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Дисертационният труд на г-н Николай Р. Димитров е посветен на теоретично и 
експериментално изследване на ефекти от динамиката на светлинни снопове със сложни 
разпределения на амплитудата и фазата, носещи фазови сингулярности, при 
разпространението им в нелинейно-оптични (НЛО) среди, както и контрол на параметрите 
на импулсно лазерно лъчение с фемтосекундна продължителност на импулсите, и най-
вече на такива с наклонени фронтове. Дисертацията съдържа оригинални и сполучливи 
експериментални и теоретични решения, пряко ориентирани към потенциални НЛО 
приложения и оптимизация на лазерни снопове, излъчени в свръхкъси импулси. В научно 
отношение, резултатите, на които се базира дисертационният труд са значими, получени 
са чрез авангардни експериментални методи и са публикувани в реномирани рецензирани 
списания. Работата съответства на проблемите, разработвани в модерната нелинейна 
оптика и физика на свръкъси лазерни импулси.  

1. Актуалност на проблематиката, разработвана в дисертационния труд  
Считам, че актуалността на разработваните в дисертационния труд проблеми е безспорна 
предвид възможността за практическо приложение на получените резултати в редица 
области от приложната физика, наука и технология, като: квантова информатика, 
оптичната криптография, оптични пинсети (оptical tweezers), кохерентна оптика и 
спектроскопия, лазерна интерферометрия, контрол и управление на лазерни снопове, 
излъчени в свръхкъси импулси, и др. Тематично, представеното научно изследване е в 
областта на нелинейната оптика и физиката на свръхкъси отически импулси. Научните 
изследвания на взаимодействието между лазерни лъчения, притежаващи специфични 
амплитудни/фазови структури и разпространяващи се в НЛО материали, както и 
прилаганите за това теоретични постановки и експериментални решения, заемат нова 
важна област в съвременната физика на вълновите процеси. В този смисъл, изследванията 
в дисертацията са актуални и иновативни, което е характерно за такъв бързо развиващ се 
дял на нелинейната оптика, какъвто е сингулярната нелинейна оптика.  

Една от стратегическите цели на изследванията в дисертацията е чрез записвани от тъмни 
снопове вълноводни структури в НЛО среди, да се манипулират пробни вълни, което има 
пряка връзка с реализирането на напълно оптични устройства с възможност за 
последващо бързо и лесно преконфигуриране, както и за други приложения във 
фотониката. Не по-малко актуална и привлекателна за изследване и фотонни приложения 
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е и друга главна цел на научно-изследователската работа на г-н Димитров, представена в 
дисертационния труд и свързана с лазерни снопове, излъчвани в свръхкъси импулси, а 
именно контрол на такива импулси посредством управление на наклона на фронта им. В 
частност, такъв контрол е от първостепенно значение в ефективни схеми за синхронно 
импулсно напомпване на дадена среда. Значението на качестените свръхкъси импулси в 
съвременната наука и технология е неоспоримо, ето защо изследването на тяхната оптика 
и на методите за тяхната диагностика, измерване и управление, е актуално и днес. От 
друга страна, динамиката на светлинни вълни и импулси в нелокални среди (среди с 
нелокалност на отклика) е все още слабо изследвана, което също прави научните 
резултатите в представената дисертация значими. 

2. Структура и общо описание на дисертационния труд  
Изложеният материал в дисертацията е значителен, обхваща 143 страници и включва 72 
безупречно оформени фигури и 7 таблици. Състои от четири части, структурирани в 19 
глави.  

Първата Част (Обща Част) има уводен и обзорен характер, съдържа 11 глави, 
представени на 62 страници. Включва всички необходими за по-нататъшното изложение 
основни понятия, теоретични обосновки, уравнения, идеи. По отношение на материала в 
дисертацията, свързан с анализ на сингулярни светлинни снопове е акцентувано върху: 
разпространение на кохерентни вълни и лазерни импулси в среди с Кер тип нелинейност с 
локален и нелокален отклик, разгледани са фазови сингулярности и взаимодействие на 
кохерентни оптични снопове с вихрови диполи. В Общата Част са описани още и: 
съществуващи методи за генерация и скъсяване на къси светлинни импулси, както и 
методи за измерването им, а също и матричен подход за описание на разпространението 
на свръхкъси светлинни импулси.  

