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от
Проф. Кирил Борисов Благоев

Относно: Дисертационен труд за присъждане на научната
степен „Доктор” „Композитни техники за прецизен контрол на
квантови и класически системи” с автор Генко Цветков Генов

Уважаеми г-н Председател,

Генко Генов е магистър по физика от 2010г. и е

докторант в катедрата по теоритична физика от 2011г.

Докторантът Генко Генов има любопитна научна биография. Той

завършва магистратура по физика във Физ. Фак. на СУ”Кл.

Охридски”, след като е станал бакалавър и магистър и по

икономика и е  работил в БНБ,както и в редица престижни

организации в САЩ.

Представента от Генко Генов дисертация за научната

степен „доктор” е изложена на 113 страници. Материалът е

структуриран в 9 глави, групирани в 4 части. Библиографията

съдържа 126 литературни източнка. Дисертацията е написана

на английски език.   Материалът е ясно и компактно изложен.

Дисертационният труд е в областта на квантовата

оптика, едно от модерните направления в областта на

съвременната атомна физика. В дисертацията е разгледано

приложението на композитни импулси за управление на

заселеността на атомните състояния в случаи на многомерни

системи от нива от W, V, Ξ тип. Предложено е теоретично

разглеждане на експерименти за управление на заселеността с

композитни импулси в кристал Pr:YSO и съвпадението с



експерименталните резултати е повече от задоволително в

случая на композитен адиабатен преход.

Развитите подходи са приложени към описание на

поляризацията в двойнолъчепречуващи среди, а така също към

КТР кристал в процес на удвояване на честотата.

Дисертационният труд е изграден върху 3 научни работи

публикувани в Physical Review и 1 работа в Opt.

Communication.  Материалът от дисертацията е апробиран на

17 научни конфернции и школи. Заблязани са 3 цитата на

включените в дисертацията работи.

В заключение, представеният от Г. Генов дисертационнен

труд напълно удовлетворява наукометричните изисквания на

Физическия факултет на СУ”Кл. Охридски” за присъждане на

научната степен „доктор”,а  качеството на представената

работа ми дават основание  убедено да предложа на

факултетния съвет на физическия факултет на СУ “Кл.

Охридски” да присъди на магистър Генко Генов научната

степен «доктор».

София, 30.01.2014г.

  Проф. дфзн Кирил Благоев


