
Р е ц е н з и я 

 

на 

 

Дисертационнен труд “Лазерна спектроскопия на  двуатомни молекули” 

за получаване на научната и образователна степен “доктор ”  

с автор Милена Иванова Иванова 

по специалност 4.1 Физически науки (Физика на атомите и молекулите) 

 

Рецензент: доц. д-р  Емилия Атанасова Алипиева,  Институт по електроника – БАН 

 

 Представеният ми за рецензиране дисертационнен труд на Милена Иванова е 

изложен на 167 стр. Дисертационният труд е съставен от 4 глави и 3 приложения. В 

първото приложение са приведени приносите на дисертацията, във второто приложение са 

дадени публикациите, върху които е изградена дисертацията; в последното приложение е 

приведена цитираната литература,- общо 169 заглавия. В дисертацията са включени 20 

таблици и 32 фигури.    

  Дисертацията е изградена върху 4 работи в J. Chem. Physics- с импакт фактор 

3.14, публикувани в периода от 2011 г. до 2013г... В три от публикациите Милена 

Иванова е първи автор, което е показател за нейния принос в получаването и 

анализа  на представения значителен по обем материал. Резултатите са представени 

на 11 международни конференции като постерни доклади и 1 устен доклад. 

 

Актуалност на дисертационния труд 

Обект на изследване в представената дисертация са молекулите  LiRb и LiCa, 

съставени от алкални и алкалоземни елементи.  Поради съчетаване на подходяща 

структура на енергетичните нива и честота  на резонансните линии , съвпадаща с 

честотите на генерация на широко разпространените диодни лазери, алкалните метали  се 

изследват усилено с методите на квантовата оптика и кохерентната спектроскопия и са 

обект на експерименти по охлаждане на атоми. Логична стъпка за изучаване на студената 

материя е свързването на охладените атоми в молекули  Изследването на тези молекули е 



интересно и важно за фундаменталната наука и дава надежда за приложения в областта на 

квантовата оптика.  Определянето на потенциалните криви на молекулните термове на 

двуатомните молекули на алкалните и алкалоземните елементи е актуална задача и за 

физиката на атомните взаимодействия, тъй като добре дефинираните молекулни термове 

дават възможност да се изследват елементарните процеси на еластични и неелестични 

взаимодействия. Познаването на молекулните константи и потенциалните им криви 

позволяват да се определят областите, където са възможни резонанси на Фешбах, и където 

е възможно свързването на охладените атоми в молекула.  

Основна характеристика на работата 

В работата, на базата на експериментално точно определени енергетични 

ротационно-вибрационни състояния на термовете, включително и в непосредствена 

близост до дисоциативната граница се възстановяват основните и някои от възбудените 

потенциални термове на молекулата LiRb и LiCa, определят се молекулни константи , 

анализират се причините за пертурбация на някои термове. 

Уводната глава акцентира върху необходимостта от проведените изследвания и 

поставя проблемите, които ще се решават .  

Втората глава е разделена на две основни части. В първата част е представена 

теорията на двуатомната молекула, решенията на уравнението на Шрьодингер в 

различните му приближения, енергетичната структура и класификация на на електронните 

състояния и правилата за преход.  

Втората част разглежда теоретичните подходи за определяне на потенциалните 

термове от експерименталните данни за енергията на ротационно-вибрационни състояния 

- чрез молекулни константи (коефициенти на Дънхам) и построяването на потенциални 

криви. Подробно са разгледани границите на приложение, предимствата и недостатъците 

на всеки метод, които е необходимо да се вземат предвид за адекватното тълкуване на 

експерименталните данни. Подробно е описан методът на точково представяне на 

потенциалната крива, приложим при потенциали с нестандартна форма.  

В трета глава е описана експерименталната постановка. Изследваните молекули се  

се получават в кювета от тип «топлинна тръба», като се използва диференцирано 

нагряване на кюветата. С помощта на Фурие спектрометър се записва лазерно-

индуцираната флуоресценция. Използват се различни типове лазери с цел да се избегне 

влиянието на спектъра на Li2, който се препокрива със спектъра на изследваната молекула 



в дадена спектрална област, както и топлинно излъчване на молекулата в случая на LiCa. 