Втората Част (Специалната Част) на дисертацията е с приносен характер. В нея 
подробно са описани използваните теоретичните постановки (извън препратките към 
Общата Част), извършените експерименти и числени моделирания, и получените нови 
резултати. Третата Част е резюме на основните резултати и представя личните приноси 
на дисертанта г-н Николай Димитров. Текстът на Четвърта Част съдържа списъци на 
цитираната литература и на публикациите по дисертацията. Броят на цитираните 
литературни източници е общо 100. Представена е също подписана декларация за 
оригиналност на резултатите.  

Научните изследвания и резултатите от тях (представени в Специалната Част на 
дисертацията с обем 74 страници) са разпределени в 5 глави. Първите две глави (2.1 и 2.2, 
общо 26 страници) обхващат експериментални и теоретични изследвания на проблеми в 
областта на сингулярната нелинейна оптика, а следващите три глави (2.3, 2.4 и 2.5) – в 
областта на оптиката на сръхкъси импулси. Представени са изследвания на 
пространствената еволюция и взаимодействието на полу-безкрайни тъмни снопове с 
фазови дислокации от тип “ръб-спирала” в самодефокусираща Керова НЛО среда (Глава 
2.1), както и на едномерни тъмни пространствени солитони и полу-безкрайни тъмни 
нишки (вихрови диполи) в такива среди (Глава 2.2).  

Глава 2.3 от Специалната Част съдържа резултати по оптимизирането на фемтосекундни 
импулси, генерирани от лазерен осцилатор, чрез изкуствено внасяне на допълнителна 
дисперсия в резонатора на осцилатора. Най-обемна в дисертацията е Глава 2.4 (31 
страници, 4 раздела), посветена на проблемите при коректно характеризиране на импулси 
с наклонени фронтове. В нея са разгледани последователно модел за описание на фронта 
на фемтосекунден лазерен импулс, както и варианти за измерването му. Накрая, в Глава 
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2.5 от Специалната Част се представя приложение на матричния подход за описание на 
контролируемо въвеждане на наклон на фронта на свръхкъси светлинни импулси. 

Така структуриран, материалът в представения дисертационен труд е подходящо 
илюстриран с фигури, графики и таблици. Основните цели на дисертацията, а именно, (i) 
чрез методите на сингулярната нелинейна оптика да се анализират механизми, 
приложими за разклоняване/съединяване/превключване на пробни снопове в 
пространството, и (ii) характеризиране и контрол (регулиране) на свръхкъси импулси с 
наклон на фронта, са ясно формулирани. Изложението е стегнато и ясно, и много добре 
конфигурирано. Трябва да се отбележи, че авторът перфектно владее научната 
терминология в областта. Цялостното впечатление от дисертацията е много добро – това 
се отнася както за избраната интересна тематика, така и за получените резултати и 
оформление. 
 

3. Оценка на публикациите, на които се базира дисертацията, и на автореферата 
Показателно за високото ниво на научните приноси на дисертанта г-н Николай Димитров 
е, че основната част от резултатите, включени в представената дисертация, е публикувана 
в 5 научни статии – 3 от тях в списание Optics Communications (impact factor: 1.438), което 
е и едно от водещите списания в съответната област, а останалите – в достатъчно 
авторитетни специализирани издания (Proceedings of SPIE). Освен тях, колективът, в 
който участва дисертантът, е подготвил още една много важна статия за публикуване, 
която също съдържа включени в представената дисертация научни резултати, и която ще 
бъде изпратена към Journal of the Optical Society of America B (JOSA B). 

