е инвариантно относно инверсии на пространството.
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3 Основни приноси
Основните научни резултати получени при изследванията в областта на дадената
дисертация могат да бъдат резюмирани по следния начин:

• Йонните уловки са използвани са симулиране на релативиски неутрални час-
тици, притежаващи електричен и магнитен диполни моменти. Хамилтонианът
на Дирак в тримерно пространство, който в този случай описва релативистка
неутрална частица, притежаваща електричен диполен момент и намираща се
във външно електростатично поле, е реализиран с помощта на един дерезонан-
сен Джейнс-Къмингс и един дерезонансен анти-Джейнс-Къмингс хамилтониа-
ни. Това помага да бъдат измерени осцилациите на спина и да бъде обяснено
намаляването на ширината на спиновото разцепване.

• Естествено продължение на отбелязаните по-горе изследвания е изучаването на
неутрална релативистка частица, притежаваща освен електричен диполен мо-
мент още и магнитен диполен момент. Тази програма е реализирана в случай,
че разглежданият модел е едномерен. Тук е показано, че съществува горна гра-
ница на спиновото разцепване, която отсъства в нерелативисткия случай. Също
така е получено, че спиновото разцепване не е инвариантно относно специални
преобразования на Лоренц.

• При изследването на тримерни модели, описващи неутрални и заредени рела-
тивистки частици, движещи се във външни електростатични и магнитни полета
е установено, че в случай на неутрална релативистка частица не съществува
горна граница на спиновото разцепване, но все пак съществува стойност на на-
сищане, зависещо от напречният импулс. В случай на заредена релативистка
частица е показано, че също както и за неутрална частица, не съществува гор-
на граница на спиновото отместване, което от своя страна зависи от нивата на
Ландау.

• При изследване на цитербевегунг на едномерен модел, описващ релативистка
неутрална частица, движеща се в магнитно поле, е получено, че за разлика
от цитербевегунг на свободна частица, при наличие на външно поле съществу-
ват три вида зитербевегунг, а именно напречен и надлъжен цитербевегунд на
позицията и скоростта, като и спин-цитербевегунг.

• Чрез използване на пертурбативни методи е изучена динамиката на нерела-
тивистки електрон, движещ се в електростатично поле с нарушена симетрия
относно инверсии на пространството. Потвърдена е хипотезата, че нарушената
симетрия може да свали спиновото израждане.

4 Научни публикации. Цитиране на научните трудо-
ве

Общият брой на представените в дисертацията публикации е 4, като в това число:
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A. В реферирани списания — 4
A1. Physical Review A — 3
A2. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and optical Physics — 1.

B. Публикации в материали и сборници на конференции и електронни архиви — 1.
Статия A2 също така е публикувана в електронния архив на Корнелския университет
arXiv: 1211.7214 [quant-ph].

Засега не са забелязани цитирания на публикациите, използвани в дисертацията.

5 Автореферат
Авторефератът правилно и точно отразява съдържанието на дисертацията.

6 Забележки
Съществени критични бележки по дисертацията нямам.

7 Обща характеристика на дисертацията
• Дисертационният труд е посветен на една много актуална тематика, касаеща

най-фундаментални въпроси на съвременната физика.

• Има възможност за експериментална проверка на получените резултати.

• Научните резултати са публикувани във високо реномираните международни
списания Physical Review А и Journal of Physics B: Atomic, Molecular
and optical Physics.

• Остават още доста нерешени интересни задачи по тематика на дисертатцията.

Като цяло дисертацията на Тихомир Тенев напълно удовлетворява изискванията
за степента, която се защитава.

8 Заключение
Предвид всичко казано досега, препоръчвам на многоуважаемoто жури да присъди
на Тихомир Генчев Тенев образователната и научна степен

”
Доктор“.

С уважение:
доцент д-р Димитър Младенов

19 май 2013 година
София
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