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1) Данни за кандидата

Д-р Георги Райновски завършва през 1996 г. Физическия факултет на Софийския

Университет “Св. Кл. Охридски”-  като “Магистър по физика”, специализация “Физика на

ядрото и елементарните частици”.   През 2001 г. защитава дисертация на тема “Колективни и

едночастични възбуждания в преходните ядра 123,124I и 123Xe” под ръководството на доц. д -р

Димитър Балабански и му е присъдена образователната и научна степен “доктор”. От

септември 2000 г. е асистент по ядрена физика в катедрата по Атомна физика на физическия

факултет на Софийския Университет, от  2003 г. е  главен асистент, а от 2007 г. доцент в

същата катедра.

Д-р Райновски е бил гостуващ учен в Института по Ядрена и Хадронна физика на

изследователския център в Розендорф (Германия) , в Университетите в Истанбул (Турция) и

в Милано и Камерино (Италия).  Научен сътрудник е бил в Университета на  Ню Йорк -

Стони Брук и в Университета на Ливърпул (Англия). Участвал е, както, като член, така и

като ръководител на колективи извършващи експерименти на едни от най-модерните

установки за ядрени експерименти в света, като GAMMASPHERE, EUROBALL IV, GANIL,

GASP, ISOLDE и др. В периода 2010-2011 г. е бил гостуващ изследовател в Технологичния

Университет на Дармщадт (Германия) със стипендия за опитни изследователи от фондацията

Александър фон Хумболт.

2) Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем

Представеният ми дисертационен труд е посветен на изучаване на електромагнитни М1

преходи между възбудени ядрени състояния.  Поради тясната връзка на М1 преходите с

едночастичната структура и най-вече поради техния изовекторен характер (различно

поведение на протоните и неутроните в съответното квантово състояние), възникването и

силата на този тип преходи са силно чувствителни към специфични компоненти на ядреното

взаимодействие. Дисертационният труд е посветен на експериментално изследване на
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магнитния диполен отклик на атомното ядро при ниски енергии, който се изразява именно

чрез наблюдаването на усилени М1 преходи. Отчитайки факта, че в последните години

ядрено-структурните изследвания се насочват все повече към изследване на неутронно

богати ядра, далеч от линията на β-стабилност, при които се очакват силно изразени

проявления на изовекторна природа на ядрената материя, то актуалността на настоящето

изследване не буди съмнение.

Дисертацията е посветената на изследването на два колективни ядрени ефекта, които се

проявяват чрез усилени М1 преходи и отразяват изовекторната природа на ядрената материя,

а именно ядрена хиралност и състояния със смесена протон-неутронна симетрия. През

последното десетилетие експерименталното и теоретично изследване на тези два ефекта

беше и все още е сред най-горещите теми в областта на ядрено-структурната физика.

Експериментите,  включени в дисертацията са провеждани в големи, водещи в областта на

ядрената физика, лаборатории в Европа и САЩ като Argonne National Laboratory (САЩ),

IReS Страсбург (Франция), GSI (Германия) и др. като са използвани едни от най-модерните

установки за ядрени експерименти в света такива като Gammasphere и EUROBALL IV.

Използването на ресурса на тези лаборатории за провеждане експерименти се осигурява след

тежка процедура за оценка на съответното експериментално предложение, която се извършва

от международни научни съвети.  Фактът,  че настоящия труд в голямата си част е базиран

именно на такъв тип експерименти, някои от които са инициирани и ръководени от

кандидата, е още едно признание за важността на разработваните научни проблеми.

Бих искал също да отбележа, че получените експериментални резултати, на които се

основа настоящата дисертация, не само са интерпретирани в рамките на най-съвременните

ядрени модели, но и в последствие са привлекли вниманието на водещи теоретични групи и

съответно са оказали влияние върху развитието на ядрената теория, което  потвърждава

актуалността на научните задачи формулирани и решени в рамките на разглежданата тук

дисертация.