Публикациите са пряко свързани с темата на дисертацията и напълно съответстват на 
препоръчителните изискания, на количествените и качествени показатели за присъждане 
на образователна и научна степен ДОКТОР по физика. Резултатите от научно-
изследователската работа, отразена в дисертацията, са докладвани на престижни научни 
форуми (международни специализирани конференции), а докладите (три постерни 
доклада, лично представени от г-н Димитров) са публикувани в пълен текст. Това говори 
и за адекватно популяризиране на работата на докторанта. Прави впечатление, че в 4 от 
представените материали дисертантът е на първо място сред съавторите, което е 
показател за личните му усилия за постигане на представените научни резултати и 
съществения му принос в работата на изследователските колективи, в които участва.  

Справка показа, че научни публикации включени в дисертацията са цитирани досега от 
други автори (независими цитати) два пъти.  

Авторефератът напълно отразява материала по дисертацията (целите, задачите, и 
съдържанието на дисертацията, както и изведените накрая в нея научни приноси, са 
отразени правилно от автора). 

 

4. Анализ на резултатите и оценка на приносите 

Общата Част на работата съдържа достатъчно изчерпателна информация, имаща 
отношение към изследваните в дисертацията проблеми и физичните механизми на 
изследваните процеси. Подчертана е актуалността на изследваните проблеми. Отделено е 
необходимото внимание на теоретичната основа на еволюцията на кохерентни светлинни 
снопове и лазерни импулси, в частност, нелинейното уравнение на Шрьодингер в 
оптиката (НУШ). Показан е евристичен метод за извеждане на НУШ, предложен от А. 
Hasegawa, стартирайки от уравненията на Максуел. Разяснени са основните приближения, 
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използвани за тази цел. Представен е и вида на НУШ за описание на еволюцията на 
светлинен сноп/импулс в Керова НЛО среда с бърз отклик, където оптичния показател на 
пречупване зависи от дължината на вълната и от интензитета на светлинното поле. 
Разгледан е основен числен метод за решаване на НУШ, а именно известния Фурие-метод 
на разделената стъпка, използван за числените симулации в работата на дисертанта г-н 
Н.Димитров. Освен това, подробно са разгледани и основни сингулярни светлинни 
снопове с фазови дислокации, които се третират в дисертацията, описани са основните им 
характеристики, представени са съответните аналитични изрази за амплитудата и фазата 
на полето. Сингулярни светлинни снопове в комплект с фазовите дислокации са 
илюстрирани графично. Разгледани са методи за експериментално генериране на фазови 
сингулярности в снопове и свръхкъси импулси, а също така и някои експериментални 
техники за контрол на сингулярни оптични снопове, напр. чрез амплитудата на фазовия 
скок и/или чрез дължината на едномерната част на фазовата дислокация. По отношение на 
тематиката за характеризиране на свръхкъси импулси, Общата Част предлага също така 
точно колкото е необходимо описание на съществуващи методи и техники за генерация и 
скъсяване на къси светлинни импулси, методи за тяхното измерване, с акцент на 
диагностика на наклон на фронта свръхкъси импулси, пряко застъпена в дисертационния 
труд. Тук присъства и кратко въведение в матричен подход за описание на 
разпространението на свръхкъси светлинни импулси, който е приложен от дисертанта за 
анализиране на ефекти, също пряко свързани с наклона на фронта на свръхкъси импулси.  

В Специалната Част (частта с приносен характер) прави приятно впечатление доброто 
съчетание на експеримeнтална физика с теоретични (числени и аналитични) подходи за 
анализ на изследваните процеси. Умело проведени са редица експерименти, чийто 
резултати потвърждават приложените теоретичните модели.   В дисертационния труд на 
г-н Димитров те са подходящо избрани и разработени, a получените теоретични и 
експериментални резултати са акуратното оформени и качествено графично представени. 

Така, анализират се проблеми от гледна точка на един от най-важните аспекти на 
нелинейната оптика, а именно адекватни и смислени приложения на НЛО ефекти. В това 
отношение, в работата на г-н Димитров в областта на сингулярната нелинейната оптика е 
акцентувано на изследване на проблеми за оптично управление на сингулярни светлинни 
снопове, свързани с тяхното нелинейно разпространение (преминаване) в обемни НЛО 
среди (материали), като център на внимание и научен интерес е възможността за 
създаване на преконфигурируеми вълноводни устройства в такива среди чрез лазерно-
индуцирана промяна на техния интензитетно-зависим оптичен показател на пречупване. 
Трябва да се отбележи, че напълно-оптични схеми за водене, отклоняване и превключване 
на оптични снопове и импулси са обект на непрекъснат практически интерес през 
последните четири десетилетия. Затова и изследванията, отразени в дисертацията, са 
изключително актуални и иновативни, и изцяло съответстват на обективната 
необходимост.  

