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Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я  

по дисертацията на доцент д-р Георги Иванов Райновски за получаване на научната 

степен „доктор на науките” по професионално направление 4.1. „Физически науки” 

(специалност „Ядрена физика” 01.03.04) 

Тема на дисертацията: Експериментално изследване на ниско енергетични М1 

колективни нвъзбуждания в атомното ядро.  

Рецензент: доцент д-р Христо Недялков Протохристов от Института за ядрени 

изследвания и ядрена енергетика при БАН, член на научното жури съгласно 

решение на Факултетния съвет на Физически факултет на Софийски университет 

„Св. Кл. Охридски“,  Протокол №8 от 05.06.2012 г. 

Представеният дисертационен труд в обем от 204 страници се състои от увод, две 

глави, заключение, библиография на цитираната литература и списък с 

публикациите по дисертацията. Текстът е илюстриран с 87 фигури и съдържа 25 

таблици. Цитираната литература включва 259 заглавия. Трудът е представен на  

английски език. Основава се на 29 статии в научни списания с импакт фактор и 6 

доклада на международни конференции в пълен текст. Всички те отразяват научни 

резултати на дисертанта след придобиване на образователната и научна степен 

„Доктор”. Предмет на дисертацията са експериментални изследвания на 

нискоенергетични М1 колективни възбуждания в атомното ядро, по-специално на 

явлението ядрена хиралност и на състояния със смесена протон-неутронна 

симетрия.  

Развитието на ядрената спектроскопия през последните години е насочено към все 

по-прецизно изследване на атомните ядра като многочастични квантови системи, 

характеризиращи се със сложни взаимодействия на колективни и едночастични 

степени на свобода. Тези взаимодействия намират израз в ротационни, 

вибрационни и едночастични структури, наблюдавани в чисто и смесено 

състояние. От особен интерес са ядрената хиралност и появата на състояния със 

смесена протон-неутронна симетрия. В експериментален аспект, изследването на 

двете явления е голямо предизвикателство, поради много слабото заселване на 

съответните квантови състояния. Опитите се провеждат на специализирани 

ускорители с използване на многодетекторни спектрометри с голяма ефективност, 

висока разделителна способност и с възможности за синтезиране на екзотични 

ядра, далеч от линията на бета стабилност. Именно, на предния фронт на 

изследванията в тази актуална област, дисертантът доц. д-р Г. Райновски работи 

плодотворно през последните десет години.  

Анализ на научните приноси на дисертацията Дисертантът представя 

оригинални научни резултати от изследвания на редица ядра в различни области на 

масовото число А, които са от интерес за фундаменталната наука, в частност за 

обогатяване на ядреноспектроскопичната информация: разширяване на схемите на 

възбудените състояния, определяне на енергия, спин и четност на последните, 

прецизиране на енергиите и мултиполностите на гама-преходите, измерване на 
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много краткоживеещи изомерни състояния и определяне на вероятностите за 

електромагнитни преходи, идентифициране на обособени структури със 

специфични свойства, свързани с нови явления. За решаване на задачите са 

използвани най-модерни инструменти, както и нови експериментални методи 

разработени с участието на дисертанта.   

Научните приноси на дисертацията имат фундаментален и методичен характер. Те 

могат да се разделят условно на две части: (а) приложение на уникални 

ядренофизични прибори като многодетекторните системи EUROBALL ІV, 

Gammasphere, CUBE и др. в съчетание с модерни методи за получаване на нови 

експериментални данни и (б) интерпретация на резултатите на основата на 

съвременни теоретични модели на атомното ядро, за изясняване на физическите 

механизми отговорни за нови явления като ядрена киралност и възбуждане на 

състояния със смесена симетрия в ядрени системи в различни масови области.   

(а) Експериментите са проведени на ускорителни комплекси във водещи ядрени 

центрове в  САЩ и Европа: линеен ускорител АТЛАС в Аргонската национална 

лаборатория, ускорителна установка за радиоактивни снопове HRIBF на 

Националната лаборатория Оук Ридж, линеен ускорител SUNY на Лабораторията 

по ядрена структура, Стони Брук, в САЩ, електростатичен ускорител VIVITRON, 

Страсбург, Франция и FN тандем-ускорител на Университета в Кьолн, Германия.   

За възбуждане на изследваните ядра са използвани реакции с тежки йони, а в много 

от експериментите е приложена новата концепция за Кулоново възбуждане в 

инверсна кинематика (КВИК), когато ускорени тежки йони на изследвания изотоп 

бомбардират мишена от леки ядра, напр. 
12

С. В един от експериментите с КВИК са 

използвани ускорени радиоактивни ядра.    

