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Явор Бораджиев завършва бакалавърската степен на висшето си образование във 
Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2002 г. От 2003 г. до 
2004 г. е студент – магистър по теоретична физика. От 2006 г. постъпва на работа в 
ИФТТ – БАН, където работи и до днес като физик. От януари 2009 г. е редовен 
докторант към катедра Теоретична физика с ръководител проф. дфзн Николай 
Витанов. 
 
Предсавената ми дисертация е написана на английски език. В обем е от 118 
страници и в нея се цитират 72 литературни източника. Разделена е на четири 
основни глави и три приложения. Като цяло, дисертацията е посветена на 
внимателно изучаване на кохерентното взаимодействие между електромагнитно 
поле и проста квантова система (с малък на брой енергетични нива).  
 
Първата глава е уводна и в нея е направен кратък обзор на основните уравнения и 
термини, използвани по-нататък в дисертацията. Част от теоретичния преглед, каса-
ещ теорията на Флоке е дадена в три отделни приложения в края на дисертацията. 
 
Във втората глава е разгледано разширението на спектралната линия като функция 
на интензитета на електромагнитното поле. Квантовата система е с две нива и 
електомагнитно поле е във вид на единичен и безкраен във времето (глава 2.1) или 
краен (глава 2.2) импулс. В глава 2.1 са изведени аналитични изрази за ширината на 
линията като функция на честотата на Раби и продължителността на импулса. 
Показано е, че при определена форма на импулсите (1/tn), при високи интензитети 
на полето (честоти на Раби) се наблюдава стесняване на профила на спектралната 
линия, вместо очакваното и наблюдавано при непрекъснато (CW) възбуждане 
разширение. Явлението се дължи на кохерентното взаимодействие между 
квантовата система и полето и по-конкретно на адиабатно връщане на заселеност. 
 
В глава 2.2 са разгледани крайни във времето импулси. Тяхна особеност е, че в 
началото и края на импулса нарастването на полето се изменя със скок, т.е. може да 
не са изпълнени условията за адиабатна еволюция. Разгледани са импулси с форма 
sinn(t/T) и са изведени аналитични изрази (макар и в известно приближение) за 
ширината на линията като функция на честотата на Раби и продължителността на 
импулса. Намерени са условия, при които се наблюдава стесняване на ширината на 
спектралната линия в сравнение с възбуждане с правоъгълен импулс. В същата 
глава 2.2 получените резултати са приложени към системи от две, три и няколко 



нива. Целта е да се покаже, че, използвайки стесняването на спектралната линия с 
нарастване на интензитета на полето, може да се постигне по-голяма селективност 
при заселване на дадено квантово състояние. Особено е интересен случаят с шест 
нива, при който се моделира възбуждане на определено състояние на йон в йонен 
капан.  
 
Третата глава е посветена на теоретично изследване на Стимулирания Раманов 
Адиабатен Преход (STIRAP). Това е техника, теоретично разгледана и експеримен-
тално демонстрирана преди повече от 20 години. За това бях учуден, че все още има 
какво да се направи при теоретичното описание на тази станала вече класическа 
техника. Според мен в тази глава е описан най-съществения принос на г-н Бора-
джиев. Тук той разглежда важните за практиката задачи: (i) STIRAP при различни 
интензитети на двете електромагнитни полета (глава 3.2) и (ii) време за извършване 
на стимулиран Раманов адиабатен преход (глава 3.3). 
 
Основният резултат от глава 3.2 е, че при различни интензитети на напомпващия и 
стоксовия импулси, центърът на спектралната линия при извършване на STIRAP 
може да е отместен спрямо положението и́ при равни интензитети. Променя се и 
профилът на спектралната линия. За повечето резултати са изведени аналитични 
изрази, чиято валидност е проверена с числени решения. Приведени са примери от 
практиката, когато използването на напомпващ и стоксов импулс с различни 
интензитети може да е от интерес. 
 
В глава 3.3 се оценява времето за извършване на STIRAP. Мотивацията е, че в 
реалните експерименти се работи с крайни във времето импулси, а при квантовите 
системи се наблюдават процеси на загуба на кохерентност. Поради това условието 
за адиабатна еволюция може да не е изпълнено. В този смисъл тази задача е много 
актуална. Отново са изведени аналитични изрази, които впоследствие са проверени 
числено. Разгледани са няколко форми на импулсите и три разновидности на 
схемата за STIRAP. Важен извод е, че времето за извършване на STIRAP зависи 
обратно пропорционално от времето на застъпване на импулсите и нараства с 
нарастване на ширината на импулсите. 
 