Представената дисертация съдържа редица оригинални идеи, предложения, анализи и 
разработки, реализирани за първи път от научно-изследователски колективи с активното 
участие на дисертанта г-н Николай Димитров, в т.ч. за отчитане на нелокалност на НЛО 
среди при разпространението на кохерентни оптични снопове/импулси (ефектът има 
пряко отношение към разпространяването на солитони в такива среди) и за контрол и 
управление (увличане, пренасочване, разклоняване) на оптични снопове/импулси 
посредством оптически вихри. Конкретно, постигнатите нови резултати се базират на 
числени анализи на НЛО взаимодействия между едномерен тъмен сноп и различни по 
брой и фазово разпределение отместени вихрови диполи. Освен това, са анализирани 
НЛО взаимодействия на едномерен тъмен сноп и вихрови диполи, както и на четири 
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вихрови дипола, в НЛО среда с отрицателна (самодефокусираща) нелинейност, които 
водят по същество до ефект на напълно-оптични вълноводни разклонителни/ 
съединителни структури.  

След кратък обзор на предшестващите изследвания по тематиката, целта на анализа в 
представеното в Глава 2.1 първо изследване на пространствената еволюция и 
взаимодействието на полу-безкрайни тъмни снопове с фазови дислокации от тип “ръб-
спирала” в самодефокусираща Керова НЛО среда, е да се намерят подходящите условия 
за контрол на процеса на кръстосване на тъмните снопове по начин, подходящ за 
високоефективно разклоняване и превключване на пробни снопове в пространството. За 
пръв път е показано, че в зависимост от фазовите им профили, четири паралелни полу-
безкрайни вихрови дипола с дробни топологични заряди могат да еволюират в два 
различни вида оптично-индуцирани “разклонителя”, които могат да пренасочват пробни 
оптични снопове. Установена е възможността за отклоняване на пробните входни снопове 
в различни изходни канали. Двете анализирани схеми на взаимодействие (фронтално и 
перпендикулярно разпространение на пробните снопове в така създадените оптично-
индуцирани вълноводни структури) са моделирани и оценени по отношение на 
ефективността за превключване към определен изходен канал (около 62% в нелинеен 
режим, и до 36% при линейно разпространение). Освен това е предложен начин за 
възможна оптимизация на НЛО взаимодействие и повишаване на ефективността, което 
може да се счита за добро постижение в областта. Считам, че този НЛО ефект има голям 
потенциал в приложната физика и квантовите компютри, за запис и кодиране на 
информация. 

Този съществен принос на дисертационния труд на г-н Николай Димитров в областта на 
сингулярната нелинейна оптика се допълва от принципно нови резултати в същата област, 
получени при изследване на взаимодействието между едномерен тъмен сноп и вихрови 
диполи (Глава 2.1 от дисерацията). Чрез числени симулации недвусмислено е показана 
добрата стабилност на едномерните тъмни солитони, независимо от силни симетрични 
модулации на носещия сноп, причинени от вихрови диполи, а отблъскване между 
едномерни тъмни солитони (което е известен ефект) се наблюдава и когато те 
взаимодействат с вихрови диполи.  

