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Актуалност на проблема. Без никакво съмнение, темата на този дисертационен труд е 

актуална. Двуатомните молекули  представляват както теоретична така и експериментална 

основа за изучаване на всички многоатомни молекули, включително биологичните. Те са най-

простите молекулни системи, които са най-близки до атомите по своя строеж, но все пак 

съдържат основните междуатомни взаимодействия, които са характерни само за молекулите. 

Поради това че са твърде прости, двуатомните молекули позволяват прилагането на достатъчно 

точни теоретични методи и получаването на много по-пълно теоретично разглеждане, 

отколкото по-големите (многоатомни) молекули, където се налага използването на повече 

приближения. С развитието на теоретичните методи както и на компютърните възможности, 

стават възможни и се извършват все по-точни и по-надеждни ab initio изследвания на тези 

молекули. Експерименталните (спектроскопски) изследвания на двуатомните молекули също 

дават много по-детайлна информация отколкото при многоатомните молекули, поради по-

малкия брой енергетични нива, които могат да бъдат спектрално разделени, идентифицирани и 

сравнени с теоретичните моделни разглеждания. Единствено при двуатомните молекули имаме 

потенциална крива на електронните състояния (зависимост на електронната енергия от 

междуядреното разстояние R), докато при всички по-големи молекули имаме многомерни 

потенциални повърхности. Потенциалната крива може да бъде изучавана с голяма точност, 

включително до много големи междуядрени разстояния (близо до дисоциационната граница), 

докато при многомерните потенциални повърности на многоатомните молекули тази задача е 

много трудна. 

Детайлното познаване на електронните състояния на двуатомните молекули и на техните 

потенциални криви, особено при много големи междуядрени разстояния, е много важно за 

изследванията върху студени атоми и молекули. Хетероядрените двуатомни молекули на 

алкални метали са особено интересни за такива изследвания и приложения поради това, че 

притежават постоянен електричен диполен момент в дълбоко свързаните синглетни електронни 

състояния. Поради тази причина, студените хетероядрени молекули на алкални атоми са 
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подходящи за потенциални приложения в квантовата информатика, както и в експериментите 

по управление на свръхстудени молекули в електрични полета. 

Милена Иванова познава състоянието на проблема. Това личи от първата, втората и 

третата глави на дисертацията. В първата глава на дисертацията (Увод) е даден един кратък, но 

информативен преглед на съществуващите както теоретични, така и експериментални 

изследвания по проблема и на съответната публикувана научна литература. На тази основа е 

представена логична обосновка на важността и актуалността и постановка на целите и задачите, 

поставени за решаване в дисертационния труд. Във втората глава Милена Иванова запознава 

читателя с основите на теорията на двуатомните молекули. Изложението е разбираемо и 

насочено към онези аспекти на теорията, които са важни и се използват реално в изследванията 

от дисертацията. Въведени са и кратко, но ясно са дефинирани и обяснени използваните по-

нататък в дисертацията понятия, обозначения, модели, уравнения и математични техники. 

Прави впечатление експертното обсъждане на различните използвани в литературата 

приближения – подходящи за различни типове молекули. В третата глава на дисертацията са 

изложени кратко експерименталните основи на подхода. Дадено е кратко описание на 

основните компоненти на експерименталната установка, които са: (1) пещ за получаване и 

изследване на молекулите; представена е конструкцията на пещта и метода за получаване на 

молекулите от атоми; (2) възбуждане на лазерно индуцирана флуоресценция от получените 

молекули, с използване на подходящи лазери; (3) регистрация на лазерно индуцираната 

флуоресценция с помощта на Фурие спектрометър, който работи в широк спектрален диапазон, 

от 450 сm-1 до 63000 сm-1;  анализ на получените спектри, състоящи се от огромен брой 

спектрални линии, отделяне на полезния сигнал, идващ от изследваните молекули, от други 

пречещи сигнали. 

Общ преглед на дисертационния труд 

В дисертацията, освен тези три глави, е включена още една глава (Глава 4), съдържаща 

оригиналните изследвания на автора. Тази глава е разделена на две части, представящи 

съответно изследванията върху молекулите LiRb и LiCa. Дисертацията е написана на 167 

страници, съдържа 37 фигури и 21 таблици, а цитираната литература включва 169 заглавия. 