За спектрометриране са използвани уникални многодетекторни гама-спектрометри 

EUROBALL IV, с 26 HPGe-гловер и 15 HPGe-кластерни детектори с BGO-

антикомптънова защита, разпределени в 10 пръстена, с допълнителен  детектори за 

регистрация на заредени частици DIAMANT; Gammasphere, с 98 HPGe-детектора, 

разпределени в 15 пръстена. В някои експерименти са използвани по-малки гама-

спектрометрични системи, например гама-спектрометъра CUBE (6 HPGe-

детектора) в Стони Брук, САЩ. Работите по дисертацията са изпълнени с най-

модерното в областта експериментално оборудване. При анализа на данни са 

използвани последни версии програми за обработка на многопараметрични 

спектри, напр. програмата за обработка на спектри на съвпадения RADWARE и др.   

(б) За интерпретация на експерименталните резултати дисертантът е използвал 

съвременни теоретични модели, избрани целесъобразно за описание на свойствата 

на конкретни ядра и за групи от ядра в различните масови области. Използвани са 

слоестият модел (SM), неговата разновидност с принудително въртене (CSM) и 

ротационният модел. Приложение намират също така моделът на взаимодействащи 

бозони (IBM), модели със сферична, деформирана и триаксиална сърцевина, 

моделът с наклонена ос и принудително въртене (TACSM). Повечето от изброените 

модели са сравнително нови и са в непрестанен процес на разширение и 
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прецизиране. В това отношение, дисертационният труд представлява принос за 

тяхното ревизиране и подобряване. 

Основните научни приноси на дисертацията се отнасят до приложение на  

модерни гама-спектрометрични инструменти и методи за изследване структурата 

на атомните ядра, получаване и интерпретация на нови експериментални данни. 

Изследвани са ниско енергетични М1 колективни възбуждания, свързани с 

явленията: (а) ядрена хиралност и (б) поява на състояния със смесена протон-

неутронна симетрия. 

(а) Понятието ядрена хиралност е въведено за описание на дублетни ивици в 

триаксиални ядра, в които ъгловите момент на валентния протон, на валентния 

неутрон и на сърцевината са взаимно перпендикулярни, което води до спонтанно 

нарушение на симетрията свързана с основните оси на ядрото. Появата на подобни 

структури беше предсказана за областта А≈130, където Ферми-нивото в 

подобвивката с h11/2 за протони е ниско, а за неутрони високо. Хиралността се 

манифестира от дегенерирани  ΔI =1 дублети с еднаква четност, т. нар. ивици-

близнаци (twin bands). Важно условие за ядрена хиралност е съвпадението на 

стойностите на приведените вероятности за В(Е2) и В(М1) на вътрешноивичните 

преходи. В изследванията на ядрената хиралност дисертантът има водещ принос. 

Изследвани са следните ядра като са получени нови данни за ивични структури и 

възбудени състояния от интерес: 
100

Tc, 
102

Ru, 
103,104,105,106

Rh, 
106

Ag, 
132,134

Cs. За 

ядрата 
103,104

Rh, за първи път са измерени времената на живот с помощта на метода 

на диференциалните криви на разпад (DDCM).  

Наличие на ядрена хиралност е установено  в ядра от масовата област А≈100, по-

специално в ядрата 
100

Tc, 
102

Ru, 
105,106

Rh и 
106

Ag. Изследвани са различни аспекти на 

явлението като влиянието на триаксиална мекота на четно-четната сърцевина в 

хиралните ротори, влиянието на валентните нуклони в съседни нечетни ядра, 

направено е сравнение между дву- и три-квазичастични хирални конфигурации. В 

работите за слабо деформираното триаксиално ядро 
132

Cs [D1, D2], изпълнени с 

водещото участие на доц. д-р Райновски, е наблюдавана коексистенция на 

магнитни и хирални ивици и е показано, че протон-неутронното взаимодействие 

може да доведе до стабилизация на хиралната геометрия. В това ядро за първи път 

е определена експериментално идентичната четност на състоянията, върху които се 

формират хиралните ивици.  

От изследванията по първата тема е направен изводът, че явлението ядрена 

хиралност се наблюдяава в т. нар. острови на хиралност в масовите области А≈100, 

и А≈130 като към тях е добавена областта А≈104. Установено е, че хиралността 

изчезва при приближаване до главните нуклонни слоеве, т. е., при намаляване на 

квадруполната деформация.  

