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1. Актуалност на дисертационния труд. 

Основната цели на дисертацията са изследване на разпространението на оптични 

снопове, като тя формално може да бъде разделена на две части, първата се занимава 

основно със снопове имащи фазови сингулярности и разпространяващи се в нелинейна 

среда, а втората част е насочена също към оптични снопове, но от оптични импулси във 

фемтосекундния времеви диапазон, идеята е измерване на наклона на фронта на 

импулсите с интерферометрично-корелационни методи. Акцентите в първата част са 

оптичните вихри, много интересни образования със фазови сингулярности обещаващи 

и широк кръг от приложения – в квантовите компютри за кодиране и записване на 

информация, изготвяне на оптични „пинсети”, приложение в оптичната криптография, 

изготвяне на вълноводни структури със сложна конфигурация и характеристики. 

Изследванията в тази относително нова област бележат значителен ръст последните 

десетина години, което несъмнено говори за актуалността на избраната в дисертацията 

тема.  

Колкото до фемтосекундната техника, последните 20 години тя винаги е актуална и 

там всеки принос е важен е важна стъпка със съществено значение за специалистите по 

ултракъси импулси. Като интересно приложение може да споменем, че последните 

години чрез фемтосекундни импулси с наклонени фронтове и техниката на оптическо 

изправяне бяха успешно генерирани импулси в терахерцовия диапазон, например 

накланяне на фронта с дифракционна решетка и изправяне в нелинейни кристали, 

литиев ниобат и различни полупроводникови и бяха генерирани импулси с честота в 

диапазона 1 – 11 THz с относително висока ефективност. Този честотен диапазон е 

трудно достъпен, но много интересен с широки приложения, особено в областта на 

медицината.  

Всичко това недвусмислено доказва, че избраните теми са интересни и актуални и 

предполагат бъдещо развитие с последващо приложение. 



 

2. Структура на дисертацията 

Предоставената ми за рецензия дисертация е в обем от 150 страници и е 

структурирана в две основни части. Първата част е посветена на въвеждане в темата на 

дисертацията и запознаване с основни понятия и термини от областта на сингулярната 

оптика и фемтосекундната техника. Тя обхваща главите от първа до пета. 

Съществените резултати са представени във втората част. В нея главите от шеста до 

осма са посветени на резултати от областта на сингулярната оптика , а деветата глава 

представя резултатите по интерферометричното измерване на наклона на фронта на 

фемтосекундни лазерни импулси. 

Както споменах първите три глави носят обзорен характер, те ни въвеждат в 

ситнгулярната оптика. В тях са обяснени основни понятия като светли и тъмни оптични 

снопове, солитони, съответно светли и тъмни, описани са различни методи за 

генериране на сингулярни тъмни снопове, като особено място е обърнато на 

компютърно – синтезирани холограми. Акцент след това е направен на видовете тъмни 

солитони, описати са едномерни и квази-двумерни тъмни снопове, двумерни фазови 

дислокации от смесен тип, тъмни пръстеновидни солитоноподобни вълни, оптични 

вихри. Друг въпрос разгледан от г-н Стоянов е този за самофокусировка и 

самодефокусировка в нелинейна среда. Разгледана е подробно и същността на 

фоторефрактивния ефект. Това е необходимо за по-добро разбиране на експериментите 

от приносната част, които са проведени именно във фоторефрактивен кристал. Като 

представител на фоторефрактивните кристали вниманието е насочено към SBN 

кристала с пълно описание на неговите характеристики. Той е използван и основно в 

следващите експерименти. 

Четвърта глава е посветена на кратко описание на методите за генериране на 

фемтосекундни и импулси, като основният акцент тук е направен на методите за 

тяхното характеризиране. Разгледани са различни корелационни техники за определяне 

на тяхната продължителност. Прецизно и разбираемо са описани такива техники като 

FROG и SPIDER, а също така и варианта на FROG GRENOULLE, който последните 

години намира голямо приложение с възможността за определяне наличието на чирп на 

фемтосекундните импулси, а така също и определяне на наклона на фронта им, което е 

и една от целите за изследване в тази дисертация. 

В пета глава подробно е описана деформацията на фемтосекундните импулси като 

наклон на фронта им. Това е важно да се знае с цел приложението на импулсите, 



например в лазерните технологии. Знае се, че наличието на наклон води до ефективно 

удължаване продължителността на импулсите. При приложение на фемтосекундните 

импулси в 2D литографията и 3D технологиите това създава големи проблеми при 

фокусиране на импулсите и затова от особено значение е информацията за наличие на 

наклон на фронта. 

