
ИЗБРАНИ ЦИТИРАНИЯ в СПИСАНИЯ и МОНОГРАФИИ1

1. ”Quasiparticle Theory of Defects in Solids” by D.I. Pushkarov представлява
доста изчерпателна монография, посветена на дефектите в квантовите криста-
ли. . . Материалът в книгата е взет предимно от докторската дисертация на
автора. Главната тема на книгата е структурата, динамиката и статистичес-
ката механика на дефекти с ограничена концентрация в екзотичен клас на кон-
дензираната материя – квантовите кристали. . . Разгледаните системи включват
твърдите изотопи 3He, 4He, твърдия и метален водород. Включени са също водо-
родни атоми (като квантови примеси) в тежки метали като Pd, Nb и др, всички
при ниски и свръхниски температури. Централната идея е, че за такива системи
квантовото тунелиране (за разлика от активационните скокове) води до делока-
лизирането на дефекта и превръщането му в кохерентен вълнообразен обект –
квазичастица, различна от структурните елементи (атоми) на тялото. Авто-
рът въвежда родовото понятие ”defecton“ (kвантов дефект), който може да бъде
vacancion или impuriton.

В частност, има подробна глава за ширината на дефектонната зона, къде-
то за теснозонни импюритони е намерен парадокс, водещ до значителна разлика
в порядъците2. Експериментите върху твърд хелий са решени в термините на
гигантски сечения на дефекон-дефектонно разсйване. Представеното от автора
обсъждане на квантовата дифузия е общоприложимо и към други области на фи-
зиката на твърдото тяло.

Главата, посветена на динамиката на деформируеми кристали с квазичасти-
ци, представлява едно доста оригинално третиране на проблема, произтичащ от
периодичността на кристала и от факта, че локалният дисперсионен закон. . . в
същност е свързан със съпътствуващата координатна система.Авторът е пред-
ставил последователно и пълно разглеждане на проблема, което би тряб-
вало да интересува всеки теоретик по физика на кондензираната ма-
терия. . . би трябвало да служи за настолна книга за теоретиците, рабо-
тещи в областта на квантовите кристали и квантовите течности при ниски
и свръхниски температури. Настоятелно се препоръчва за библиотеките,
обслужващи физиката на кондензираната материя.

Prof. N. Kumar (India) [1]

1Тук са представени извадки от статии, обзори и монографии, които съдържат мнения и оценки
за някои мои резултати. Статиите са приложени и пълните им текстове дават значително по-богата
информация от подбраните цитати.

2Коефициентът на дифузия се променя 100 милиона пъти!.
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КВАНТОВИ КРИСТАЛИ

2. Наблюдаване на ваканционните кластери на Андреев–Пушкаров в разпа-
дащи се твърди разтвори на 4He в 3He

Заглавие на статия в Письма в ЖЭТФ [2]

3. Andreev-Pushkarov’s vacancion clusters in phase-separated solid 4He –3He
mixtures

Заглавие на статия, Physica B: Cond. Mat. [3]

4. Andreev-Pushkarov’s vacancion clusters in phase-separated solid 4He – 3He
mixtures

Заглавие на статия в LT23 [4]

5. Nanoclusters of 4He atoms around vacancies in solid mixtures of 4He in 3He

Заглавие на статия във Fiz.Nizk.Temp. [5]

6. Всички посочени особености могат да се обяснят в рамките на хпотезата за въз-
никване при отгряването под влияние на рязкото намаляване на налягането на
квазиравновесни ваканции, около които в съответствие с предположението
на Пушкаров се формират кластери от чист 4He.

А.Н. Ганшин и др. [5]

7. Пушкаров разви микроскопичната теория на леките 0-мерни дефектони [ЖЭТФ
1970] и на квантовия краудион [ЖЭТФ 1973].

Б. Аскаров и др. [6]

8. Тази полуфеноменологична теория бе развита в микроскопически аспект от Пуш-
каров [ЖЭТФ 1970]. Решавайки уравнението на Шрьодингер за кристал с дефект,
той показа, че собствените стойности имат вида. . .