Друг полезен резултат от изследователската дейност на дисертанта е, че вихрови диполи 
могат да разкъсат едномерна фазова дислокация и така да се образуват нови диполи и 
ефективна вълноводна (или разклонителна) структура. Отбелязано е и, че конфигурацията 
от тъмни снопове и НЛО среда трябва да са подходящо подбрани, така че да може да се 
формира вълноводна структура именно чрез градиентите на показателя на пречупване, 
което е всъщност е важно за практическото осъществяване на предложения НЛО ефект. 
Това като физичен резултат убедително е демонстрирано експериментално в дисертацията 
и така числените симулации са потвърдени с експериментални резултати. Както ефектите, 
разгледани по-горе, така и този НЛО ефект обещава широк кръг от приложения, напр. 
оптически-управляеми вълноводни структури със сложна конфигурация и желани 
характеристики. Дадени са интересни идеи за управляеми оптични разклонители – 
успешна стъпка към изграждането на оптични компютри. Изследванията в това 
направление ще стимулират разработката на оптично-индуцирани вълноводи в обемни 
НЛО среди и оптично-контролирано водене в тях на слаби сигнали под формата на 
светлинни снопове и импулси. 

Като цяло, при теоретичното и експериментално изследване на нелинейната еволюция на 
оптични вихрови диполи в пространството са постигнати много добри резултати. 
Избраната методика за изследване съответствува на поставените цели и задачи, и е 
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съобразена със спецификата на процесите на изследване, както и на НЛО среди, в които 
те се разглеждат. В числените симулации е използван надежден теоретичен модел, 
надлежно се следи за промяната на всички параметри, описващи изследваните процеси, 
като се отчита и влиянието на съпътстващи НЛО процеси (фазова самомодулация, фазова 
крос-модулация, и др.). Численото моделиране е в диалектическо единство с 
експериментална проверка и потвърждаване. С оглед на правилната физическа 
интерпретация, данните от експеримента са сравнявани с изчисленията. Присъства и 
сравнение с резултати, получени от други автори. Експериментите са осъществени с най-
модерна апаратура (впечатляващо е, напр., използването на отражателен течнокристален 
фазов модулатор HOLOEYE за модулиране на фазовите профили). Получените резултати 
са обработени и представени подредено и компетентно, подробно са обяснени, като са 
направени необходимите добре-мотивирани изводи с оглед постигане на целите на 
научната разработка. 

Казаното дотук за качеството на работата и научните резултати от нея, включени в 
дисертационния труд на г-н Димитров, напълно важи и по отношение на представените 
резултати, които са в областта на оптиката на фемтосекундните импулси. Особено добро 
впечатление оставя много находчивото и сполучливо изследване на възможността за 
контрол и по същество оптимизация на важни характеристики и параметри на 
фемтосекунден лазерен осцилатор (Глава 2.3 от дисертацията). Това в работата на г-н 
Димитров е осъществено чрез относително прост, но много ефективен и стабилен начин, 
основан на метод, предложен преди време от други изследователи (аналитично, ефектът е 
добре описан накратко от дисертанта). Така, чрез промяна на дълбочината на проникване 
на снопа във вътрешнорезонаторна призма, и съответно чрез промяна на допълнителната 
дисперсия от втори и трети порядък, която призмата внася в резонатора, може много 
ефикасно (и плавно) да се променя продължителността на изходните импулси, излъчвани 
от фемтосекунден лазерен осцилатор, както и да се пренастройват позицията и ширината 
на спектралната ивица на излъчването. Методът е много подходящо избран (допада ми, че 
е приложен точно този), което несъмнено е положителна страна в работата на дисертанта 
г-н Николай Димитров.  

Съответният експеримент, реализиран с фемтосекундна лазерна система в Лабораторията 
по Фемтосекундна Фотоника на Физически Факултет на СУ, е подробно описан в 
дисертацията, и подробно са представени резултатите от него. Нагледно и достатъчно 
убедително е показано, че управлението на дисперсията в резонатора на фемтосекунден 
осцилатор позволява ефикасна оптимизация на изходното лазерно лъчение – поредица от 
фемтосекундни импулси, чиято продължителност може плавно да се скъсява посредством 
намаляне на дълбочината на проникване на снопа във вътрешнорезонаторна призма. При 
такава геометрична промяна вътре в резонатора, дисертанът показва и адекватно 
обяснява, че спектралната ивица на изходното лазерно лъчение също плавно се съкращава 
(в определени граници), а самата ивица се мести към по-дълговълнова спектрална област. 
И двете пренастройки могат да намерят практическо приложение. 