3) Познава ли дисертанта състоянието на проблема

Дисертантът не само познава в детайли проблемите разработени в дисертацията, но и е

признат в световната научна общност на изследователите, занимаващи се с ядрено

структурни изследвания, като един от водещите експерти по ядрена хиралност и състояния

със смесена протон-неутронна симетрия (това твърдение ще разгледам по-подробно при

анализа на личните приноси на дисертанта). Детайлното познаване на проблема се вижда

ясно и от богата библиографична справка към дисертацията, която включва 259 работи,

някои от които са от зората на ядрено-структурната - началото на 50-те и 60-те години.
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4) Методика за решаване на поставените в дисертацията проблеми

Както вече отбелязах ядрената хиралност и състоянията са със смесена протон-неутронна

симетрия са колективни ядрени ефекти, които отразяват изовекторната природа на ядрената

материя и се проявят чрез M1 електромагнитни преходи. Изследването на магнитната

диполна радиация определя и общата експериментална методика при изучаване на тези два

феномена. Тя включва целия арсенал на съвременната γ спектроскопия: използване на

многодетекторни системи от германиеви детектори както в режим на многократни

съвпадения, така и в режим на единична регистрация, различни разновидности на ъглово

корелационни измервания, поляризационни измервания и измервания на къси времена на

живот по методите на доплеровото разцепване и доплеровото отслабване. Предвид

поставените физични задачи използваната  експериментална методика е адекватна и логично

води до данни, които в много случай дават еднозначен отговор на поставените физични

задачи. Като примери за последното бих искал да посоча експерименти свързани с измерване

на времена на живот в хиралните ивици в ядрото 104Rh и експерименти свързани с

идентификация на състояния със смесена симетрия в ядрата 138,136Ce и 134-128Xe.

В представения ми дисертационен труд са разработени и нови експериментални методи,

които се свеждат до прилагането на познати експериментални техники в обратна

кинематика, т.е. в ядрени реакции, при които налитащия ускорен йонен сноп се състои от

ядра, по-тежки от неподвижните ядра на мишената. Подобни техники решават множество

експериментални проблеми – осигуряват по-висока откатна скорост на съставните ядра,

получени в резултат на ядрената реакция, или позволяват кулоново възбуждане на ядра, от

които не може да се изработи мишена (редки или радиоактивни изотопи). Прилагането на

тези нови методики е възможно само на големи ускорители (ATLAS в националната

лаборатория Argonne, САЩ), но също така изисква и решаването на някои специфични

експериментални проблеми като например разработването на еластична мишена за плунджер

от 11B и модифициране на процедурите за анализ на данни. Тези проблеми са успешно

решени в дисертацията.

Трябва да се отбележи, че разработването на нови експериментални методики не е

самоцелно, а е продиктувано от физичните проблеми, на чието решение е посветена

дисертацията. В някои случаи, като например експеримента посветен на идентификация на

състояния със смесена симетрия в радиоактивното ядро 140Nd, стандартните

експериментални техники са експлоатирани до предела на възможното, преди да се направи

извода, че се налага използването на нови методи. Това ясно показва, че експериментите

включени в дисертацията са изцяло мотивирани от изследваната физика.
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5) Аналитична характеристика на дисертационния труд

Дисертационният труд  обхваща 204 страници, като съдържа 87 фигури и 25 таблици. Той

е разделен на въведение, 2 части по същество, благодарности, списък на оригиналните

научни трудове, на които е базирана дисертация, и библиография на ползваната литература,

обхващаща 259 заглавия. Дисертацията е написана на английски език. Изложението следва

много тясно изложенията в оригиналните научни трудове. При това обаче, дисертантът е

успял да хармонизира и логически подреди представените изследвания, така че дисертацията

представя единен труд с ясно формулирани задачи, чието решаване и развитие е проследено

в серия от експериментални изследвания. Ясно може да се види как резултатите от

първоначалните изследвания водят до уточняване на поставените задачи и съответно до

последващи експерименти. Крайните изводи и заключения възникват като естествен

завършек и обобщение на натрупаните експериментални данни и тяхната възможна

теоретична интерпретация.

Авторефератът правилно отразява съдържанието на дисертацията и е написан на

български език. В този смисъл той също носи основното качеството дисертацията –

представя единен научен труд с ясно изразени и логически подредени идеи, изследвания и

заключения. Известна критика буди относително големия обем на автореферата – 96

страници. Въпреки старанието на дисертанта да се придържа към езиковата норма на

българския език и относително правилното използване на научната терминология,

авторефератът създава впечатление на преводно произведение – на места словоредът е по-

близък до английския отколкото до българския език.  Като цяло обаче,  това не влошава

качеството и четимостта на автореферата.

