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СТАНОВИЩЕ 
 

относно дисертационния труд на докторант Любомир Иванов Стоянов 
 

КОНТРОЛИРАНО ГЕНЕРИРАНЕ И САМОФОКУСИРАНЕ НА СИНГУЛЯРНИ 
СНОПОВЕ И ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА СВРЪХКЪСИ ИМПУЛСИ 

 
от проф. дфзн Асен Енев Пашов, Физически факултет на Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“, бул. Дж. Баучер 5, 1164 София 
 
 
Любомир Стоянов завършва висшето си образование в Софийския Университет 
през 2011 г. като магистър, инженер-физик със специализация по квантова електро-
ника и лазерна техника. От 2011 г. е редовен докторант по физика с професионално 
направление 4.1. – Физически науки: физика на вълновите процеси към катедра 
Квантова електроника с ръководител доц. д-р Иван Стефанов. 
 
Представената ми дисертация е в обем от 155 страници и в нея са цитирани 163 
литературни източника. Разделена е на девет глави, групирани в две основни части: 
Обзор и Приносна част. Работата на докторанта е в областта на сингулярната 
нелинейна оптика и физиката на свръхкъсите лазерни импулси. Обект на изследва-
нията са оптични снопове с фазови дислокации и измерването на наклона на фрон-
та на свръхкъси импулси.  
 
Обзорната част на дисертацията обхваща 74 страници и в нея подробно са разгледа-
ни видовете светли и тъмни светлинни снопове и начините за тяхното получаване, 
ефектите на самофокусиране и самодефокусиране в нелинейна среда, методите за 
генериране на свърхкъси импулси и техниките за тяхното измерване. Написана е 
изчерпателно и показва добрата теоретична подготовка на докторанта.  
 
Приносната част съдържа четири глави, в които са описани собствените изследва-
ния на докторанта: дифракция в далечна зона на двумерни и квази-двумерни тъмни 
снопове от компютърно-синтезирани холограми на оптични вихри, иницииране на 
самофокусиране на снопове, носещи фазови сингулярности, самофокусиране на 
пръстеновидна структура от светли снопове, носещи централен оптичен вихър с 
висок заряд, измерване на наклона на фронта на фемтосекундни лазерни импулси. 
Всяка глава започва с увод и мотивация и завършва с изводи, което улеснява 
разбирането на текста. 
 
В края на дисертацията се намира глава, в която докторантът излага основните 
резултати, получени от него по време на докторантурата. Те са предимно експери-
ментални потвърждения на теоретични разработки от други автори. В част от при-
носите (2 и 3), обаче, авторът сам е използвал числени симулации и теоретични 
оценки преди да проведе експеримента. Работата на дисертанта е оформена в 
четири публикации, две от които в списания с импакт фактор. Две допълнителни 
работи са в процес на подготовка. 
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Заедно с приложените публикации, дисертационният труд отговаря на изискванията 
на Закона за развитие на академичния състав в Република България и наредбата за 
приложението му, вътрешния правилник на СУ „Св. Климент Охридски” и препо-
ръчителните изисквания на Физическия факултет. 
 
Заключение: Работата на г-н Любомир Стоянов е посветена на актуална тема от 
съвременната физика. Приносът на докторанта е съществен. След убедително 
представяне на докторанта на защитата, ще гласувам положително  за присъждане 
на научната и образователна степен доктор на г-н Любомир Стоянов. 
 
 
 
 
27 Септември 2015 г. 
     София 


