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Подготвената от моя докторант г-н Димитров дисертация е в обем от 143  страници и е

структурирана в Част 1 (увод и литературен обзор (Раздели 1.2-1.11), Част 2, описваща собствени

резултати (Раздели 2.1-2.5), изводи от получените резултати (Част 3) и списъци на цитираната

литература и на собствените публикации по дисертацията. Авторефератът коректно отразява

резултатите, описани в дисертацията. Описаните изследвания са в областта на сингулярната

нелинейна оптика и в областта на оптиката на фемтосекундните импулси. Целта на изследванията

по нелинейно разпространение на сингулярни снопове е да се прогнозират теоретично нови

напълно-оптични вълноводни разклонители/съединители за пробни снопове с тъмни вихрови

диполи. Целта на изследванията по оптика на свръхкъсите импулси е експериментално

минимизиране на продължителността на фемтосекундни импулси и развиване на модел и на

експериментална диагностика на качеството им по отношение на наклона на фронта на импулсите

спрямо вълновия фронт. По мое мнение и двете цели са в актуални области на нелинейната и

линейната оптика и са постигнати.

В уводните раздели на дисертацията по подходящ начин и с необходимата изчерпателност са

въведени основните понятия, свързани с дисперсия на показателя на пречупване и на груповата

скорост от различни порядъци, генерацията, скъсяването и описанието на линейната и нелинейна

еволюция на свръхкъси импулси/снопове (включително с пространствено-времеви матрици),

характеристиките на различните сингулярни снопове и някои от методите за генериране им.

Цитирани са общо 100 заглавия, от които, наред с класически изследвания в областта, над 30% са

специализирани статии, публикувани след 2000г. Това, заедно с личните ми впечатления от г-н

Димитров по време на работата му като докторант, оставят в мен убеждението, че той добре познава

съвременното състояние на изследванията по проблемите от областта на работата си.

Доколкото тъмните снопове с фазови дислокации, разпространяващи се в дефокусиращи

нелинейни среди, могат да формират вълноводни структури за пробни вълни, на тяхната база могат

да се реализират напълно оптични устройства с възможност за последващото им преконфигуриране.

За пръв път дисертантът показва, че това може да бъде направено с четири паралелни полу-

безкрайни вихрови дипола или в резултат от взаимодействието между едномерен тъмен сноп

(впоследствие – едномерен тъмен солитон) и паралелни и отместени от него полу-безкрайни



вихрови диполи. Във втория случай експериментално е доказано, че напречната динамика на

сноповете се определя от техните фазови профили, а нелинейността е нужна за напълно-оптичния

вълноводен ефект.

Оптимизирането на фемтосекунден лазерен осцилатор с цел контролируема промяна на

продължителността на генерираните импулси е актуален експериментален проблем във всяка

лаборатория. Чрез регулиране на дълбичината на проникване на лазерния сноп във

вътрешнорезонаторна призма, т.е. чрез ефективна промяна на дисперсията от втори и трети порядък

в резонатора, г-н Димитров постигна скъсяване на 110-fs-импулси до около 36fs при повишаване на

средната излъчена оптична мощност от осцилатора от 140mW до 210mW. Съществуващия

допълнителен потенциал за компресиране на импулсите до минимална продължителност от 23fs бе

изчерпан извън резонатора, след отражение на снопа на лазера от каскада от огледала с чирп.

Такива къси суб-25-fs импулси бяха необходимо условие за продължаване на анализа на наклона на

фронта им спрямо вълновия фронт. Съшествен аналитичен резултат на дисертанта е представен в

Раздел 2.4.3.2 – израз за автокорелационния сигнал от втори порядък, получаван от автокорелатор с

инвертирано поле, който е чуваствителен към наклон на фронта на свръхкъсите импулси.

Основните последствия от ненулевия наклон на фронта на импулсите е тяхното ефективно

удължаване, което, в автокорелационния сигнал, се отразява в удължаването му и в понижаване на

контраста му. Теоретично е показано, че чирпът на импула не оказва влияние точно върху тези два

показателя. За проверка на модела дисертантът реализира няколко варианта на автокорелатор от

Майкелсонов тип с инвертирано поле и на съответния му интерферометър. Наклон на фронта на

импулса бе въвеждан с дифракционна решетка с относително малка дисперсия и с двоична

периодична отражателна структура с още по-малка дисперсия. Въпреки това, и в двата случая, бе

установено забележима (в първия случай – драстично силна) промяна на продължителността на

импулсите. Независими измервания на наклоните на фронтовете на импулсите в двете ситуации

посредством прогнозиран нов интерферометричен метод показаха добро съответствие с

автокорелационните резултати. Като цяло мога да кажа, че успешно е проведен нетривиален и

прецизен експеримент по окачествяване на свръхкъси импулси, за което упоритата работа на

дисертанта имаше решаваща роля.

В последната част на дисертацията са представени нови аналитични резултати за внасяне на

наклон на фронта на импулси след преминаването им през разстроени 4f и 2f-2f (по принцип –

бездисперсни) системи. Практическият извод е, че, вместо с екзотични дифракционни решетки с

голям период, за контролируемо въвеждане на наклон на фронта на свръхкъси импулси (когато той

е желан ефект) могат да се ползват разстроени бездисперсни системи, изградени със стандартни

елементи.



Дисертацията е изградена на основата на 4 статии (една-в процес на подготовка), на 2 доклада,

публикувани в пълен текст в Proc. SPIE, и на 3 доклада на международни конференции. На етапа на

писане на това становище, в подготовка е още един ръкопис по проблема на измерване на

дисперсията на показателя на пречупване на газове чрез фемтосекундни импулси със стабилизация

на абсолютната им фаза. Този експеримент, в който участва и дисертантът, е проведен в Института

по оптика и квантова електроника на Университета Фридрих Шилер в Йена (Германия). Ръкописът,

останал извън настоящата дисертация, се подготвя за реномирано междунродно списание.

В заключение, моето становище е следното: Дисертантът г-н Николай Димитров е

самостоятелно мислещ и работещ млад специалист. Получил е съществени нови резултати в

областта на нелинейната оптика на сингулярните снопове и в областта на линейната оптика на

свръхкъсите импулси (редица от тях – за първи път). Бих ги характеризирал като обогатяване на

съществуващите знания с нови данни и факти и разработка на нови теоретични модели и

експериментални схеми за характеризиране на свръхкуси импулси. Броят и качеството на

публикациите му напълно удовлетворяват препоръчителните изисквания за образователната и

научна степен “доктор” във Физически факултет. Личните ми впечатления от г-н Димитров датират

от студентските му години, впоследствие – от докторантурата му, която ръководих, а понастоящем -

от работата му като физик в катедра Квантова електроника. Тези впечатления са отлични, също що

се отнася до колегиалността и отзивчивостта му. С пълна убеденост препоръчвам на уважаемото

научно жури ДА ПРИСЪДИ на г-н Николай Димитров образователната и научна степен

„доктор” по професионално направление 4.1. Физически науки (Физика на вълновите

процеси, вкл. квантова електроника и нелинейна оптика).
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