Направен е извод, че моделните описания на явлението, са недостатъчни за 

цялостно възпроизвеждане на експерименталните данни. Това важи с особена сила 

за вероятностите за преход, които не съответстват на правилата на отбор за 
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електромагнитни преходи в хирална геометрия. Предполага се, че хиралната 

компонента във вълновата функция на ивичните структури има по-слабо влияние. 

От друга страна е експериментално показано, че хиралността се реализира под 

формата на хирални вибрации, а не статично.  

Подчертано е, че експерименталните изследвания в това направление трябва да 

продължат като за целта дисертанта предлага използване на радиоактивни снопове 

и реакции на Куловоно възбуждане в инверсна кинематика.  

Изследванията свързани с явлението ядрена киралност са намерили отражение в 

публикации [D1-D15].  

(б) Състоянията със смесена протон-неутронна симетрия позволяват да се изследва 

взаимодействието между едночастични, колективни и изоспинови степени на 

свобода. Протон-неутронното взаимодействие във валентния слой е доминантно за 

образуването на колективни структури при ниски енергии, т. е., за ядрената 

квадруполна деформация 

Изследвани са следните ядра: 
124,126,128,130,132,

Xe, 
136,138

Ce,
132

Te, 
140

Nd. В тези ядра са 

установени голям брой нови възбудени състояния и ивични структури, и са 

определени техните квантови характеристики. С изключение на 
140

Nd, състоянията 

в горните ядра са заселвани в реакции на Куловово възбуждане в инверсна 

кинематика като е показано експериментално превъзходството на този метод пред 

класическите методи за спектрометриране на нисколежащи неирастови състояния. 

За първи път методът е приложен за изследване на радиоактивното ядро 
132

Te. С 

помощта на метода на отслабване на Доплеровото отместване (DSAM) са измерени 

времената на живот на състояния със смесена симетрия в ядрото 
140

N. Дисертантът 

е изследвал еднофоннони състояния със смесена симетрия 2
+

1,ms  във вибрационни 

ядра от областта А=130-140. Като значителен успех може да се разглежда 

изследването на ядрото 
138

Се, в което е получен пълен набор от спектроскопични 

данни за идентификация на състояния със смесена симетрия. В същото ядро е 

установено фрагментирането на състоянието 2
+

1,ms и е определен матричният 

елемент на взаимодействие между състояния с пълна и смесена симетрия.  

Без да разглеждам в детайли посочените в дисертацията 11 решени проблеми, ще 

отбележа, че те изясняват редица основни характеристики на състоянията със 

смесена симетрия като е показана тяхната силна зависимост от локалните 

особености на валентния слой. И тук, работата на дисертанта открива поле за по-

нататъшни изследвания, по-специално на радиоактивни ядра отдалечени от 

линията на бета стабилност, какъвто проект прдстои да се реализира на 

установката HIE-ISOLDE в ЦЕРН.   

Изследванията на ядрени състояния със смесена протон-неутронна симетрия са 

отразени в публикации [D16-D29].  

Наукометрични показатели Дисертационният труд  се основава върху 29 статии 

и 7 доклади на международни конференции отпечатани в пълен текст. Статиите са 
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публикувани в реномирани научни списания, всички те с импакт фактор - Phys. 

Rev. Lett., Phys. Lett. B, Phys. Rev. С, J. Phys. G, Nucl. Phys. A, European Phys. J. A, 

Nuc. Instr. & Meth. А, Int. J. Mod. Phys. E и The European Phys. J. A.  

Публикационната дейност по дисертацията има следните наукометрични 

показатели: общият импакт фактор (ИФ) (за годината на публикуване или усреднен 

за 5 годишен период за някои журнали) възлиза на 103; личният ИФ е 9.159.  

Броят на независимите цитирания е 139 за периода 2003 - 2012 г., което говори за 

значителен интерес към новите експериментални резултати, свързани с явлението 

ядрена хиралност, и със състоянията със смесена симетрия и тяхната 

интерпретация. Прави впечатление значителната цитируемост на статиите D3 (50), 

D1 (32), D11 (29), D4 (26), D5 (23) и D18 (11).  Доц. д-р Г. Райновски има индекс на 

Хирш  13 (по данни на Scopus). 

