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Дисертационният труд на г-н Любомир И. Стоянов е посветен на експериментално и 
теоретично изследване на контролирано генериране и самофокусиране (с методите на 
кохерентната оптика и нелинейната оптика (НЛО)) на светлинни снопове със сложни 
разпределения на амплитудата и фазата, носещи фазови сингулярности, при 
разпространението им в дифракционна или в нелинейно-оптична (нло) среда, както и 
характеризиране на лазерни снопове/импулси с фемтосекундна (fs) продължителност и с 
наклонени фронтове. Тематично, в дисертацията по блестящ начин се съчетават следните 
области във физиката: кохерентна оптика, НЛО, квантова електроника и лазерна техника, 
лазерна интерферометрия, физика на свръхкъсите импулси, fs фотоника, сингулярна 
оптика/НЛО. Дисертационният труд съдържа оригинални и сполучливи експериментални 
и теоретични решения, пряко ориентирани към потенциални приложения в съвременната 
фотоника, контрол и оптимизация на свръхкъси снопове/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 напълно хармонира на проблемите, разработвани 
понастоящем в модерната НЛО и физика на свръкъси лазерни импулси. 
  

1. Актуалност на проблематиката, разработвана в дисертационния труд  
Научните изследвания на лазерни снопове/импулси, притежаващи специфични 
амплитудни/фазови дислокации (сингулярности), както и прилаганите за това теоретични 
постановки и експериментални решения, заемат бързо развиваща се важна област в 
съвременната физика на вълновите процеси, а именно - сингулярната оптика/НЛО, която 
понастоящем се радва на нарастващ научен и научно-приложен интерес, и непрекъснато 
увеличаващ се брой на научните изследвания и публикации. В това направление, в 
работата на г-н Стоянов е акцентувано на изследване на контролираното генериране и 
самофокусиране на сингулярни светлинни снопове, както и характеризиране на свръхкъси 
светлинни импулси. Актуалността на разработваната в дисертационния труд 
проблематика е точно и заради възможността за практическо приложение на получените 
научни резултати в редица области от приложната физика, наука и технологии, като: 
квантова информатика, оптично кодиране, кохерентно-оптична обработка на сигнали, 
контрол и управление на свръхкъси лазерни снопове/импулси, и др. 
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Една от стратегическите цели на изследванията в дисертацията е да се анализират важни 
научно-приложни аспекти на сингулярната фотоника, като дифракционно-контролируема 
манипулация на сингулярни снопове, ефективни и ефективно-контролируеми лазерно-
индуцирани обемни вълноводни структури, генерирани посредством сингулярни снопове, 
разпространяващи се в нло среди, реализирането на напълно оптични фотонни 
устройства, както и други приложения във фотониката, които имат пряка връзка с 
контролируема манипулация на сингулярни снопове. Трябва да се отбележи, че 
понастоящем възможността за създаване на ефективни схеми за лазерно-индуцирани, 
контролируеми и преконфигурируеми вълноводни устройства е обект на растящ интерес 
за фундаменталната и приложна физика. От друга страна, динамиката на сложни 
сингулярни снопове в нло среда от трети порядък с положителна нелинейност е все още 
сравнително слабо изучена, за разлика от разпространението им в дефокусиращи нло 
среди. Затова и изследванията, отразени в дисертацията, са изключително актуални и 
иновативни, и изцяло съответстват на обективната необходимост.  

Не по-малко актуална и привлекателна за изследване и фотонни приложения е и друга 
главна цел на научно-изследователската работа на г-н Стоянов, представена в 
дисертационния труд и свързана с лазерни снопове, излъчвани в свръхкъси импулси, а 
именно характеризиране 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 безспорно, ето защо изследването на тяхната оптика и на методите за тяхната 
диагностика, измерване и управление, е изклюитено актуално и днес, което също прави 
научните резултатите в представената дисертация значими. 

2. Структура и общо описание на дисертационния труд  
Изложеният материал в дисертацията е значителен, обхваща 150 страници и включва 91 
фигури и 10 таблици. Състои от 6 части, структурирани в 9 глави. Няма разводняване на 
изложението, то е ясно, сбито и точно.  

След кратък, но достатъчно информативен увод (Първа Част), в който е подчертана 
актуалността на изследваните проблеми, Втората Част е обща част с обзорен характер, 
съдържа 5 глави, представени на 74 страници. Включва всички необходими за по-
нататъшното изложение основни понятия, теоретични обосновки, уравнения, идеи. 
Акцентувано е върху: тъмни и светли светлинни снопове, понятието солитон, видовете 
солитони, както и различни методи за генериране на сингулярни тъмни снопове, видовете 
тъмни снопове (едномерни, квази-двумерни, смесени дислокации, тъмни пръстеновидни 
вълни и оптични вихри). По отношение на материала в дисертацията, свързан с 
контролирано самофокусиране на сингулярни снопове, в Глава 3 от обзора е обърнато 
необходимото внимание на ефектите на самофокусиране и самодефокусиране на такива 
снопове в среди с Кер тип нелинейност, както и на физиката на фоторефрактивния ефект. 
Достатъчно изчерпателно в Глава 4 от обзора са разгледани методи за генериране на fs 
лазерни импулси и техники за характеризирането им, а в Глава 5 – наклон на фронта на 
свръхкъси импулси и възможностите за определянето му.  

