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1. Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем:  

В настоящия дисертационния труд на докторанта Генко Генов се разработва 
приложението на техниката на композитните импулси за прицизен контрол на 
квантови и класически системи. Разглеждания проблем е актуален и значим тъй 
като подготовката на атоми, молекули и йони в определено квантово състояние е 
ключов момент за някои експериментални задачи в атомната физика, в квантовата 
оптика и не на последно място квантовата информация. Въпреки че методът на 
композитните импулси е добре познат и използван в ядрено-магнитния резонас, 
неговото приложение в други области на физиката до скоро е било слабо 
застъпено. Адаптирането на техниката на композитните импулси към задачи от 
квантовата и класическата физика представлява значим принос на автора. В 
дисертацията е представен не само теоретичен, но и експериментален материал, 
което покрепя приложимостта на разработения теоретичен подход. 

2. Степен на познаване на състоянието на проблема: 

Авторът демонстрира много добро познаване на проблематиката, познаване на 
различни методи за контрол на квантовите състояния на атоми и молекули с 
техните предимства и недостатъци. На базата на това познание разработва 
приложението на метода на композитните импулси в квантовите и класическите 
системи.  

3.  Изпълнение на поставената цел и задачи на дисертационния труд: 

Дисертационният труд е систематизиран в четири тематични части, обхващащи 9 
глави. Проблема се развива последователно и логично тръгвайки от системи с две 
състояния (първа част) и се преминава към системи с повече n>2 състояния (част 
втора). В първата част са разгледани три основни подхода за кохерентния контрол 
на системи с две състояния. Всяка от тези техники е анализирана и е показано 
предимството на предложения в дисертацията нов подход посредством 
използването на техниката на композитните импулси (КИ).  



Във втората част този подход е приложен при многомерни системи и е показано 
приложението му за прецизно прехвърляне на населеността в два типа системи (с 
SU(2) динамична симетрия и системи подлежащи на Morris-Shore трансформация). 
Също така е разгледана и възможността за динамично подтискане на нежелани 
преходи посредством прилагането на техниката на КИ. 
В третата част от дисертационния труд е представена експериментална 
демонстрация на композитния адиабатен преход (CAP) при системи с две нива 
както и моделирането на универсални широколентови КИ за по-ефективен и 
устойчив пренос на заселеност.  
Четвъртата част разглежда приложението на методите за кохерентен контрол към 
други физични системи и по-специално точни аналитични модели за промяна на 
поляризацията на светлината и композитни кристали за събиране на честоти. 

Много добро впечатление прави, че повечето разработени теоретичени изследвания  
са подкрепени с примери за възможна или вече реализирана експериментална 
демонстрация.  

4.  Научни приноси на дисертационния труд: 

Приносите на дисертационния труд авторът е систематизирал в шест точки. Всеки 
един от тях е разработен в отделна глава на дисертацията и съответно в една от 
публикуваните или подадени за печат статии.  
Съгласна съм с изложените приноси, тъй като те са с висока научна стойност. 
Представените изследвания и резултати ясно показват, че разработката е дело на 
докторанта. Освен това прави впечатление, че в пет от шесте публикации Генко 
Генов е водещ автор.  

5. Автореферат 

Авторефератът е написан съгласно изискванията и съответства напълно на 
дисертацията.  

6. Публикации на автора по темата на дисертационния труд: 

По дисертационния труд на докторантът Генко Генов са публикувани 4 статии в 
реферирани списания и две са предадени за печат. Една публикация в Phys. Rev. 
Lett., две в Phys. Rev. A и една Opt. Comm.  

Забелязаните цитати до момента са общо 8 на брой. 
Материалът от дисертацията е представен на 17 международни конференции и 
школи. 

7. Критични бележки. 

Към работата на дисертанта нямам принципни възражения. В автореферата 
забелязах малки правописни грешки, които явно са допуснати случайно и не 
променят смисъла на изложената идея. 



8. Заключение: 

Качеството и значимостта на получените резултати са в съответствие с 
изискванията на ЗРАСРБ и правилника за неговото прилагане, както и с правилниците 
на Физическия факултет при Софийски университет.  

На основание на представените материали по защитата и отчитайки приносите на 
докторанта, препоръчвам на уважаемото научно жури назначено със заповед РД 38-643 
/ 13.12.2013 г. на Ректора на Софийски университет “Св. Кл. Охридски”да присъди на 
Генко Цветков Генов образователната и научна степен „доктор” по 4.1 ФИЗИЧЕСКИ 
НАУКИ.  

 

30.01.2014 Изготвил: 

/доц д-р Е. Димова/ 

 

 