Следващите глави от дисертацията формално може да наречем главите с приносен 

характер, те са от шеста до девета. Първите три от тях са посветени на 

експериментални и теоретични резултати по сингулярна оптика, а последната по 

изследване на наклона на фронта на фемтосекундни лазерни импулси. Трябва да 

отбележа, че всички глави са оформени много добре, първо е представена мотивация за 

изследване на проблема, след това е представена кратка теория  с аналитичен модел. 

Следва описание на експерименталните резултати, сравнение с теоретичните и направа 

на съответните изводи. Експерименталните схеми са нагледни, а резултатите като 

графики и фотоси от CCD камерата са убедителни. Коментарите и изводите от всеки 

модел–експеримент са поднесени коректно. По-подробно ще се спра на получените 

резултати по-долу. Разбира се има и малки неточности и пропуски в текста, но това не 

намалява доброто впечатление от представения материал (например при 

интерферометрично и корелационно определяне на наклона на фронта на импулса в 

текста се говори за таблица 9.3.2, а такава липсва, очевидно пак става въпрос, както по-

горе във същата глава за таблица 9.3.1). 

Дисертацията завършва с резюме на основните резултати, списък на публикациите на 

Л. Стоянов, на които е базирана дисертацията и списък на цитираната литература 

(цитирани са 163 литературни източника, с добър баланс между цитирани 

основополагащи по темата статии и най-съвременни такива). Мисля, че тук трябваше 

да има и кратко резюме за личния принос на дисертанта, защото повечето публикации 

са с повече от един автор и е добре да се посочи конкретният личен принос на г-н Л. 

Стоянов.  

Авторефератът е от 36 страници и той по подходящ начин отразява резултатите, 

описани в дисертацията, като авторът правилно е включил главно основните резултати, 

а съвсем накратко се е спрял на обзорната част. 

Цитираните литературни източници на брой 163 показват много добро познаване на 

проблемите поставени в дисертацията и как те са отразени в световната наука. 

Повечето от литературата е от последните 10-15 години, което говори отново 

недвусмислено за актуалността на проблемите поставени и решени в дисертацията. 



 

3. Публикации и тяхното отражение в литературата 

Резултатите от дисертацията са публикувани в две статии, а други две са в подготовка 

за печат съответно в Optics Communications и Bulgarian Journal of Physics. 

Публикуваните статии са в престижни международни списания с импакт фактор – J. 

Opt. Soc. Am. B и Optics Communications. Резултати са докладвани и на няколко 

международни конференции, два доклада са публикувани в пълен текст в Proceedings of 

SPIE. На три международни конференции има участие с постерни доклади, на една 

международна конференция и на една национална Л. Стоянов е представил резултатите 

с устен доклад. Досега не са ми известни цитирания в научни списания, но имайки 

предвид интересните резултати в дисертацията те със сигурност ще се появят, има 

значение и това, че публикациите са от последните две години. 

 

4. Резултати и оценка на приносите в дисертацията 

Основните резултати от дисертацията са представени във втората й част, от глава 

шест до глава девет включително. 

Главните резултати от дисертацията са в две области, сингулярната оптика и 

фемтосекундната техника. По първата тема са получени няколко основни резултата. 

Например с прецизен експеримент е доказан модел за правило на преобразуване на 

топологичния заряд на входен оптичен вихър след дифракция от компютърно 

синтезирана холограма на друг оптичен вихър. Показано е, че зарядът на изхода е равен 

на заряда на падащия плюс дифракционния порядък със съответния знак, умножен по 

заряда на вихъра записан в обемната холограма. Показа е и възможност от зануляване 

на топологичния заряд и по този начин формиране на качествени Гаусови оптични 

снопове. 

Тук и в следващите експерименти се използват образувания от рода на обемни 

компютърно синтезирани холограми, играещи роля на дифракционни решетки. Те са 

много интересни и с голямо бъдеще за чисто оптично управление на оптични сигнали. 

В зависимост от дебелината им е възможна дифракция на Брег или дифракция на 

Раман-Нат, а това в дисертацията не е уточнено. Също така полезна би била и 

информация за дифракционната ефективност на тези устройства (все пак на някои 

места има посочена информация за ефективността в първи порядък от около 10%). 

