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Актуалност на проблема. Темата на този дисертационен труд е актуална. Приготвянето 

на атомни и молекулни системи в определени квантови нива (или суперпозиции) и 

контролирането (манипулацията) на по-нататъшната кохерентна динамика на тези системи е от 

особена важност за развитието на съвременната лазерна физика и спектроскопията, както и при 

създаването, управлението и изследването на силно охладени атомни и молекулни ансамбли. 

Освен това изследванията, включени в настоящата дисертация, имат пряко отношение към 

такива бързо развиващи се насочени към бъдещето области като квантовата оптика и 

квантовата информация. 

В дисеретацията са използвани многобройни и разнообразни математични методи и 

техники, които показват много добра теоретична подготовка и осведоменост на докторанта и 

неговия ръководител. Прави впечатление, че се използват аналогии и се пренасят теоретични 

техники от една физична област в друга, където по-рано развитият теоретичен апарат дава нови 

и полезни резултати. Навсякъде се подчертава и изяснява физичния смисъл на резултатите и 

възможностите за тяхната експериментална проверка и приложимост. Прави силно впечатление 

и това, че работата включва експеримент, който потвърждава теоретичните изводи. 

Макар в дисертацията да са разгледани и анализирани доста разнообразни конкретни 

задачи, покриващи широки области от оптични и квантови явления, те са все пак обединени от 

общата тема и могат да се разглеждат като единно и целенасочено изследване. 

 Генко Генов познава състоянието на проблема. В първата част на дисертацията (глави 

1-3) той запознава читателя с теоретичните основи и предпоставки на използвания подход. 

Изложението е разбираемо и насочено към физиката на процесите. В първа глава са разгледани 

основите на кохерентното взаимодействие на електромагнитните полета с квантовите системи с 

2 нива, както и на кохерентната еволюция на квантовата система под влияние на лазерните 

импулси. Направен е кратък сравнителен преглед на познатите адиабатни техники за 

кохерентно манипулиране на квантовите системи. Въведено е понятието за композитни 

импулси (КИ) (използвани първоначално в ЯМР) и е направено кратко изложение на 

теоретичния апарат и свойствата и възможностите на тези импулси, приложени към квантова 

система с 2 нива, въз основа на неотдавнашна публикация на научния ръководител на 

докторанта.  

Общ преглед на дисертационния труд 

В дисертацията, освен тази първа част (глави 1-3), са включени още три части, съдържащи 

оригиналните изследвания на автора. Всяка от тези три части съдържа по две глави, посветени 

на отделни, но близки по характер изследвания на докторанта. Втората част (глави 4,5), е 



 2 

посветена на приложението на композитните импулси за системи с повече нива; в третата част 

(глави 6,7), се съдържат две нови приложения на композитните импулси за системи с две нива, 

които включват експериментално потвърждение на теоретичните резултати; четвъртата част 

съдържа изследвания върху други физични явления, а именно еволюция на поляризацията на 

светлина при разпространение в двулъчепречупваща среда (глава 8) и генерация на сумарни 

честоти в нелинейни кристали (глава 9), като се използва по аналогия и се пренася теоретичния 

апарат, разработен за композитни импулси в квантови системи с две и повече нива. В началото 

на всяка глава се прави много ясна формулировка на целите на съответното изследване, в 

контекста на предишните изследвания а в края на всяка от тези глави кратко и ясно са 

формулирани основните изводи от получените в съответната глава резултати, което значително 

облекчава четенето и разбирането на текста. Дисертацията е написана на 113 страници, а 

цитираната литература включва 128 заглавия. Изложеният материал в дисертацията е 

публикуван в 4 статии във високо престижни международни научни списания (Physical Review 

Letters, Physical Review A (2) и една в Optics Communications). Върху материала от дисертацията 

са написани още две статии, които се подготвят за публикуване. Има забелязани 4 независими 

цитирания на тези статии в литературата, въпреки че публикациите са от последните две 

години. Тази публикуемост на материала от дисертацията прави много силно впечатление и 

далеч надхвърля стандартните изисквания. Дисертацията е написана на безупречен английски 

език, с много малко формални грешки, далеч под обичайното ниво. Основните резултати и 

научни приноси в края на дисертацията, са добре формулирани и правилно отразяват 

представения материал.  