Пушкаров разгледа разсейването на фононите и на електроните върху дефек-
тони и получи следните зависимости за транспортното време на релаксация. . .

Пушкаров е получил важна поправка към теорията на Андреев–Лифшиц. . . 3)

Освен това той е разгледал дефектон-дефектонното разсейване. . .Оказало се,
че това сечение може да бъде много голямо. . . 4

3Става дума за ”поправката”, променяща коефициента на дифузия 100 милиона пъти.
4Предсказаните от мен гигантски сечения на разсейване ( ∼ 100a2) обясниха "платoто” в нискотем-

пературната дифузия.
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Използувайки експерименталните данни, Пушкаров [Письма в ЖЭТФ, 1974]
получава ширината на зоната. . .

"Радиационно активируеми процеси в силиций" [6]

9. По-нататъшното развитие на теорията в работите на Каган и сътр. и на
Пушкаров даде възможност да се решат основните въпроси и направи по принцип
възможно качественото стравняване на пресметнатите резултати с опитните
данни.

В.А.Слюсарев, М.А. Стржемечний и др. [7]

10. Обаче, Пушкаров показа, че θD трябва да се замени с θP ≈ θD/8. Това замест-
ване5 води до значително увеличаване на фонон-дефектонното взаимодействие.
По-късно този извод беше потвърден и последните теоретични резултати са в
добро съгласие с експеримента. . .

В.Н. Григорьев [8]

11. Качественото съотношение за D по-късно бе уточнено от Пушкаров:6

D = 2.4au
(

∆ε

θP

)2
(
θP
T

)9

Пресметната с негова помощ ширина на енергетичната зона се оказва от поря-
дъка на 10−4K, което е в съгласие с оценките, получени напоследък. . .

Въпреки че получената стойност за ширината на зоната може малко да се
измени при по-нататъшно развитие на теорията на примесон-фононното взаи-
модействие, има всички основания да се смята, че тя е по-близо до истинската
стойност на ∆ε, отколкото пресметнатата по-рано в рамките на модела на близ-
кодействуващ примесонен газ по данните за концентрационната зависимост на
D [2,5]7

В.А. Михеев и др. [9]

12. Наличието на фононен и примесонен участък на кривите позволява по експери-
менталните данни да се пресметне ширината на енергетичната зона на приме-
соните ∆ε. Оценката за ∆ε по формулата на Пушкаров (курсивът мой) за

5θP е „температурата на Пушкаров“. Авторът не дава тук формулата й, а само приблизителната й
числена стойност, за да посочи грешка в теорията на Sullivan and Kisvarsanyi.

6Отново θP е температурата на Пушкаров.
7Тук е важно да се подчертае, че в цитираните работи [2,5] е изложена теорията на същите автори

(Еселсон, Михеев и др.). С този текст те признават предимствата на нашата теория, по която от този
момент обработват експериментите си (вж. напр. следващия цитат).
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коефициента на дифузия

D = 2.4au
(

∆ε

θP

)2
(
θP
T

)9

води до стойността ∆ε ∼ 10−4K. . .

Б.Н. Есельсон и др. [10]

13. . . .Пушкаров определи зависимостта на свободния пробег на дефектоните по раз-
сейването им върху решетъчните фонони. . .

Ние следваме подхода на Пушкаров при разглеждането на дефекта като
фиксиран разсейващ център, предполагайки по този начин, чe ефективната му
маса е голяма и времето му на живот е много по-голямо от времето на релаксация
на фононния газ.

M. Polini, G. Sica, M.P. Tosi [11]

14. Нови особености са наблюдавани в налягането във фазово разслоени твърди разт-
вори на 4He в 3He, подложени на многократни температурни цикли в интервала
на областта на фазово разслояване. Резултатите са обяснени в рамките на хи-
потезата на А.Ф. Андреев и Д.И. Пушкаров, че ваканциите в кристали без
идеална периодичност са оградени от кластери с периодична структура

Абстракт на статия в J.Low Temp.Phys. [12]

15. Пушкаров направи аналогично разглеждане за смесите 3He – 4He, където периодич-
ността на структурата се нарушава поради случайното разпределение на атоми-
те 3He и 4He по възлите на решетката и около ваканциите трябва да се форми-
ра кластер от чист 4He. Той изведе следната формула за радиуса на кластера. . .
Формирането на такива кластери дава сигурно доказателство за квантовия ха-
рактер на ваканциите, и откриването на тези кластери може окончателно да
реши все още съществуващия спор около широкозонния или теснозонния характер
на ваканционния спектър.