Изложеният материал в дисертацията е публикуван в 4 статии във високо престижното 

международно научно списание Journal of Chemical Physics, в годините 2011-2013. Има 

забелязани 8 независими цитирания на тези статии в литературата, въпреки че публикациите са 

от последните две години. Тази публикуемост на материала от дисертацията и цитируемост на 

публикациите, прави силно впечатление и далеч надхвърля стандартните изисквания. Научните 
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резултати в дисертацията са докладвани на 12 международни научни форуми, от които един 

устен и 11 постерни доклада. Това количество доклади също прави силно впечатление и е 

доказателство за високото качество на работата. 

Дисертацията е написана на много добър език, без сериозни фактически грешки, а броят 

на формалните граматически грешки е малък. Изложението е стегнато, целенасочено, без 

излишни подробности и повторения, но достатъчно информативно и пълно. Основните 

резултати и научни приноси в края на дисертацията, са добре формулирани и правилно 

отразяват представения материал.  

Кратка аналитична характеристика на работата.  

Както вече беше споменато, оригиналните изследвания на автора се съдържат в Глава 4 на 

дистертацията. Материалът е разделен на две части, за алкалната молекула LiRb и алкално-

алкалоземната молекула LiCa. 

Въпреки че съществуват голям брой теоретични изследвания на молекулата LiRb, досега 

тя оставаше последната нерадиоактивна хетероядрена молекула на алкални метали, която не е 

изследвана експериментално (спектроскопски) с висока разделителна способност. От друга 

страна, тази молекула представлява голям практически интерес за физиката на студените 

молекули, тъй като тя е една от най-полярните двуатомни молекули и е удобна за 

манипулиране с електрични полета. В дисертацията е направено първото спектроскопско 

изследване с висока разделителна способност на основното и редица възбудени електронни 

състояния, за 4 различни изотопа на молекулата. Молекулите LiRb са приготвени в пещ с три 

отделения, където двата метала се нагряват при различни температури. Първоначалната цел е 

получаване на прецизна потенциална крива за основното състояние на молекулата, Х1Σ+. За 

тази цел е използвана флуоресценцията от В1Π електронно състояние, възбуденa с използване 

на едномодов багрилен лазер в областта ~17000 cm-1. Спектрите са записани на Фурие 

спектрометър с типична разделителна способност от ~0.05 cm-1. Идентифицирани са повече от 

3400 честоти на преходи Х←В, които позволиха достигането на най-високо възбудено 

вибрационно-ротационно състояние (v”=45, J”=30) в Х, с енергия около 30 cm-1 под 

дисоциационната асимптота и обхващащо междуядрено разстояние до около 8.85А. Това 

разстояние обаче е все още значително под радиуса на ЛеРой от 10.3А, и съответно 

недостатъчно за надеждно възстановяване на потенциалната крива при много големите 

междуядрени разстояния, необходими при описанието на ударите между студени атоми Li и 

Rb. Въз основа на тези резултати, за описание на основното състояние на LiRb е конструирана 
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прецизна точкова потенциална крива с кубичен сплайн, по метода IРА (Inverted perturbation 

approach), като при по-големите стойности на междуядреното разстояние R, където 

експерименталните данни са недостатъчни, е приложена регуляризация, за да се избегнат 

нефизичните осцилации на потенциалната крива и да се осъществи плавен преход към 

аналитичния израз с дисперсионни коефициенти, който описва кривата при R→∞. Този 

потенциал възпроизвежда експерименталните данни с безразмерно стандартно отклонение 0.60. 

Освен с точкова потенциална крива по метода IРА, основното състояние Х (на 7Li85Rb) е 

описано и с коефициентите на Дънхам, с включена корекция по Борн-Опенхаймер. Този модел 

също описва достатъчно добре енергиите на виб-ротационните нива на основното електронно 

състояние. 