Първата, по същество, част на дисертацията е посветена на изследвания на ядрена

хиралност. Тя се състои от 6 глави, които включват въведение в проблемите на ядрената

хиралност, изследвания на различни аспекти на ядрената хиралност и заключения. Първата

глава не съдържа оригинални за дисертанта резултати, а цели да представи ясно и бързо пред

читателя ефектът на ядрената хиралност. Правейки кратък обзор на теоретичните разработки

по темата, дисертантът въвежда ядрената хиралност като ефект породен от спонтанно

нарушаване на хиралната симетрия имащо геометрично-динамичен произход.  Хиралността

в природата,  в това число и тази на ядрените системи се състои в липсата на симетрия на

системите при трансформация водеща до огледален образ. В конкретния случай хиралността

се проявява от начина на  свързване на три вектора на ъглови моменти – по принципа на

лявата или на дясната ръка. В ядрената система ролята на такива ъглови моменти могат да

играят ъгловите моменти  на валентни нуклони и дупки (или квазичастици) и ъгловия

момент на ядката на ядрената система. Необходимо условие за наличието на хиралност в



5

ядрените системи се оказва съществуването на стабилна триаксиална дeформация на ядката.

Ето защо експерименталното наблюдаване на хиралност се счита за косвено доказателство за

наличие на твърда триаксиална деформация при ядрата. По отношение на ядрения

експеримент, съществуването на хиралност се изразява в наблюдаването на две ротационни

ивици (всяка от които с ΔI = 1),  които достигат до енергетично  израждане в определен

спинов регион. Ядрената хиралност налага и строги правила на отбор върху

електромагнитните преходи. Първата глава на частта, посветена на ядрена хиралност

завършва с ясно формулирани експериментални критерии за ядрена хиралност и дефинира

основните задачи на изследването, които трябва да отговорят на въпроса ”Може ли

наблюдаването на хирални ивици да се приеме като всеобщ и еднозначен критерий за

нарушаване на хиралната симетрия в атомното ядро?“.

Следващите четири глави последователно решават поставените задачи – тествани са

границите на острова на хиралност в масовата област A ≈ 130, като в случая на ядрото 132Cs е

показана общия произход на хирални и магнитни ивици; разкрита е нова област на ядрена

хиралност за ядра с маси A ≈ 130, като е показано, че критериите за ядрена хиралност изцяло

се изпълняват много рядко; в опит да се свържат наблюдаваните отклонения от критериите

за хиралност със свойствата на ядките на хиралните ротори е показано, че последните са γ

меки, но с определена степен на ограниченост по γ (102Ru), докато пълната γ независимост

може да разруши хиралната геометрия какъвто е случая в 106Ag; получената експериментална

информация е интерпретирана в рамките на най-съвременните теоретични модели като ТАС

модела и феноменологичения модел частица+ротор, като в някои случаи моделите са

модифицирани, така че да отчитат по-точно остатъчното взаимодействие, като например за

описание на хиралните ивици в 132Cs протон-неутронното взаимодействие е моделирано с

повърхностна делта функция вместо стандартното квадрупол-квадруполно взаимодействие;

натрупаната експериментална информация ясно показва нуждата от директен тест на

правилата за е-м преходи, който е направен в доста иновативен и труден експеримент по

измерване времена на живот в ядрото 104Rh. Именно данните от този експеримент

потвърждават прокрадващия се и от преди извод, че критериите за ядрена хиралност не се

изпълняват. На тази база дисертантът заключва, че хиралната симетрия не се нарушава в

атомните ядра и следователно наблюдаването на дублетни ивици не може да се приеме за

всеобщ и еднозначен критерии за съществуване на твърди триосеви ядрени форми. Върху

това заключение имам следните въпроси – както правилно е подчертано в дисертацията, този

извод се отнася само за нарушаване на хиралната симетрия в един частен случай, но може ли

той да се обобщи, т.е. да се заключи че хиралната симетрия се запазва в атомните ядра? Има
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ли някакви експериментални данни за съществуване на твърди триосеви форми в атомните

ядра?

