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1. Общо представяне на процедурата и докторанта 

Съгласно заповед РД 38-390/17.06.2013 г. на Ректора на  Софийския университет “Св. 
Кл.  Охридски “ съм определен за член на научното жури за присъждане на научната степен 
„доктор” дисертационен труд на тема „ Изследване на оптични системи за формиране на ка-
чествени лазерни снопове” за придобиване на образователната и научна степен ‘доктор’ в 
професионално направление 4.1. Физически науки по научна специалност Физика на 
вълновите процеси. 
 
2. Актуалност на тематиката 

Постигането на качествена, стабилна във времето и пространството лазерна генерация е 
задача с първостепенна значимост за области като технологични процеси, метрология, меди-
цина и др. В този смисъл темата на дисертацията, избрана от Наско Горунски, притежава 
несъмнено висока степен на актуалност. Независимо от това, че лазерите, работещи в непре-
къснат режим и с изходни мощности от порядъка на киловати, са технологично овладени, 
непрекъснато се търсят нови решения с цел оптимизация на параметрите. Същото се отнася 
и до източниците на свръхкъси лазерни импулси. 

 
3. Познаване на проблема и методика на изследването 
 Дисертантът правилно е разпознал значимостта на областите на своите изследвания. 
Основната задача – изследване на оптични системи с цел формиране на качествени лазерни 
снопове – той решава в две основни области: 

-  теоретично изследва на резонаторни конфигурации с повече от един активен еле-
мент за генeрация на основен мод (TEM00) с възможно най-голям обем в активната среда и 
постига критерии за оценка на чувствителността им към отместване на оптичните елементи и 
към несиметрия в параметрите на резонатора.  

- оглед на формиране на преконфигурируеми оптично-индуцирани вълноводи в нели-
нейни среди, в дисертацията е изследвана и е направена оценка на чувствителността към от-
местване на елементите в бездисперсните 4f и 2f-2f системи, често използвани за формиране 
на свръхкъси лазерни импулси. Изследвано е и взаимодействието между едномерни тъмни 
пространствени солитони и вихрови диполи с дробен топологичен заряд с. 

 
4. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите 
 Пълният обем на дисертацията е 100 страници, включващи 48 фигури. Използ-
ваната литература съдържа 102 заглавия. Приносът на дисертацията и постигнатите 
резултати от изследванията могат да бъдат групирани по следния начин: 

- доказва се, че резонаторите, съдържащи повече от две активни среди, нямат 
стабилност срещу разстройване и не могат да се използват за генерация на основен мод с 
голям обем. 

- също така е доказано, че резонаторите с два активни елемента имат или нямат зона 
на стабилност, в която са нечувствителни към напречното отместване на елементите, в 
зависимост от геометрията. Докато симетричните резонатори са чувствителни към разлики в 
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дължините на крайните рамена на резонатора и към разлики в оптичната сила на 
формираните термични лещи.  

- при изследването на качествена генерация на свръхкъси импулси, за първи път е 
показано, че разстроената 2f-2f система въвежда ъглов чирп, за разлика от разстроената 4f 
система. При 4f-системата наклонът на фронта на импулса е линейна функция на 
отместванията на дифракционната решетка и на лещата, докато при 2f-2f-схемата зависи 
само от отместването на решетката. 

- за първи път теоретично е доказано, че в керова нелинейна среда безкраен 
едномерен тъмен сноп може да се раздели на два нови вихрови дипола с дробен топологичен 
заряд вследствие на въздействието на трети, близко разположен вихров дипол. Прогнозирана 
е нова схема на оптично-индуциран разклонител за оптични снопове/имулси. 

- потвърдено е, че едномерните тъмни пространствени солитони остават стабилни 
дори при наличието на силни симетрични пертурбации, предизвикани от вихрови диполи с 
дробен топологичен заряд. 
 
5. Преценка на публикациите и личния принос на докторанта 

Резултатите от изследванията на Наско Горунски са отразени в 4 статии и един доклад 
на конференция. Неговата научна продукция е ситуирана в много интересна съвременна 
област. Постигнатите уникални резултати са с важни потенциални приложения.   
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

От гореизложеното може да се каже, че както обемът и степента на актуалност на 
изследвания материал, така и последователната аналитичност при неговата обработка и пос-
тигнатите резултати свидетелстват за един качествен дисертационен труд.  

Всичко това ми дава основание убедено да препоръчвам на членовете на научното 
жури да гласуват за присъждането на научната степен „Доктор” по направление 4.1. 
„Физически науки” на Наско Николов Горунски. 

 
 

07. септември. 2013 г.   Изготвил становището: .................................. 
   ( доц. др. Християн Ю. Стоянов ) 
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