Като най-съществен физичен резултат, в Глава 2.3 от дисертацията експериментално е 
демонстрирано, че чрез прецизно балансиране на дисперсията в самия резонатор на 
фемтосекундния осцилатор продължителността на изходните му импулси може да се 
понижи от около 110 fs докъм 36 fs при повишаване на средната излъчена оптична 
мощност от 140 mW до 210 mW, като при това лазерният осцилатор остава в стабилен 
режим и при фактически непроменена честота на повторението на импулсите. Това явно 
сочи, че приложението на този специфичен метод за оптимизация е много удачно и 
сполучливо решение.  

 
6



 
 

 
 

В дисертацията фигурира и допълнително експериментално изследване с чирп-огледала, 
за допълнителна компресия извън лазерния резонатор. Така е достигнато още по-голямо 
скъсяване на импулсите – до продължителност 23 fs. Така постигнатата стойност е 
рекордна за изследвания фемтосекунден лазерен генератор в Лабораторията по 
Фемтосекундна Фотоника, и показва, че неговата оптимизация си е заслужавала усилията, 
положени от г-н Николай Димитров.  

Голямата част от дисертацията (Глава 2.4) е посветена на изследване на свръхкъси 
импулси с наклонени фронтове (ИНФ). В тази насока, г-н Димитров се е концентрирал 
върху проблемите за коректно характеризиране на фемтосекундни ИНФ, като основна 
тежест в изследването на ИНФ се пада на методи за диагностика, измерване и управление 
на наклона на фронта на импулса (НФИ). Тази част от дисертацията има също много 
силни страни (както теория, така и като експеримент). След едно кратко, ясно и много 
добре илюстрирано въведение в понятията чирп и НФИ, е описан нов оптичен метод за 
измерване на ъгъла на НФИ с помощта на модифициран интерферометър. Предложеният 
нов интерферометричен метод за измерване на ъгъла на НФИ спрямо фазовите фронтове 
и определяне на връзката му с пространствения размер на снопа е и експериментално 
реализиран с дейното участие на дисертанта г-н Николай Димитров. Затова уверено мога 
да причисля този метод към главните достойнствата на дисертацията. В дисертацията 
еднозначната връзка между размера на снопа и ъгъла на НФИ е добре обоснована и е 
даден алгоритъм за нейното определяне.  

Предложеният и конструиран интерферометър с инвертирано поле в едното рамо, 
позволяващ диагностика на НФИ, заслужава особено голямо внимание. С този уред, 
създаден с активно участие на дисертанта, са извършени и автокорелационни измервания. 
На базата на този модифициран автокорелатор, чувствителен към НФИ, за първи път е 
разработен аналитичен модел за описание на получената от такъв уред корелационна 
функция, коректно отчитаща НФИ. В модела обвивката на полето на светлинни импулси 
се интерпретира като елипса, което се оказва подходящо за описание на ефектите от НФИ. 
Показано е, че измерената интерферометрична автокорелация от втори порядък носи 
информация и за ъгъла на НФИ. Тази методика е приложена за фемтосекундни ИНФ и 
моделът е потвърден експериментално чрез серия измервания. Това е друго голямо 
достойнство на труда на г-н Димитров.  

Също така, съпоставени са стойностите за ъгъла на НФИ, определен чрез новия 
интерферометричен метод (при определен размер на снопа) и тези, получени с 
автокорелационните измервания и новия аналитичен метод. Подчертано е сходството 
между стойностите за ъгъла на НФИ, получени чрез интерферометричното измерване и 
автокорелационния експеримент, и от това коректно са направени съответните изводи. 
Експериментите по тази тематика отново са проведени с фемтосекундна лазерна система в 
Лабораторията по Фемтосекундна Фотоника на Физически Факултет на СУ. И отново 
трябва да се отбележи използването на модерна техника и апаратура за осъществяване на 
експерименталната работа на дисертанта (чувствителен оптичен гейт с честотна 
разделителна способност, CCD-камери с висока разделителна способност, електрически-
управляема транслационна пиезо-масичка с много фин ход, чувствителни мини-
фотоумножители, и др.), което, разбира се, е много важно за успеха на изследователя. 