Намаляването на налягането в процеса на нагряването е благоприятно за фор-
мирането на неравновесни ваканции, около които, в съответствие с предложени-
ето на Пушкаров се образуват кластери от чист 4He.

Maidanov et al. [12]

16. Пушкаров [Письма в ЖЭТФ, 1978] обърна внимание, че около ваканциите в твър-
дите разтвори на 4Не в 3Не могат да се образуват кластери от 4Не. Тези комп-
лекси се наричат vacancion-impurity clasters (VIC).

A. Ganshin et al. [4]
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17. Вълновата функция, която описва колебанията на ядрата на такъв кристал при
T ≈ 0, когато примесният атом е във възела n има вида [Pushkarov, JETP 1970]. . . 8

A.F. Lubchenko et al. (1973) [13]

18. Вълновата функция на дефектон в основното състояние на системата, според
[Pushkarov, JETP 1970] има вида . . . 9

A.F. Lubchenko et al. (1974) [14]

19. Вълновата функция, която описва колебанията на ядрата на такъв кристал при
T ≈ 0, когато примесният атом е във възела n има вида [Pushkarov, JETP 1970]. . . 10

A.F. Lubchenko et al. (1974) [15]

20. За пресмятане на матричните елементи, фигуриращи в (1) е необходимо да има-
ме явния вид на функциите |i> и |f> . . .Тогава вълновата функция |i>, като се
отчете еквивалентността на местата на примесите в междувъзлията на всяка
елементарна клетка може да се запише във вида [Pushkarov, JETP 1970]. . . 11

A.F. Lubchenko et al. (1975) [16]

НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ И СОЛИТОНИ

21. Друг тип солитони, наричани в тази статия envelope solitons бяха немерени от
Pushkarov et al. [Phys.Lett.A61 (1977), Phys.Stat.Sol.b 85, (1978)] но още не са наб-
людавани експериментално. 12

L. Wojtczak et al. [17]

22. Друг подход към проблема на ESR в едномерна феромагнитна Ising-Heisenberg ве-
рижка бе развит от Wojtczak and Sukiennicki (вж. предишния цитат, бел. моя).
Техните пресмятания се базират върху работата на Pushkarov and
Pushkarov, които показаха, че може да бъде получено нелинейно диференциално

8Следва изложение, заемащо повече от страница на метода на извеждане на моята вълнова функция
на кристал с делокализиран дефект и пресмятане с нейна помощ на резонансното разсейване на гама-
кванти.

9Следва подробно изложение на резултатите от цитираната публикация и използуването им за прес-
мяане на дефектонните ефекти върху разсейването на бавни неутрони в квантов кристал.

10Следва подробно обяснение и повторение на моето извеждане на вида на вълновата функция и при-
лагането му за изследване на различни спектрални ефекти.

11Нашата функция е използувана за пресмятане на уширението на еднофононните пикове при разсей-
ване на бавни електрони.

12Авторите разработват методиката за наблюдаване на тези солитони, използувана по-късно от
Hoogerbeets et al., вж. следващия цитат.
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уравнение за собствените стойности на Бозе-операторите в континуално прибли-
жение, използувайки представянето на Holstein–Primakoff за спиновите операто-
ри и кохерентните Глауберови състояния (Pushkarov and Pushkarov 1978). Решени-
ята на тези диференциални уравнения включват, освен нормалните спинови въл-
ни, също и envelope solitons. Използувайки тези резултати Wojtczak and Sukiennicki
(1982) показаха, че по принцип, преходите между n-то и (n+1)-то солитонно със-
тояние могат да се индуцират посредством експерименти по феромагнитен резо-
нанс. За разликата между n-то и (n+1)-то състояние на envelope soliton Pushkarov
and Pushkarov (1978) получават. . . (Следва подробно изложение на наши резулта-
ти и сравнение с експерименти, извършени върху специално синтезиран за целта
квазиедномерен феромагнетик.)