Втората част на дисертацията е посветена на изследвания на състояния със смесена

симетрия. Наличието на състояния със смесена протон-неутронна симетрия е свързано с

наличието на така нареченото остатъчно протон-неутронно взаимодействие, т.е. на такива

компоненти на ядрените сили,  които не се отчитат в приближение на средното поле.   Под

състояния със смесена протон-неутронна симетрия се разбират колективни, изовекторни,

квадруполни (такова остатъчно взаимодействие) възбудени състояния, чиято вълнова

функция е антисиметрична по отношение размяната на поне една протонна двойка с

неутронна такава. В тях участват валентни нуклони, а тяхното появяване се дължи на факта,

че в ядрото имаме работа с двуфлуидна течност. Самото наименование изовекторни  е

свързано с изоспина, като характеристика различаваща протонните от неутронните

състояния. Сложността на експериментите свързани с такива състояния се състои в

необходимостта от прецизно определяне на пълната спектроскопична информация.

Конвенционалните експериментални техники изискват значително количество от съответния

изотоп и не позволят определянето на тези характеристики в един единствен експеримент.

Ето защо, до момента, състояния със смесени симетрии бяха наблюдавани само в стабилни

изотопи с високо относително разпространение.

Подобно на първата част на дисертацията и втората започва с уводна глава, която не

съдържа оригинални за дисертанта резултати, а дефинира състоянията със смесена симетрия

и съответния експериментален сигнал за тяхната идентификация. Целите които си поставя

дисертантът в това изследване е да свърже свойствата на тези състояния с микроскопичната

структура на ядрото и деформацията на ядрената форма. Изследването се базира на един

методологичен и два физични пробива.  Дисертантът е показал,  че методът на кулоново

възбуждане в обратна кинематика е единствения надежден експериментален метод за

идентификация на състояния със смесена симетрия в слабо разпространени и радиоактивни

изотопи. Използвайки този метод е идентифицирано състояние със смесена симетрия в

ядрото 138Ce, което се оказва фрагментирано. Предложеното обяснение на тази фрагментация

свързва свойствата на състоянията със смесена симетрия с запълването на подслоя πg7/2. Тази

нетривиална хипотеза по-късно е доуточнена и потвърдена от независими теоретични

изследвания в рамките на квази-частично-фононния модел и в слоест модел в голям базис и

по същество дава нов поглед върху разбирането на колективните изовекторни възбуждания в

атомното ядро. Втория физичен пробив в това изследване е свързан с изследване на O(6)

симетрията в ядрото 124Хе. На базата на пълен набор от абсолютни сили на преходите е

проведен оригинален анализ на флуктуациите на квантовите числа, който количествено
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показва,  че O(6)  симетрията в ядрото 124Хе е напълно нарушена, докато О(5) симетрията е

само леко смутена. Множество от експериментални изследвания са проведени в насока на

тези два физични пробива. Другите главни резултати на изследването са свързани с

разкриване на еволюцията на състоянията със смесена симетрия във веригата на ксеноновите

изотопи и изотонната верига N = 80. Последното позволява да се предскаже енергията на

състоянието със смесена симетрия в радиоактивното неутронно богато ядро 132Те.  В

последствие това състояние е идентифицирано експериментално и неговата енергия е в

съгласие с направеното предсказание. Състоянието със смесена симетрия в 132Те е

интерпретирано в рамките на слоест модел в голям базис като е показано, че състоянията със

смесена симетрия са силно чувствителни към протон-неутрония баланс на колективната

вълнова функция.  Въпросът,  които възниква по тази е точка е възможно ли е на базата на

експериментална информация за състоянията със смесена симетрия в 132Те и изотонната

верига N = 80 да се предскажат свойствата на състоянията със смесена симетрия в по-

екзотичните ядра с N = 84 и по-специално в 136Te?

6) Научни приноси

Научните приноси на дисертацията се обуславят от успешно решените задачи, които

първоначално са поставени, а именно – показано е, че разбирането ни за начина, по който се

нарушава хиралната симетрия в атомните ядра не съответства на действителността;

разработен е надежден метод за идентификация на състояния със смесена симетрия в слабо

разпространени и радиоактивни изотопи; показано е че леките ксенонови изотопи не са O(6)

ядра; демонстрирана е чувствителността състоянията със смесена симетрия към

едночастичната, микроскопична структура на ядрото. Детайлно описание на научните

приноси е дадено след всяка от основните части на дисертацията и в автореферата. Без да ги

преразказвам и без да повтарям отново тяхното значение за ядрено-структурните

изследвания, тук само ще изряза своето съгласие с тях така както са представени в

дисертацията и автореферата.

