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Рецензия 
 

на дисертационния труд на докторант Генко Цветков Генов 
„Композитни техники за прецизен контрол на квантови и класически системи“ 

 
рецензент: проф. дфзн Асен Енев Пашов, Физически факултет на Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“, бул. Дж. Баучер 5, 1164 София 
 
 
Генко Генов завършва бакалавърската степен на висшето си образование във 
Университета за национално и световно стопанство в София през 2003 г. От 2005 г. 
до 2007 г. е студент – магистър по публична политика в Университета в Минесота, 
САЩ. През 2008 г. преминава през курс на следдипломна квалификация по 
математика, физика и икономика в Университета на Калифорния, Бъркли, САЩ. От 
2008 г. до 2010 г. е студент-магистър по теоретична и математическа физика във 
Софийския университет, а от януари 2009 г. е редовен докторант към катедра 
Теоретична физика с ръководител проф. дфзн Николай Витанов. 
 
Представената ми дисертация е написана на английски език. В обем е от 111 
страници и в нея са цитирани 126 литературни източника. Разделена е на девет 
глави, групирани в четири части. Като цяло, работата на докторанта е посветена на 
манипулирането на прости квантови системи (с малък на брой енергетични нива) 
посредством композитни импулси. В две от главите техниката на композитните 
импулси е приложена за манипулиране на състоянието на две класически системи: 
поляризацията на електромагнитна вълна и нелинейно смесване на оптични 
честоти.  
 
 
Първата част е уводна и съдържа три глави. В тях е направен кратък обзор на 
основните уравнения и термини, използвани по-нататък в дисертацията. Направен е 
преглед на съществуващите до момента техники за квантов контрол: кохерентни 
техники, адиабатни техники, композитни импулси. Разгледани са областите на 
приложение, техните предимства и недостатъци. Направен е извод, че в много 
отношения техниките, използващи композитни импулси, имат потенциал да 
преодолеят чувствителността на кохерентните и адиабатните техники към 
неопределености в интензивностите на импулсите, честотните отмествания, 
времената на взаимодействие и т.н.  
 
В следващите три части докторантът представя своите изследвания. 
 
Втората част е посветена на манипулирането на системи с повече от две нива с 
помощта на композитни импулси. Преди настоящата работа теорията на 
композитните импулси e развита основно за системи с две нива. Разгледани са два 
специални случая, когато хамилтонианът на системата има или SU(2) симетрия, или 
симетрия на Морис-Шор (глава 4). И в двата случая е възможно да се направят 
преобразувания, след които системата се свежда до една или няколко ефективни 
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системи с две нива. Теоретично са решени няколко задачи: пълно прехвърляне на 
заселеност при вариране на параметрите на възбуждащите импулси в широки 
граници, получаване на желан профил на възбуждане на определени преходи, пълно 
прехвърляне на заселеност при системи с изродени състояния и др. 
 
В същата част е приложена последователност от композитни импулси в системи с 
три и повече нива от типа V, Y и  (глава 5). Тук последователността от импулси е 
конструирана така, че едновременно да засели дадено състояние с голяма 
вероятност и да предотврати заселването на друго състояние – така нареченото 
динамично потискане на канали на възбуждане. Показано е, че предложената 
техника има предимството пред съществуващите, а имено тя позволява да се 
елиминират дори резонансни преходи дори когато взаимодействието е по-силно от 
това на желания преход.  
 
Във третата част е представена една експериментална демонстрация на 
манипулиране на квантова система, която може да се разглежда като система с две 
нива, с композитни импулси (глава 6). Експериментите са проведени в групата на 
проф. Халфман от Университета в  Дармщат, Германия. Извършен е пълен пренос 
на заселеност между две компоненти 
от свръхфината структура на основното състояние на йона Pr3+ в матрица от Y2SiO5. 
Използвани са радиочестотни импулси, за да се реализира така наречения 
композитен адиабатен преход. Заселеността на свъхфините компоненти е контроли-
рана посредством оптични преходи към възбудено състояние на йона.  В експери-
ментите са приложени последователности от 3, 5, 7 и 9 импулса, като експеримен-
талните резултати са сравнени с теоретични пресмятания – дело на докторанта. 
Освен композитен адиабатен преход, експериментално е осъществен бърз адиаба-
тен преход и кохерентно възбуждане с  импулс. Демонстрирано е предимството на 
композитния адиабатен преход. 
 