R. Hoogerbeets et al. [18]

23. Този проблем бе решен неотдавна от Pushkarov and Atanasov [Phys.Lett.1990], ко-
ито показаха, че няма ограничително условие за съществуването на локализира-
ни решения на Nonliner Schrödinger Equation при δ- функционален потенциал на
привличане, стига потенциалът на взаимодействито също да отговаря на прив-
личане. . . За уравнението на Дирак, при слабо взаимодействие резултатите са в
перфекно съгласие с резултатите намерени за NLSE [Phys.Lett.1990].

Dominguez–Adame [19]

24. Теория на солитонните възбуждения в едномерна феромагнитна верижка с приме-
си е предложена използувайки пертурбационната теория на Карпман въру основа-
та на солитонната теория на идеална едномерна феромагнитна верижка, разгле-
дана от Д.И. Пушкаров, като е намерено и условието за съществуване на отделни
солитони в новата феромагнитна верижка.

Абстракт на публикация, [20]

25. Прз 1977 Д.И.Пушкаров разгледа взаимодействието между магноните в едномер-
на феромагнитна верижка с хамилтониан. . .В съответствие с метода на Пуш-
каров ние получаваме нелинейното уравнение на Шрьодингер. . .

Zhu Ninjia et al, [20]

26. Pushkarov et al. са получили солитонни решения на Nonlinear Cubic-Quintic Schrödin-
ger Equation (NLCQSE), което е изведено отивайки до четвърти порядък. . .Тъй
като тези солитонни решения са не само интересни, но и технологично важни,
ние бяхме мотивирани да изследваме тяхната стабилност.

Stuart Cowan et al. [21]

27. Pushkarov et al. въведоха Nonlinear Cubic-Quintic Schrödinger Equation
[Opt.Quant.Electr. 1979]. Нашето изследване потвърждава основните положения,
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заложени от горните автори, но нашите приноси са с определено сингулярен ха-
рактер.

M.A.G. Caffaro et al. [22]

28. В квазикласическия подход на Пушкаров и Пушкаров (1977) нелинейното уравне-
ние на Шрьодингер бе получено от развитието на трансформациите на Holstein-
Primakoff (HP). . .

Уравнение (21) представлява нелинейното уравнение на Шрьодингер, получено
за пръв път от Пушкаров и Пушкаров (1977).

Huang et al. [23]

29. Ние използуваме метода на [Pushkarov and Pushkarov, Rep.Math.Phys. 1980].

A. Usman et al. [24]

30. Методът (който използуваме, бел. моя) е този на Pushkarov & Pushkarov за
феромагнетици. . .

Абстракт на статия [25]

31. Тези солитонни вълни, които бяха описани за пръв път от Pushkarov & Pushkarov
(1977) са интерсени и с това, че са получени от експлицитно квантово-механично
разглеждане на спиновата система. . .Целта на настоящата статия е да изслед-
ва дали магнито-еластичното взаимодействие от типа, разглеждан от Pushkarov
& Pushkarov може да даде солитонни вълни в едномерен Хайзенбергов антиферо-
магнетик. . .

R.P. Hodgson and J.B. Parkinson [25]

32. За да изведем уравнението на движение ние следваме процедурата, развита
от Давидов и Кислуха (1976) и Пушкаров и Пушкаров (1977). Следова-
телно, като препоръчваме горните статии за подробности, ние ще представим
тук само главните стъпки. . .

A. Kundu and L. Kundu [26]

33. Следвайки работа [Pushkarov & Pushkarov, 1976] ние разглеждаме следния хамил-
тониан в 1 + 1 измерения. . . ние потвърждаваме по този начин резултатите на
[Pushkarov & Pushkarov, 1976]...