Значимост на научните резултати. Представените в дисертацията научни 

резултати са актуални,  значими и обогатяват съществуващите знания за 

структурата на атомното ядро. Те засягат сложния характер на взаимодействие 

между едночастичните и колективни степени на свобода в ядрените системи и 

помагат за изясняване на интересните нови явления хирална симетрия и състояния 

със смесена протон-неутронна симетрия.   

Оценка на личния принос на кандидата. Всички научните публикации на 

дисертанта са изпълнени в авторски колективи със значителен брой участници, 

каквато е практиката в големите международни ядрени лаборатории. Броят на 

съавторите в използваните в дисертацията публикации варира от 4 до 57, като 

последното число е обичайно за експериментални изследвания, провеждани на 

уникални установки. Личният принос на доц. д-р Г. Райновски, обаче може да бъде 

оценен въз основа на приложените материали, както следва:  

В 4 от статиите той е първи автор, в 8 втори, в 5 трети и четвърти преди азбучната 

подредба на останалите съавтори. Условно, може да приемем, че в 17 работи 

неговият принос е основен (водещ) или твърде значим, т. е. те са реализирани под 

негово ръководство или с негово важно участие. Някои от тези работи (D1, D2, 

D13, D18 и D19) имат и значителна цитируемост  - 69 пъти. Заслужава да се 

отбележи статията за изследванията на киралността на слабодеформираното ядро 
132

Cs (D1), цитирана 32 пъти, в която дисертантът има водещо участие. 

В останалите работи смятам, че авторът има съществен принос със своята дейност 

в организирането и провеждането на експериментите като утвърден специалист в 

областта. Това е документирано от участие в 26 големи експеримента. За три от 

експериментите по ядрена хиралност (ЕUROBALL IV EB02/14, Stony Brook SUNY, 

V. 2002, ІХ.2002 и Gammasphere GSFMA 170, ХІ.2005) и два по състояния със 

смесена симетрия (Cologne FN-tandem exp., V.2009 и GSI еxp. U424) доц. д-р Г. 

Райновски е говорител (spokeperson), т. е., организира и представя цялостния 

проект на изследванията, които именно се предмет на настоящата дисертация.  
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Разработката на дисертацията показва добра научно-изследователска култура: 

решаваните проблеми са актуални и са ясно поставени. Избраните 

експериментални методи и установки съответстват на задачите и са на най-високо 

съвременно ниво. Получените резултатите са представени точно и пълно, дори 

твърде детайлно. Всичко това доказва възможностите на доц. д-р Г. Райновски да 

решава най-сложни проблеми на ядрена спектроскопия и ядрена структура.  

В цитираната литература преобладават предимно нови публикации от периода на 

изследванията на явленията ядрена хиралност и състояния със смесена симетрия 

около 1995-2011 г. Те съдържат нови експериментални данни и моделни 

пресмятания. Повечето от заглавията преди 1990 г., са основополагащи теоретични 

разработки, използвани целесъобразно за интерпретация на резултатите по 

дисертацията.   

Личните ми впечатления от кандидата са за специалист с значителна научно-

изследователска дейност в областта на ядрената спектроскопия, който има голяма 

ерудиция и задълбочени знания и умения на физик-експериментатор. Той има 

съществен принос в получаване и интерпретация на нови експериментални данни 

от най-модерните спектрометрични установки, а също така в развитието на нови 

методи в ядрено-спектроскопичния експеримент. Работи в силни международни 

колективи в престижни изследователски центрове. Неговата работа като 

ръководител и участник в договори с Фонд „Научни изследвания” се характеризира 

с постоянно високо ниво и отлични резултати. Следва да отбележа и успешната 

работа на дисертанта със студенти и дипломанти.   

Дисертационният труд и авторефератът към него съответстват на изискванията на 

Закона за развитието на академичния състав в Република България и Правилника за 

неговото прилагане.  

Заключение Дисертацията на доц. д-р Г. Райновски представя резултатите от 

задълбочени изследвания на структурата и свойствата на атомното ядро, които 

изясняват сложни механизми на взаимодействие между едночастичните и 

колективни степени на свобода. Те са актуални,  значими и обогатяват 

съществуващите знания. Научните публикации и научната дейност на дисертана 

отговарят напълно на „Препоръчителните изисквания” на Физическия факултет 

при Софийския университет „Климет Охридски” за придобиване на научната 

степен „Доктор на науките”.  

В заключение, препоръчвам на уважаемото научно жури да присъди на доц. д-р 

Георги Иванов Райновски научната степен „Доктор на науките”.   

София, 20.08.2012 г. 

Член на научното жури : 

Доц. д-р Хр. Протохристов 