Кратка аналитична характеристика на работата. 

Част I. Мотивацията на работата се състои в някои недостатъци на традиционните 

техники, използвани за манипулиране на кохерентната еволюция в квантови системи: 

използването на единични импулси е бърз процес, но не достатъчно стабилен при изменения на 

параметрите на възбуждането; от друга страна, адиабатните техники са бавни, което ги прави 

неприложими при наличие на релаксационни процеси или в квантовите компютри, които 

изискват бърза обработка на квантовата информация. Оказва се, че тези недостатъци могат да 

бъдат преодолени при използването на композитни импулси (КИ), с подходящо подбрани 

фазови отмествания, които осигуряват както стабилност така и достатъчна скорост. 

Композитният импус представлява серия от отделни (еднакви или различни по форма) импулси, 

със строго зададени фазови отмествания, които служат за компенсиране (деструктивна 

интерференция) на влиянието на някои недостатъци (отклонения) в профила на отделния 

импулс, като напр. площ, честотна разстройка от резонанс, чърп. Разгледани са различни 

подходи за дефиниране и извеждане на фазите на КИ. При SU(2) подхода, неотдавна предложен 

от Торосов и Витанов, се анализират свойствата на комплексните Кейли-Клайн параметри за 

извеждане пропагатора на композитния импулс, от който се получават необходимите стойности 

на  фазите. Именно този подход се прилага и използва в настоящата дисертация. 

Част II. В Глава 4 на дисертацията е изложена процедурата на извеждането на фазите на 

отделните импулси, съставящи композитния импулс, за възбуждане и манипулиране на 

квантови системи с повече от две нива (мултиквантови), които могат да се сведат до системи с 2 

нива (двуквантови). Такива са (i) квантови системи, притежаващи SU(2) динамична симетрия, и 

(ii) системи, подлежащи на трансформацията на Морис-Шор (МШ). И двата типа 

мултиквантови системи могат да се сведат до ефективни системи с 2 нива (двуквантови), в 
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първия случай използвайки разложението на Майорана а във втория – трансформацията на 

Морис-Шор. По такъв начин вече развитата теория за двуквантови системи може да се приложи 

за определяне на фазите на композитните импулси и при някои специални видове 

мултиквантови системи. 

За случая на квантова система с 3 нива и SU(2) динамична симетрия е показано, че с 

помощта на достатъчно дълга серия композитни импулси с подходящо подбрани фази, е 

възможно да се компенсира произволно голямо отклонение  на импулсите от площта , 

необходима за пълно прехвърляне на заселеността от първото към третото ниво на системата. 

По аналогичен начин, използвайки подходящи КИ, е възможно да се постигне стабилизация на 

възбуждането спрямо вариации на разстройките на честотата от резонанс, а също така на 

отклонения едновременно на площта и на разстройките. Развита е теорията за определяне на 

фазите на КИ при мултиквантови системи от типа МШ. Трансформацията на МШ позволява 

такива системи да бъдат редуцирани до определен брой двуквантови системи плюс известен 

брой тъмни състояния. Тогава пропагаторът на първоначалната мултуиквантова система се 

извежда от пропагаторите на двуквантовите системи и от него се получават необходимите фази 

на КИ, който е подходящ за ефективно и стабилно възбуждане на системата. 

Подробно са обсъдени възможностите за експериментална реализация и приложение на 

КИ към реални физични системи. Много дългите серии КИ не са подходящи, защото общата 

продължителност на възбуждането не трябва да превишава релаксационните времена в 

системата. Раби честотите (интензитетите) на КИ не бива да са много големи, за да се избегнат 

нежеланите нелинейни процеси. Също така, интензитетите не бива да са твърде високи, така че 

ширината на импулсите да не превишава хиперфиното разцепване на нивата, което води до 

ограничение отдолу на продължителността на импулсите до около 4-5 ns. КИ съдържащи 3-10 

отделни импулса се оказват най-подходящи за осигуряване целите на възбуждането. 