Като принос също трябва да споменем и аналитичното и експериментално 

демонстриране по дифракция на квази-двумерен тъмен сноп от вида тъмен кръст от 



компютърно синтезирана холограма на оптичен вихър с единичен заряд, когато в 

далечната Фраунхоферова зона се зараждат четири нови оптични вихъра на местата с 

плосък начален фазов фронт с противоположни заряди спрямо централния оптичен 

вихър. При размяна местата на двете холограми се оказва, че резултата е аналогичен.  

Като принос, както теоретично така и експериментално може да посочим показаната 

възможност за самофокусиране на светъл фонов сноп, в случая гаусов, в присъствието 

на сингулярен тъмен пръстеновиден сноп.  Самофокусирането се извършва в 

фоторефрактивен кристал SBN, на който е приложено подходящо напрежение. 

Експериментите са направени при различни радиуси на фоновия сноп и резултатите 

добре съвпадат с тези, предсказани от числения модел. Така е показа елегантна 

възможност чрез радиуса на тъмния сноп и чрез присъствието или отсъствието на 

оптичен вихър да се управлява самофокусирането на светлия фонов сноп. Постижимо е 

в случая вълноводно канализиране на фоновия сноп чрез тъмния сноп. 

Такъв тип изцяло оптично управление е демонстрирано на дължини на вълната на 

които нелинейната среда не е чувствителна, например демонстрирано е управление на 

дължина на вълната 808 нм с помощта на 532 нм. Много интересни са и получените 

резултати по индуциране на кръгова структура от паралелни вълноводи  във SBN 

кристала чрез сингулярни снопове, както и следващо паралелно управление 

(вълноводно) на пробен сноп на друга дължина на вълната – 808 нм. Оптичен вихър с 

голям топологичен заряд се разпада на пръстени от светли снопове, показано е, че 

разпадът на вихровият пръстен на отделни светли снопове се дължи на двоичния 

характер на компютърно синтезираната холограма, през която преминава. Реализирана 

е елегантна експериментална схема с напомпващ сноп на 532 нм, който носи желаните 

дислокации, които се самофокусират в кристала SBN, както и с пробен сноп на 808 нм 

за проверка на вълноводните свойства на индуцираните такива. 

Съществен принос в дисертацията е и експерименталното доказателство на 

разработен теоретичен модел (по корелационнен сигнал от интерферометър с 

инвертирано поле) за определяне на наклона на фронта на фемтосекундни лазерни 

импулси. Показано е експериментално, че теоретично предсказаната връзка между 

размера на лазерния сноп и ъгъла на наклон на фемтосекундните импулси чрез 

интерферометър с инвертирано поле е приложима и е достоверна. Приложението на 

такъв корелатор е възможно за контрол на качеството на свръхкъсите импулси и 

тяхната оптимизация. Това е показано експериментално  при използване на умишлено 

въвеждане на наклон на фронта на импулса последователно с две различни 



дифракционни решетки, съответно с 30 l/mm и 160 l/mm. Така демонстрираната 

възможност за контрол на фемтосекундните импулси може да бъде много полезна, 

особено с оглед приложението на тези импулси в различни технологии, за които често 

се прилагат техники с управляемо изменение на формата на лазерния сноп (beam-

shaping). При предлагания за диагностика метод винаги се налага и фокусиране на 

свръхкъсите импулси с леща върху кристал за генерация на втора хармонична честота. 

Тук възниква и въпросът за изискванията към тази леща при положение, че използваме 

импулси с наклон на фронта им, този въпрос не се коментира и е интересно да бъде 

изяснен. 

Цялостното впечатление от дисертацията обаче е много добро – това се отнася както 

за избраната интересна тематика, за получените резултати и използването от автора на 

съвременни техники в областта на свръхкъсите лазерни импулси и сингулярната 

оптика, а така също и за начина на оформяне на дисертацията.. 

 

5. Заключение 

Всичко казано до тук ми дава основание да твърдя убедено, че представената 

дисертация на Любомир Иванов Стоянов е на високо съвременно научно ниво. 

Предполагам, че проблемите поставени и решени в нея ще получат своето приложение 

в бъдеще, а някои от тях предполагат и бъдещо развитие.  

Считам, че магистър-физик Любомир Иванов Стоянов отговаря напълно на 

изискванията за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по 

исканата специалност и препоръчвам с убеденост присъждането му на тази научна 

степен. 

 

 

Изготвил рецензията: 
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