В глава 4 е разгледано взаимодействието на квантова система с две нива с поредица 
от импулси на електромагнитното поле. В научната литература има публикации, 
които предсказват, че когато импулсите се генерират от лазер със синхронизация на 
модовете (еднаква продължителност, стабилна честота на повторение и стабилна 
фазова разлика на полето от импулс към импулс) е възможно да се постигне пре-
цизно и селективно манипулиране на квантови състояния, което едновременно да е 
стабилно спрямо флуктуации на параметри на полето. Целта на докторанта е да по-
каже, че въпреки кратката продължителност на тези импулси (което предполага на-
рушаване на условията на адиабатна еволюция), при определени условия взаимо-
действието наистина може да се счита за адиабатно (следователно стабилно спрямо 
флуктуации). Задачата е решена пертурбативно с формализма на Флоке. Решението 
от нулевия порядък достатъчно добре описва качествено адиабатния пренос на за-
селеност от долното към горното ниво, а с отчитането на първия порядък, намере-



ното аналитично решение се доближава и количествено до „точното” числено ре-
шение. Тази глава отразява работа на докторанта с проф. Ст. Герен от Бургундския 
университет в гр. Дижон. 
  
Смятам, че като цяло работата, извършена от докторанта Явор Бораджиев, е на 
много добро ниво. Той демонстрира задълбочени знания по квантова механика, 
включително взаимодействие на квантови системи с електромагнитното поле и чис-
лени методи. Успоредно с това, той има широк поглед върху съвременните експери-
менти в областта и затова инак чисто теоретичните му разработки са добре мотиви-
рани и така описани, че да бъдат от полза и за експериментатори. 
 
Резултатите от работата на докторанта са публикувани в три авторитетни между-
народни списания, четвърта работа вече е изпратена, а на пета изпращането пред-
стои. Две от статиите вече са цитирани. Докторантът е взел участие с постери и 
доклади в 11 международни форуми. 
 
Към дисертанта имам няколко въпроса и препоръки: 
 

1. На стр. 28-29, глава 2.2.2 се говори за приблизително решение при крайни 
импулси с форма на sin и sin2, но не се казва в какво точно се състои 
приближението и до колко то ограничава общността на направените след 
това изводи. 

 
2. На стр. 30 е изведена формула (2.56), за която не е казано, че е 

приблизителна, но е посочено кои членове са пренебрегнати при 
извеждането и.́ Да се коментира по същия начин както и формулите от 
предната забележка. 

 
3. На стр 36 се въвежда параметърът на Лебм-Дике без да се дефинира и без да 

се даде препратка към източник. Смятам, че в контекста на направените 
изводи в тази глава това би било редно. 

 
4. В глава 3.2 цялата теория на така наречения несиметричен STIRAP е разра-

ботена с използването на параметрите  = (ps)/2 и  = ps , където 
pиs са отместванията на честотите на напомпващия и стоксовия импулс 
от точния резонанс.  В голяма част от графиките по абцисата е нанесен  при 
фиксирани стойности на . Смятам, че в една голяма група от експерименти 
честотата на единият от лазерите е фиксирана, а честотата на втория се 
сканира. В този смисъл бих помолил докторанта да представи (освен ако 
това не изисква прекомерни изчислителни усилия) как би изглеждала, 
например, фигура 3.5 при pфиксирано и сканиране наs. 

 
При четенето на дисертацията не съм забелязал почти никакви фактически и 
езикови грешки. Все пак бих посочил малкото, които открих: 
 

1. Стр. 22, фигура 2.4  обозначенията на състоянията не съответстват на 



надписа и по-нататък на текста. 
2. Стр. 30, формула (2.58с), степените не трябва ли да се 1/4, вместо 1/3? 
3. Стр. 31, …does not fall below the mark 10-4 (even not below 10-4). Може би е 

визирана друга стойност в скобите. 
4. Стр.32. Надписът под Фигура 2.6. По отта y, според надписът, е нанесена 

честотата на Раби в единици (1/T). А от текста под фигурата четем, че е 
нанесена величината (0T)1/(n+1).  Кое е правилното? 

 
Направените забележки ни най-малко не намаляват стойността на дисертационния 
труд. Заедно с приложените към него публикации, той надвърля изискванията на 
Закона за развитие на академичния състав в Република България и наредбата за 
приложението му, вътрешния правилник на СУ „Св. Климент Охридски” и 
препоръчителните изисквания на Физическия факултет. 
 
Заключение: Работата на г-н Явор Бораджиев е написана ясно и компетентно. Тя е 
посветена на актуална тема от съвременната физика – кохерентното манипулиране 
на кватнови системи, която има отношение към фундаменталната физика, квантова-
та информатика, прецизната спектроскопия и метрологията. Приносът на докторан-
тът е съществен, за което говори фактът, че във всичките публикации той е единст-
вен съавтор с ръководителя си. След убедително представяне на докторанта на за-
щитата, ще препоръчам на комисията да присъди научната и образователна степен 
доктор на г-н Явор Янков Бораджиев. 
 
 
 
11 април 2013 г.     
     София 
       