Във всички случаи подробно се анализират източниците на грешки - ширината на 

възбуждащото лазерно излъчване и плуването на честотата му,  разделителната способност 

на Фурие спектрометъра. 

Четвъртата глава е посветена на експерименталните резултати и техния анализ. 

Регистрирани са и са класифицирани повече от 9000 спектрални линии. Ценността на 

дисертационния труд се състои в анализа на тези данни и извлечената от тях достоверна 

информация. За построяване на потенциалните термове са определени енергиите на 

стотици ротационно-вибрационни нива. Отчита се и наличието на взаимодействие на 

различните състояния (например в молекулата LiRb). За възстановяване на потенциалните 

криви се ползват различни теоретичните модели. 

Молекулата LiRb се изследва за първи път. Построени са потенциалните криви на 

основните синглетно и триплетно състояния, както и на 3 възбудени състояния. Намерено 

е пертурбационно отклонение в потенциалните криви на 
1
П състоянията и е анализиран 

вероятният смущаващ терм за В
1
П състоянето, като е извършен депертурбационен анализ. 

Конструирането, на базата на експериментални данни, на потенциална крива на 

триплетното основно състояние, дава възможност на авторите да моделират резонанси на 

Фешбах за молекулата LiRb. Този модел описва добре наблюдаваните от други автори 

резонанси.  

Молекулата  LiCa е изследвана за първи път в топлинна тръба, като са преодолени 

трудностите за получаването й в достатъчна концентрация. Изследвани са основното и две 

възбудени състояния, за които са построени потенциални криви и са пресметнати 

коефициенти на Дънхам. Данните за 2
2
∑

+
 състояние са получени с Фурие анализ на 

топлинното излъчване на тръбата. Регистрирана е фина структура на основното състояние, 

дължаща се на спин-ротационното взаимодействие. Необичайно голямата му стойност, в 

сравнение с други подобни молекули е отдадена на поправки от втори порядък- спин 

орбитално взаимодействие и  взаимодействие с близколежащите П състояния. 

Теоретичният модел, отчитащ този ефект дава добро съвпадение с експеримента. 

Дисертацията е добре оформена и логично построена.. В началото на всяка глава се 

прави анализ на съществуващите до момента на провеждане на изследването резултати; 

кратко се описва проведеният експеримент и основните получени резултати. Следва 

подробно представяне на изследването, подкрепено с графики и таблици.  



Съдържанието на автореферата отговаря на съдържанието на дисертацията 

  

Имам няколко забележки., които  не намаляват стойността на работата. 

1.В текста се срещат някои неточни изрази, например на стр.77: „ флуоресценция от 

основното ниво беше наблюдавана“ ...  

2. В параграф   3.4 на трета глава се прави оценка на експерименталната грешка, а 

навсякъде в текста се употребява термина неопределеност. Прави ли се разлика между 

грешка и неопределеност? 

3. С “R” са означени три различни величини- 

 -ротационен ъглов момент - стр. 15 

-разделилна способст на Фурие спектрометъра-стр. 71 

-междуядрено разстояние 

 

Заключение. 

Получените в дисертацията значителни по обем резултати са на високо ниво и са 

принос във физиката на двуатомните молекули.  Въпреки че са публикувани наскоро 

- 2011-13 година, има забелязани 8 цитата в Scopus. Съвместната работа на Милена 

Иванова с водещи в това направление учени (проф. Тийман и също така научният и 

ръководител проф. Пашов ) е допринесла за навлизането и усвояването на сложните 

теоретични модели и границите за приложението им, без което е невъзможна правилната 

интерпретация на спектроскопските данни. Зад получените резултати стои упорит и 

последователен  квалифициран труд, който трябва да се оцени високо. 

Моето заключение е, че Милена Иванова Иванова отговаря напълно на изискванията 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по исканата 

специалност и с пълна убеденост препоръчвам на уважаемото научно жури да й 

присъди тази степен.  

 

 

София, 30 септември 2013г.                                 Рецензент : доц. д-р  Емилия Алипиева 

 