R. Calvanese and G. Vitiello [27]
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34. Настоящата статия се основава върху резултатите, съдържащи се в [Pushkarov,
Pushkarov and Vlahov, 1978], където магнолитоните13 са получени като реше-
ние на нелинейно уравнение на движение от Шрьодингеров тип при отчитане на
Хайзенберговско взаимодействие между най-близките съседи и на допълнителен
биквадратичен обмен.

G. Wiatrowski [28]

ЕЛЕКТРОДИНАМИКА НА КРИСТАЛНИ ТЕЛА С КВАЗИЧАСТИЦИ

35. Пълната система от нелинейни уравнения, валидна за произволна интензивност
на вълните, е получена от Андреев и Пушкаров [ЖЭТФ 89 1985].

В.М. Гохфелд, О.В. Кириченко и В.Г. Песчанский [29]

36. Пълната система от точни динамични уравнения е построена в [Andreev & Pushkarov,
JETP 89 1985].

I.E. Aronov, V.L. Falko [30]

37. Калибровъчно инвариантни динамични уравнения за проводяща плазмено-подобни
среди с топологични дефекти.14

Заглавие на статия, N.B. Volkov [34]

38. Теоретичното изследване на нелинейната динамика на електроните на проводи-
мост изисква съвместно разглеждане на динамиката на деформируемата решетка
и кинетичните уравнения за електроните и фононите. Решениетона тази зада-
ча за квазистационарно електромагнитно поле и бездефектен метал е получено
в [Андреев и Пушкаров, ЖЭТФ 1985].. . . В предлаганата работа методите и под-
хода на [Андреев и Пушкаров, ЖЭТФ 1985] се обобщават за случая на ултракъси
импулси на мощно електронно и лазерно лъчение. . .

N.Volkov et al [35]

39. Теоретичната интерпетация на нелинейната динамика на електроните на про-
водимост втази система изисква последователно разглеждането на нелинейната
динамика на решетката да бъде обединено с кинетичните уравнения на квазичас-
тичните възбуждения (електрините на проводимост и фононите) в деформирана
решетка. Най-последователно (the most consistent) разлеждане на този проблем е
направено от Андреев и Пушкаров [ ЖЭТФ,1985].

N.B. Volkov [36]

13Терминът магнолитон е въведен от нас [Pushkarov & Pushkarov, Phys.Stat.Sol.(b) 85 K89, 1978]
14Теорията е построена въз основа на статията [Андреев и Пушкаров,ЖЭТФ, 1985]. Параграф 2.2 „Лаг-

ранжиан за квазичастични възбуждения“ изцяло преповтаря извеждането на функцията на Хамилтон и
кинетичното уравнение, направено в цитираната наша публикация.
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40. Ние ще описваме динамиката на метала отчитайки еволюцията във времето и
пространството на целочислените координати Nα на атомите, измерени в еди-
ници периоди на решетката aα, както в [Andreev & Pushkarov, 1985; Pushkarov,
Phys.Rep. 2001]. Физическият диференциал dr e свързан с целочислените коорди-
нати посредством dr = aα + udt [Andreev & Pushkarov, 1985; Pushkarov, Phys.Rep.
2001]. . . 15

N.B. Volkov et al [37]

КВАНТОВА ТЕОРИЯ НА КРАУДИОНИТЕ

41. ”. . . амплитудата на нулевите колебания на краудиона в един от минимумите на
потенциала (10.13) става значително по-голяма от периода на едномерния крис-
тал и краудионът се превръща в краудионна вълна (Д.И. Пушкаров, 1973).” (зак-
лючение на параграф, посветен на моята теория.)

Physical Mechanics of Real Crystals (monograph)

A.M. Kossevich [31]

42. Квантовое движение краудиона. (заглавие на параграфа, където е изложена моята
теория.)

Theory of Crystal Lattice

A.M. Kossevich, [32] (monograph)

43. Sec. 10.4: ”Quantum crowdion motion” (заглавие на параграф, където е изложена
моята теория)

The Crystal Lattice. Phonons, Solitons, Dislocations

A.M. Kossevich, [33] (monograph)

15В този дух продължава възпроизвеждането на основите на нашата теория върху повече от 2 стр. до
получаването на изведената в [Pushkarov, Phys.Rev.2001] пълна система уравнения.
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