Освен към основното синглетно състояние Х1Σ+, флуоресцентни преходи от В1Π, макар и 

по-малко, са регистрирани и към триплетното състояние  а3Σ+. Това позволи да се конструира 

потенциалната крива на състоянието а3Σ+ в аналитичен вид и да се моделират резонанси на 

Фешбах за всички изотопи на молекулата. 

Въз основа на полученото прецизно описание на енергетичната (виб-ротационна-спинова) 

структура на основното състояние и след провеждане на допълнителни експерименти на 

възбуждане при повишени температури, са идентифицирани общо 1195 нива (плюс 246 

допълнителни нива от предишна работа на други автори) за възбуденото електронно състояние 

В1Π, и съответно 693 нива за състоянието D1Π. При получаване на потенциалните криви на 

тези две състояния се оказва, че те са сравнително силно пертурбирани локално от други, 

близкоразположени електронни състояния. За В1Π, пертурбиращото състояние е 

идентифицирано като С1Σ+. Взаимодействието между двете състояния се дължи на L–

развързващия оператор. Проведен е депертурбационен анализ на двойката състояния В1Π и 

С1Σ+, в резултат на който са определени техните потенциални криви в аналитичен вид (За 

състоянието С1Σ+ кривата е определена само по пертурбациите, които това състояние 

упражнява върху състоянието В1Π). Получената потенциална крива за състоянието  С1Σ+ 

описва експерименталните данни с нормирано стандартно отклонение σ=1.20, което 

съответства на оценената експериментална неопределеност от около 0.01 cm-1. За състоянието 

D1Π не можа да бъде еднозначно определено пертурбиращото състояние. Поради това, 

използвайки IРА метода, за това състояние е определена само ефективна потенциална крива, 

отчитаща пертурбациите, но без тяхното детайлизиране на този етап, която описва пълния 

набор данни за изотопомерите 7Li85Rb и 7Li87Rb с безразмерно стандартно отклонение от 1.41. 
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Молекулата LiСа. Интересът към хетероядрените алкал-алкалоземни молекули се диктува 

от нарастващия интерес на научната общност към взаимодействия на студени атоми от тези 

видове, понеже са удобни за лазерно охлаждане и получаване на кондензат на Бозе-Айнщайн. 

Освен това молекулите притежават не само постоянен електричен, но и постоянен магнитен 

момент в основно състояние, което ги прави много подходящи за изучаване и манипулиране с 

елекрически и магнитни полета в изстуден вид. Тук е извършено детайлно експериментално 

спектроскопско изследване на молекулата LiСа с висока разделителна способност, с цел да се 

постигне прецизно описание на потенциалните криви на основното и някои възбудени 

електронни състояния, които представляват интерес за изследванията на студени молекули и 

атоми. Първоначално е изследвано основното състояние Х2Σ+, посредством възбуждане на 

лазерно-индуцирана флуоресценция от състоянието 42Σ+. Възбуждането на това състояние дава 

възможност да се избегне силната абсорбция и флуоресценция на Li2. Наблюдавани са 

експериментално значителен брой спектрални линии, което позволи да се построи прецизна 

потенциална крива, достигаща до ~80 cm-1 под границата на дисоциация. Голямо внимание е 

обърнато на моделирането на сложната спин-ротационна структура на това състояние. За 

построяване на потенциалната крива на Х2Σ+ състоянието, са използвани два различни модела: 

(1) точково представяне на потенциалната крива, като спин-ротационната структура се описва с 

ефективни параметри; (2) аналитичен потенциал, при който към Хамилтониана е добавен 

оператор на ефективното спин-ротационно взаимодействие. Тези две криви възпроизвеждат 

експерименталните данни с безразмерно стандартно отклонение съответно 0.68 и 0.52. Освен 

това са определени и комплект коефициенти на Дънхам, които описват експерименталните 

данни за основното състояние с безразмерно стандартно отклонение 1.0. Екстраполацията на 

потенциалната крива за големи междуядрени разстояния (R>7.6А), където липсват 

експериментални данни, е извършена с използване на стандартните формули, съдържащи 

дисперсни коефициенти. Но поради липсата на достатъчно надеждни теоретични и 

експериментални данни за тях, тази екстраполация не е особено прецизна и съответно 

потенциалната крива при много големи междуядрени разстояния (а също и определената от тях 

енергия на дисоциация) не може да се смята за много точна. 