Моделът на Майорана се реализира само в атомни системи с 3 нива, обаче съществуват 

редица други реални ситуации (радиочестотни преходи между магнитни поднива в Бозе-

Айнщайн кондензати, в някои системи за квантова информация и др.) за системи с повече от 

три нива.  

В Глава 5 на дисертацията се разглежда приложението на КИ за подтискане на нежелани 

канали на възбуждане в кванови системи с повече от 2 нива (конкретни примери на системи, 

съответстващи на буквите V, Ξ и Y), които притежават страничен канал на възбуждане, който 

трябва да бъде избегнат. Изведени са формули, позволяващи да се изчислят отделните фази на 

КИ, които осигуряват подтискане на примесна поляризация, така че да се елиминира 

възбуждането на нежелани канали. Това е илюстрирано за всяка от моделните конфигурации V, 

Ξ и Y. Предложеният подход с използване на КИ се основава на деструктивната интерференция 

на грешки и е способен да елиминира нежелани взаимодействия (връзки), които имат същата 

големина както и желаните. Той е способен да елиминира даже и резонансно свързани 

състояния, дори без да се знае силата на свързването. Предложеният прост и ефикасен метод с 

използването на КИ за стабилно прехвърляне на заселеност само между определени квантови 

състояния, като се елиминират други нежелани състояния (канали) може да се обобщи и за 

други системи, по-сложни от разгледаните примери V, Ξ и Y. При това едновременно могат да 

бъдат компенсирани отклонения (вариации) в поляризацията, интензитетите (профилите) и 

разстройките от резонанс на импулсите. 

В част III, включваща глави 6 и 7, са разгледани нови приложения на КИ за системи с 2 

нива. В Глава 6 е изложена експерименталната реализация на метода композитен адиабатен 
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преход (КАП) в система с 2 нива с използването на композитни импулси с подходящо подбрани 

фази, което представлява нов вариант на познатата методика бърз адиабатен преход (БАП). 

Експериментално е реализиран КАП с КИ, с цел рефазиране на оптически приготвени спинови 

кохерентности в кристал Pr
3+

:Y2Sio5 и е проведено систематично сравнение с конвенционално 

използваните методики на единичен π импулс и БАП. Проведените експерименти (от германски 

учени, в ТУ на Дармщадт, Германия, с теоретичната подкрепа на докторанта и неговия 

ръководител) показват, че в условията на частично удовлетворени адиабатни условия, КАП е 

много по-ефикасен за рефазиране на електронно индуцираните атомни кохерентности, в 

сравнение с единичен π импулс или БАП техниката. 

В Глава 7 са въведени и анализирани универсални широкоивични композитни импулси 

(предназначени за стабилна инверсия на заселеността в система с 2 нива), които могат да 

компенсират отклонения (неточности) в произволни експериментални параметри и са 

приложими за произволна форма на импулсите. Тези импулси са подходящи при кохерентна 

еволюция на системата и когато всички отделни импулси от серията на композитния импулс 

имат една и съща форма (профил). Разгледана е обща процедура за извеждане на фазите на 

такива универсални импулси и е демонстрирана тяхната ефективност за отстраняване на 

(компенсиране) на влиянието на някои нежелани фактори като честотни разстройки, Щарково 

отместване или честотен чърп. Показано е, че КИ работят добре при произволна форма на 

импулсите. Както и в предишната глава 6, е направен експеримент с оптичен запис 

(запаметяване) на данни (кохерентности) и тяхното прочитане след определен период от време. 

Поради нехомогенното уширение на нивата на атомната система, колкото по-дълго е времето 

между записа и четенето на информацията, толкова по-силно е декохерирането и съответно 

загубата на първоначално записаната оптична информация. Затова се налага рефазиране на 

системата веднъж или повече пъти през този период, което се реализира най-успешно с 

универсалните КИ, предложени (разработени) в дисертацията. Експериментално е показано, че 

действието на универсалните КИ практически не зависи от формата на импулсите и компенсира 

едновременно вариации в продължителността, и разстройките от резонанс на импулсите. 