7) Публикации по дисертационния труд и лични приноси на дисертанта

Дисертацията се базира на 36 публикации отпечатани в периода 2003 – 2012 г. От

представените публикации 29 са публикации в реферирани научни списания и 7 са доклади

от научни конференции. От публикациите в реферирани списания  15 са в Physical Review C

(5  годишен ИФ –  3.173),  5  са в Physics  Letters  B  (5  годишен ИФ –  4.026),  3  са в Journal  of

Physics G (5 годишен ИФ – 1.698), 2 са в Physical Review Letters (5 годишен ИФ – 7.155) и по
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една в Nuclear Physics A (5 годишен ИФ – 1.870), Nuclear Instruments and Methods in Physics

Research A (5 годишен ИФ – 1.110) и International Journal of modern Physics E (5 годишен ИФ

– 0.534). Това са най-престижните списания за ядрено-структурната физика. В това

отношение особено се открояват Physical Review Letters и Physics Letters B, където до

публикация се допускат само резултати представляващи интерес за цялата физическа

общност. Публикациите са забелязани от научната общността, което е очевидно от големия

брой независими цитати – общо 234.

Всички публикации са във съавторство като броя съавтори варира от 4 (D12) до 57 (D14).

Дисертантът е представил писма от основните си съавтори, конкретизиращи неговия личен

принос. Дисертантът е първи автор на 4 от публикациите в реферирани списания. Сред тях

изпъват работи D18 (публикувана в Phys. Rev. Lett.) и D24 (публикувана в Phys. Lett. B),

които според мен съдържат основните пробиви в изследванията свързани със състояния със

смесена симетрия и жалонират тези изследвания.  В 11 от публикациите дисертантът не е

първи автор,  но негово име е изведено като втори или трети съавтор.  Примери за такива

публикации са D7,  D12,  D25,  D27  и D28.  В два от тези случай дисертантът е бил

кореспондиращ автор (D6 и D26), а работа D13 се базира на експеримент предложен и

проведен под ръководството на дисератнта. Приемам, че във всички тези работи дисертантът

има водещ принос, което означава че формулирането на изследвания физичен проблем,

планирането и провеждането на съответния експеримент, анализа на данните и

публикуването на резултатите са изключителна заслуга на дисертанта. На базата на писмото

на порф. Пиетрала (ТУ Дармщадт) относно приносите на дисертанта в изследванията

свързани със състояния със смесена симетрия, приемам че дисертантът има основен принос и

във всички статии базирани на работи D18 и D24, а именно D18 – D29. За всички останали

работи, споменати в писмата на основните съавтори на дисертанта, считам че той има

съществен принос, т.е. без неговото включване в авторския колектив съответната работа не

би могла да се извърши или не би могла да се извърши на качественото ниво на съответната

публикация. По тази схема се вижда, че от включените в дисертацията 29 заглавия в

реферирани списания дисертантът има водещ принос към 18 от тях, а към 7 има съществен

принос. Това ми позволява да заключа, че личния принос на дисертанта към включените в

дисертацията резултатите е извън всякакво съмнение.

На базата на личните си впечатления от дисертанта и от срещите, които съм имал с някои

от неговите основни съавтори, считам, че той е признат експерт по въпроси свързани с

ядрена хиралност и състояния със смесена протон-неутронна симетрия. Това мое мнение

намира подкрепа и в писмата от основните съавтори на дисертанта относно неговите научни

приноси.
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8) Настоящо и бъдещо приложения на резултатите, получени в дисертационния труд

Настоящето изследване се занимава с два ядрени ефекта, които са във фокуса на

вниманието на ядрено-физична общност през последното десетилетие. Очевидно е, че към

настоящия момент изследванията свързани с ядрена хиралност изискват по-задълбочено

теоретично разбиране. От друга страна, експерименталните изследванията на състояния със

смесена симетрия в радиоактивни ядра едва сега започват и изследванията, включени в

настоящата дисертация, представляват основата, върху която ще се развият. Това се

потвърждава и от стартиралата на установката REX-ISOLDE (ЦЕРН) експериментална

програма, в която дисертантът играе водеща роля.

9) Други въпроси и забележки

Други въпроси и забележки нямам.

10) Заключение

Въз основа на казаното по-горе смятам, че предлагания дисертационен труд напълно

отговаря на изискванията за присъждането на научна степен “доктор на науките” и убедено

препоръчвам на уважаемото жури да присъди на доц. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ РАЙНОВСКИ

научната степен “ДОКТОР НА НАУКИТЕ”.
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