Освен основното състояние Х2Σ+, са изучени още и двете възбудени състояния 22Σ+ и 42Σ+. 

Състоянието 22Σ+ е наблюдавано благодарение на топлинното излъчване в системата 

22Σ+→Х2Σ+  и допълнителното избирателно възбуждане на някои преходи в тази система с 

диоден лазер. Наборът от експериментални данни за това състояние се състои от 800 линии, 

даващи общо 251 енергетични нива на състоянието. Използвайки тези експериментални данни, 
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потенциалната крива на състоянието е получена в аналитичен вид а освен това е определен и 

комплект коефициенти на Дънхам, описващи енергетичната му структура, включително спин-

ротационната структура (само за изотопомера 7Li40Са). И за това състояние, както за основното, 

поради липсата на достатъчно експериментални данни, не е възможно да бъдат определени 

достатъчно точно потенциалната крива при много големи R, както и енергията на дисоциация. 

Определянето на виб-ротационната и спиновата структура и потенциалната крива на 

възбуденото състояние 42Σ+ е направено въз основа на наблюдаваната флуоресценция 

42Σ+→Х2Σ+ и известното вече описание на основното електронно състояние. От регистрираните 

около 4800 спектрални линии, са определени 566 енергетични нива на състоянието 42Σ+. 

Потенциалната крива на това състояние е получена в точков вид, а спин-ротационната 

структура е описана с помощта на два параметъра. Намерен е също и набор коефициенти на 

Дънхам за това състояние. Като заключение може да се каже, че в дисертацията е постигнат 

съществен напредък в изучаването на електронните състояния на молекулата LiСа с висока 

разделителна способност. 

Напълно съм убеден, че материалът върху който се градят приносите на 

дисертацията, е достоверен. Това следва както от доказаното високо качество на 

експерименталната работа, внимателните анализи и проверки на резултатите с използване на 

многобройни и разнообразни теоретични техники и резултати на други автори, така и от ранга 

на научните списания, в които са публикувани резултатите. На много места, където е 

необходимо, е направен коректен и подробен анализ и оценка на експерименталните 

неопределености и неточности, както и на техния конкретен произход за различните случаи. 

Моето мнение е, че основните научни приноси в дисертацията се заключават в 

получаване на голямо количество нови научни факти а също и на потвърдителни факти, 

допринасящи за обогатяване на познанията в една актуална и бързо развиваща се научна 

област, с голямо теоретично и приложно значение.  

Авторефератът е написан кратко и съдържателно, напълно отговаря на изискванията и 

правилно отразява извършената работа и приносите в дисертацията.  

Личен принос на Милена Иванова. От приведената в дисертацията справка за личния 

принос се убедих, че нейното участие е твърде голямо, както в експерименталната част на 

работата, така и при обработката на експерименталните данни и получаване на научните 

резултати, а също така и при написването на самата дисертация и на автореферата. 
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Критични бележки. По мое лично мнение, заглавието на дисертацията е твърде общо; 

по-добре би било в него да са включени имената на двете изследвани молекули LiRb и LiCa. На 

много места, както в дисертацията, така и в автореферата, е използвана неизвестната за мен 

дума „резидуул”, вместо правилната според мен дума „резидуум”. Както в аналитичния израз 

на Тиман (2.89), така и в този на ЛеРой (2.90), стр.49 от дисертацията, не е указано какъв е 

смисълът и стойността на параметъра n, което прави тези формули неразбираеми и 

неизползваеми за читателя. Също така, формула 2.95 за точковото представяне на една функция 

не е обяснена добре: не е казано в какъв интервал са дефинирани функциите Sk(R). 

Общо заключение. Напълно убеден съм, че работата представлява един ценен 

дисертационен труд и научен принос, който не само удовлетворява но и надхвърля 

традиционните изисквания. Поради това, без колебание препоръчвам на членовете на журито 

по защитата, да гласуват за присъждане на научната и образователна степен Доктор на Милена 

Иванова Иванова.  

София, 3 Септември, 2013 г.                                       Рецензент:  

                                                                                                  / Светослав Рашев / 