В последната Част IV на дисертацията се разглеждат точни аналитични решения на 

различни модели, отнасящи се до кохерентната динамика на квантови системи с 2 нива. Тези 

решения са приложими по аналогия за описание на еволюцията на поляризацията на светлина, 

разпространяваща се в двулъчепречупваща среда, поради това, че уравнението на усукващия 

ъглов импулс за компонентите на Стоксовия поляризационен вектор има формално същите 

решения. Използвани са три известни от литературата точно аналитично решими модели за 

системи с 2 нива: едномерен (резонансен) модел, модел на Ландау-Зинер и модел на Демков-

Кунике. Тези модели съответстват на различни типове двулъчепречупващи среди, описвани от 

съответни характерни вектори на двулъчепречупването. За всеки от трите случая са получени 

точни аналитични решения за пропагатора, който описва разпространението (еволюцията) на 

вектора на Стокс в съответната среда. 

Описан е също така случая на среда с голяма въртяща сила, когато еволюцията става 

адиабатна. Това съответства на случая на големи площи на импулсите в квантовата физика и 

може да се опише в рамките на моделите на Ландау-Зинер и Демков-Кунике чрез точните 

решения за БАП. 

В последната Глава 9 на дисертацията се прилага идеята на композитните импулси за 

получаване на високоефективна генерация на сумарни честоти, като се използват композитни 

нелинейни кристали, състоящи се от няколко отделни сегменти, с точно определени дебелини. 
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За целта се използва квази-фазово съгласуван кристал с N сегмента. Такъв кристал не изисква 

строго фазово съгласуване и работи добре в известен интервал от фазови отмествания. Това му 

позволява да работи в сравнително широк диапазон от честоти, т.е. той е широкоивичен. 

Използвани са кристали, състоящи се от сегменти с еднаква дебелина или последователности от 

сегменти с 2 различни дебелини. Направена е числена симулация на генерация на сумарни 

честоти в реален кристал – Калиево-титанов оксиден фосфат (КТП). Направено е сравнение 

между цял кристал КТП пригоден за идеално фазово съгласуване при 1550 nm и един 

композитен кристал, при различни напомпващи интензитети и честоти на сигналния лъч. 

Демонстрирана е силно увеличената ефективност и стабилност на композитния кристал спрямо 

обикновения КТП кристал, разширена честотна лента а също така добра работа както в линеен 

така и в нелинеен режим. 

Напълно съм убеден, че материалът върху който се градят приносите на 

дисертацията, е достоверен. Това следва както от доказаното високо качество на теоретичната 

работа, внимателните анализи и проверки на резултатите с използване на многобройни и 

разнообразни теоретични техники, експерименталното потвърждение на теоретичните изводи, 

многобройните доклади изнесени от докторанта на различни международни научни форуми, 

така и от ранга на научните списания, в които са публикувани резултатите. 

Моето мнение е, че основните научни приноси в дисертацията се заключават в 

получаване на голямо количество нови научни факти а също и на потвърдителни факти, 

допринасящи за обогатяване на познанията в една актуална и бързо развиваща се научна 

област, с голямо теоретично и приложно значение.  

Авторефератът е написан кратко и много добре, напълно отговаря на изискванията и 

правилно отразява извършената работа и приносите в дисертацията.  

Личен принос на Генко Генов. От впечатленията ми на предзащитата както и от големия 

брой изнесени доклади на конференции се убедих, че неговият принос е значителен и напълно 

достатъчен, както при получаване на научните резултати, така и в написването на статиите по 

дисертацията, изнасяне на устните и постерните доклади, а също и написването на самата 

дисертация (на английски език) и на автореферата. 

Критични бележки. Нямам. 

Общо заключение. Напълно съм убеден, че работата представлява един ценен 

дисертационен труд и научен принос, който не само удовлетворява но и далеч надхвърля 

традиционните изисквания. Поради това, без колебание призовавам членовете на журито по 

защитата, да гласуват за присъждане на научната и образователна степен Доктор на Генко 

Генов.  

София, 31 Януари, 2014 г.                                       Рецензент:  

                                                                                                  / Светослав Рашев / 