В глава 7 на третата част е показано как може да се конструират универсални 
композитни импулси, които да прехвърлят заселеността между състоянията в 
квантова система с две нива без да е от значение как точно изглеждат импулсите. 
Единственото условие е системата да се състои от две нива, времето за 
взаимодействие да е много по-малко от характерните времена на живот на 
състоянията, импулсите да са с еднаква форма и да може да се контролира 
относителната им фаза. 
 
Четвъртата част на дисертацията е посветена на приложението на техники от 
квантовата физика, включително на техниката на композитните импулси, в 
класическата физика, където уравненията, описващи класическата система, имат 
формално същия вид както уравнението на Шрьодингер за система с две нива. 
 
В глава 8 е разгледано разпространението на електромагнитна вълна в двойнолъче-
пречупваща среда. Описанието на поляризацията на вълната е направено с помощта 
на параметрите на Стокс. Показано е, че динамиката на вектора на Стокс при 
преминаване през двойнолъчепречупваща среда е еквивалентна на динамиката на 
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квантова система с две нива. След това докторантът е разгледал конкретни примери 
за поведението на двойното лъчепречупване по остта на кристала, което съответс-
тва на модели от динамиката на квантовите системи с известни аналитични 
решения: модели на Ландау-Зинер и Демков-Кюнике. Тази глава завършва с 
прилагането на бърз адиабатен преход за промяна на поляризацията на електромаг-
нитна вълна с голяма степен на достоверност.  
 
В глава 9 е разгледан процесът на сумиране на оптични честоти посредством 
нелинейни кристали. И тук е намерена аналогия между динамиката на амплитудите 
на трите оптични вълни при разпространението им в нелинейната среда и  динами-
ката на квантова система с две нива. Известна е чувствителността на нелинейното 
преобразуване на оптични честоти от съгласуването на фазите на вълните. 
Докторантът предлага решение на този проблем чрез прилагане на техниката на 
композитните импулси. В случая това се постига чрез редуване на нелинейни 
кристали с определена дължина и разлика във вълновите вектори на трите вълни. 
Показано е, че по този начин е възможно да се подбере поредица от така наречени 
композитни кристали, чрез които ефективно да се генерира сума на две оптични 
честоти в широк честотен диапазон при сравнително ниска плътност на мощността 
на напомпващия лазер. 
 
Резултатите от работата на докторанта са оформени в четири статии в реферирани 
списания, като още две статии с безспорно оригинални резултати предстои да бъдат 
изпратени. Забелязани са дори четири цитата на първите три работи. 
 
Приносите на Генко Генов може да се обобщят като доразвиване на идеи и 
теоретични техники на групата, в която работи, а също така прилагането им в нови 
области на физиката. Впечатление прави не само голямото разнообразие от решени 
задачи, но също така тяхната практическа насоченост. Докторантът участва в 
експеримент, а в повечето глави дава оценка на експерименталните условия, при 
които би могла да се реализира дадена  техника.  Личният принос на докторанта в 
публикациите е безспорен.  
 
Критични бележки. Дисертацията е написана на добър научен език, но на места е 
твърде лаконична. Според мен би било от полза да се дадат повече технически 
подробности за това как са получени представените резултати. Като пример ще 
приведа разглеждането на система с много нива, притежаваща симетрия на 
динамиката от типа SU(2). Разглеждането започва със записването на матричните 
елементи на Хамилтониана. За читател, който тепърва се запознава с тази материя, 
не става ясно каква система описва този Хамилтониан, какво е N,? Какво 
точно е SU(2) симетрия? По-нататък, при разглеждането на система от три нива 
смисълът на термините се изяснява. Трудно, обаче, се проследява връзката между 
попагатора на ефективната система с две нива (3.3) и матричните елементи на 
пропагатора на системата с много нива (4.2). Същото се отнася за еволюцията на 
системата, която трябва да следва от комбинация на (3.4) и (4.2) – какво е U11