Експериментите са реализирани с много добри резултати, получени за първи път. Г-н 
Николай Димитров успешно се е справил с трудни теоретични и експериментални задачи 
в областта на оптиката на фемтосекундните импулси. Налице са необходимите 
теоретични обосновки и постановки, а получените резултати са нагледно представени и 
подробно обяснени. Графичният материал във Фигурите е ясен и убедителен, описанията 
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са пълни и точни, подкрепени с адекватно цитирана литература. Приложеният теоретичен 
модел добре описва получените експериментални резултати, а експерименталните данни 
потвърждават резултатите от числените симулации. Необходимите изводи са налице. От 
описанието проличава, че дисертантът г-н Николай Димитров отлично познава 
съответните теоретични методи, наясно е и с апаратурата и владее приложените 
екперименталните техники. Трябва да се има предвид, че описаните фемтосекундни 
експерименти са доста тежки.  

В последната глава на дисертацията (Глава 2.5), но не на последно място по важност, са 
представени аналитични резултати, базирани на матричен подход за описание 
поведението на свръхкъси светлинни импулси. Матричен подход е приложен за описание 
за ефектите от разстройване на бездисперсни 4f и 2f-2f системи, в частност – внасянето на 
НФИ при тяхното разстройване. Обсъжда се появяването на НФИ като следствие от 
такова разстройване. Представените резултати са нови, получени за пръв път. За тях също 
се очертават перспективи за приложение. Тяхното значение се изразява в това, че 
показват, че вместо с екзотични дифракционни решетки с голям период, за 
контролируемо въвеждане на наклон на фронта на свръхкъси импулси могат да се ползват 
разстроени бездисперсни системи, изградени със стандартни елементи.  

Научните резултати от работата (теоретични и експериментални) са систематизирани в 5 
точки, които са и личните приноси на дисертанта, представена от него в края на 
дисертацията. По всичко личи, че г-н Николай Димитров има съществен принос в 
провеждането на експериментите, разработката на числените модели, получаването на 
резултатите, обработката им и тяхната интерпретация, както и в оформянето на 
представянето им. Предпоставка за това е отличното познаване на проблематиката на 
изследователската работа от страна на г-н Димитров. Това със сигурност се дължи на 
дългогодишното му обучение и труд в Катедра “Квантова Електроника” на Физическия 
Факултет на СУ, като магистър и докторант в областта на лазерната физика, свръхкъси 
импулси и нелинейната оптика. Част от експериментите (тези с отражателния 
течнокристален фазов модулатор HOLOEYE) са реализирани в Institut für Optik und 
Quantenelektronik der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Германия, но от разговорите с 
дисертанта разбирам за неговото активно участие в тяхната подготовка. 

Напълно приемам така формулираните приноси, като считам, че те имат фундаментален 
научен и научно-приложен характер, и могат да бъдат отнесени и към следните случаи:  
• доказване на нови страни в съществуващи научни проблеми и теории; 
• получаване и доказване на нови факти; 
• обогатяване на съществуващите знания; 
• предсказване на явления и интерпретация на резултати от експеримента. 
Приносът на дисертанта г-н Николай Димитров е достатъчно оригинален. 
 
5. Критични бележки, препоръки и въпроси 
Към същностната страна на работата и изпълнението й нямам критични забележки и 
препоръки. Възникналите въпроси в хода на рецензирането са изяснени и отпадат. 
Приятно впечатление прави фактът, че дисертационният труд е написан много 
внимателно и професионално, без логически противоречия, без стилистични и 
граматически пропуски и грешки. Заради получаването на нови значими теоретични и 
експериментални резултати и тяхната убедителна интерпретация и ясно обяснение, 
смятам, че дисертацията на г-н Н. Димитров успешно ще изпълни своята функция за 
трансфер на знания.  
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По представянето може да се направи само лека техническа забележка: забелязват се 
някои много дребни терминологични неточности, като напр. «интензивни вълни» (стр.5), 
«оптичен електрон» (стр.6), «дифрагирал» (стр.63), »дифрагирайки» (стр.70), и др., 
използвани явно с оглед да се избегнат чуждици, а също и не навсякъде уточнена 
поляризация на дискутираните лазерни снопове, но това не затруднява четенето, не касае 
по същество научната страна на изложението и ни най-малко не променя високата научна 
стойност на дисертационния труд.  