(n)?  От 
къде идва уравнение (4.6)? При задълбочено изучаване на текста и проследяване на 
прапратките към други глави и цитираните литературни източници най-често 
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читателят получава отговор на въпросите си, но по-редно би било, според мен, 
докторантът да пише дисертацията си така, че такива въпроси да не възникват. 
Други забележки: 
 

1. В изразите (1.13) и (1.14) се въвежда означението А(t), според мен, без 
пояснение. 

2. В (1.19а) е пропусната първата производна по времето. 
3. При описанеито на поляризацията на електромагнитна вълна в глава 8.3 се 

говори за модели на Ландау-Зинер и Демков-Кюнике. Дадени са препратки 
към източници, но би било добре да се припомни за какво се отнасят тези 
модели и как точно да се направи аналогия между параметрите на моделите, 
отнасящи се до квантови системи и двойнолъчепречупващи кристали. 

 
Бих искал да задам на докторанта следните въпроси: 
 

1. След уравнение (4.9) се казва, че с произволно дълга последователност от 
композитни импулси, може да се компенсира произволно голямо 
отклонение в площта на импулса А. В изречението преди него се казва, че 
същият израз (4.9) е валиден при малки отклонения на А. Нека да се 
прецизира коментарът към (4.9). 

2. На стр. 65 се дава израз за пропагатора, описващ еволюцията на система с 
две нива, чрез параметрите на Stueckelberg. Редно е да се посочи източник от 
литературата. Доколко това представяне е общо и не ограничава класа на 
задачи, които може да се опишат с този пропагатор? 

3. След кратко изложение на идеята на универсалните композитни импулси на 
Фиг. 7.2 и 7.3 са показани резултати, описващи ефективността при 
прехвърляне на заселеност, като функция на честотата на Раби  и 
честотното отместване . Не виждам пряка връзка между тези графики и 
израза (7.6). Бих искал докторантът да покаже зависимостта на P2 от и. 
Как са получени графиките: числено, аналитично, софтуер?   

4. В глава 7.2 се говори за експериментална проверка на идеите за 
универсалните композитни импулси. Не разбрах дали е правен реален 
експеримент или са приведени само теоретичните оценки, предшестващи 
експеримента. Генко: Реални експериментални данни са нещата от 7.2 
Experimental Demonstration, вкл. фиг 7.4 и 7.5. 

5. Какво представляват точките на Фигура 9.3? Присъстват на всички графики, 
с изключение на първата (единичен импулс). Отново, би било добре да се 
коментират конкретните пресмятания и използваните числени методи, с 
чиято помощ са получени симулациите?  

 
Направените забележки не намаляват стойността на извършената от докторанта 
работа. Те по-скоро имат за цел да подобрят оформянето на дисертацията, за да 
бъде тя полезна и на следващи дипломанти и докторанти, влючително извън 
групата на проф. Витанов. Заедно с приложените публикации, дисертационният 
труд надхвърля изискванията на Закона за развитие на академичния състав в 
Република България и наредбата за приложението му, вътрешния правилник на СУ 
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„Св. Климент Охридски” и препоръчителните изисквания на Физическия факултет. 
 
Заключение: Работата на г-н Генко Генов е обширна и в нея е проявена 
компетентност. Тя е посветена на актуална тема от съвременната физика – манипу-
лиране на кватнови системи, която има отношение към фундаменталната физика, 
квантовата информатика, прецизната спектроскопия и метрологията. Приносът на 
докторантът е съществен, той работи не само с ръководителя си, проф. Витанов, но 
и с други колеги от групата и от чужбина. Докторантът участва в експериментална 
демонстрация на част от теоретичните си резултати.  След убедително представяне 
на докторанта на защитата, ще препоръчам на комисията да присъди научната и 
образователна степен доктор на г-н Генко Генов. 
 
 
 
 
31 януари 2014 г. 
     София 