Към автора бих си позволил да задам следните въпроси: 

(1) За мен, а вероятно и за останалите присъстващи на Защитата, би било интересно 
кратко становище-коментар за това, как биха изглеждали разгледаните в дисертацията 
НЛО ефекти, в случай, че сингулярната оптика е на електро-оптичен принцип? 

 (2) В експериментите – част от работата по дисертацията, наклон на фронта на 
фемтосекундни импулси се внася чрез използването на една дифракционна решетка. В 
дисертационния труд теоретично е разгледана и възможността за въвеждането на НФИ с 
помощта на системи двойки дифракционни решетки. В тази връзка, възможно ли е наклон 
на фронта на фемтосекундни импулси да се внесе с призмен компресор? 
6. Лични впечатления от дисертанта 

Познавам лично г-н Николай Димитров още като студент и дипломант в Катедра 
„Квантова Електроника”, Физически Факултет на СУ. Трябва да се отбележи, че работата 
му по тематиката на дисертацията бе в тясна връзка с прякото му участие му в научно-
изследователски проекти, базирани на фемтосекундната лазерна система в Лабораторията 
по Фемтосекундна Фотоника на Физически Факултет на СУ. Честите ни срещи през 
годините в тази Лабораторията, където той проведе прецизно експерименталната работа 
по представената дисертация, са оставили у мен впечатление, че колегата Димитров 
притежава експериментаторски дух и завидна енергия и стремеж към усъвършенстване и 
висок професионализъм. Многократно съм се уверявал в неговата техническа 
компетентност и интелигентност (вкл. на ниво хардуер на компютри и умела работа с 
професионален софтуер), задълбочено познаване на физиката на изследваната материя, 
професионално отношение към научните и технически проблеми и тяхното решаване, 
което е традиция за Катедрата, в която е обучен. Доколкото ми е известно, и в момента г-н 
Димитров е професионално ангажиран в същата Лаборатория и Катедра, работи в същата 
насока по нелинейна и кохерентна оптика и свръхкъси имулси, по много интересна 
автокорелационна техника за измерване на свръхкъси импулси, базирана на генерация на 
втора оптична хармонична в НЛО кристал с алтернативно-ориентирани домейни. 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Представеният дисертационен труд на магистър-физик Н. Димитров е по актуални и 
сложни проблеми на нелинейната оптика и физиката на фемтосекундните лазерни 
импулси. Поставените цели и задачи са ясно формулирани и успешно постигнати. 
Дисертационният труд е завършен и полезен, работата е изпълнена професионално и на 
високо съвременно научно ниво, и е съобразена със съвременните достижения на 
оптиката и лазерната физика и технология. Предложени са значителен брой приложения 
на получените резултати. Със сигурност, представените научни резултати ще намерят 
непосредствено приложение в бъдещата експерименталната работа с фемтосекундната 
лазерна система в Лабораторията по Фемтосекундна Фотоника на Физически Факултет на 
СУ, а също са потенциално важни с оглед на продължението на работата по нелинейна и 
кохерентна оптика и свръхкъси имулси на екипа от учени, в който докторантът участва 
като млад учен.  
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Проведените от магистър-физик Н.Димитров изследвания и получените резултати, 
представени в неговия дисертационен труд, напълно отговарят по обем и съдържание на 
изискванията за присъждане на образователната и научна степен ДОКТОР. Те са 
придобили нужната публичност в достатъчен брой научни публикации. 

Написаното дотук ми дава основание напълно убедено да препоръчам на членовете на 
уважаемото Научно Жури то ДА ПРИСЪДИ образователната и научна степен 
ДОКТОР на автора на труда г-н Николай Руменов Димитров. 
 
Дата: 12.V.2014 г.             Рецензент: 

/ доц. д-р Г. Хаджихристов / 
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