Третата Част (Специалната Част) на дисертацията е с приносен характер. В нея 
подробно са описани използваните теоретични постановки (извън препратките към 
Общата Част), извършените експерименти и числени моделирания, и получените нови 
научни резултати. Четвъртaта Част е резюме на основните научни резултати и 
представя личните приноси на дисертанта. Пета Част съдържа публикациите по 
дисертацията, а Шеста Част – списъци на цитираната литература. Броят на цитираните 
литературни източници е общо 163.  
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Собствените резултати от научните изследвания (представени в Специалната Част на 
дисертацията с обем 61 страници) са разпределени в 4 глави (Глава 6 до Глава 9). 
Разпределението на материала е оптимизирано: главно в Глава 6 е контролираното 
генериране на сингулярни снопове, в Главите 7 и 8 е контролираното самофокусиране на 
сингулярни снопове, а Глава 9 е отделена за характеризиране на свръхкъси импулси.  

Така структуриран, материалът в представения дисертационен труд е подходящо 
илюстриран с безупречно оформени фигури, графики и таблици. Основните цели на 
дисертацията, а именно, (i) чрез методите на сингулярната оптика/НЛО да се намерят и 
проверят практически приложими контролируеми оптически/нло механизми, и (ii) 
характеризиране на свръхкъси лазерни импулси с наклон на фронта, са точно 
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 
и перспективна тематика, така и за получените научни 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 Любомир Стоянов 
е, че основната част от научни резултати, включени в представената дисертация, е 
публикувана в едни от водещите списания в съответната област – една от тях в Journal of 
the Optical Society of America B (JOSA B) (impact factor: 1.97), а другата - в Optics 
Communications (impact factor: 1.45). В тях дисертантът е на първо място сред авторите (в 
неазбучен ред), което би трябвало да указва неговия основен принос. Други две научни 
статии са в достатъчно авторитетни специализирани издания (Proceedings of SPIE). Освен 
тях, колективът, в който участва дисертантът, е подготвил още две много важни статии за 
публикуване (една от които ще бъде изпратена към Optics Communications), които също 
съдържат научни резултати, включени в представената дисертация. 

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) – 3 постерни доклада и 2 устни. 
Това говори и за адекватно популяризиране на работата на докторанта. Прави 
впечатление, че от представените 5 материала, които г-н Стоянов лично е представил, в 4 
е на първо място сред съавторите. Това е показател за личните му усилия за постигане на 
представените научни резултати и съществения му принос в работата на изследователския 
колектив, в който участва. Справка показа, че научна публикация, включена в 
дисертацията, вече е цитирана от други автори. 

Авторефератът е изготвен съгласно изискванията и точно отразява основните положения 
и научните приноси на дисертационния труд. 

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. Отделено е необходимото внимание на теоретичната основа на 
еволюцията на кохерентни светлинни снопове и лазерни импулси, в частност, 
нелинейното уравнение на Шрьодингер в оптиката. Показан е евристичен метод за 
извеждане на НУШ, стартирайки от уравненията на Максуел. Представен е и вида на 
НУШ за описание на еволюцията на светлинен сноп/импулс в Керова нло среда с бърз 
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отклик, където оптичния показател на пречупване зависи от дължината на вълната и от 
интензитета на светлинното поле. Освен това, подробно са разгледани и основни 
сингулярни светлинни снопове с фазови дислокации, които се третират в дисертацията, 
описани са основните им характеристики. 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. 
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, като основно внимание е отделено на наклона на фронта на свръхкъси 
импулси, пряко застъпен в дисертационния труд.  

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, напълно в духа и традициите на Катедра Квантова 
Електроника. Умело проведени са редица експерименти, чийто резултати потвърждават 
приложените теоретични модели. В дисертационния труд на г-н Стоянов те са подходящо 
избрани и приложени, a получените теоретични и експериментални научни резултати са 
акуратно оформени и качествено графично представени. Представената дисертация 
съдържа редица оригинални идеи, предложения, анализи и разработки, реализирани от 
научно-изследователски колектив с активното участие на дисертанта г-н Стоянов. Трябва 
да се подчертае, че представените научни резултати са нови, получени за пръв път, и са 
плод на трудоемка и доста сложна експериментална работа (нетривиални експерименти), в 
която дисертантът се е представил на необходимото високо научно-изследователско ниво.  

В Глава 6 от дисертацията са представени научни резултати от работата на г-н Стоянов, 
свързани с оптическа дифракция на двумерни и квази-двумерни тъмни светлинни 
снопове. Дифракцията е осъществена с двоични компютърно-синтезирани холограми 
(КСХ), с които във входния лазерен сноп се внасят фазови сингулярности. Уместно е да се 
отбележи, че самото използване на КСХ за целта, е много удачно и сполучливо решение. 
Експерименталните изследвания (както и тези, представени в Глави 7 и 8) са проведени с 
c.w. лазер, избран да има висока степен на кохерентност, осигуряваща идеален Гаусов 
сноп, осветяващ КСХ, а контролът им е осъществен с лазерна интерферометрия (бележка: 
ползва се лазер с непрекъснато излъчване, тъй като генерирането на ОВ във fs режим е 
свързано с проблеми, чието решаване никак не е тривиална задача). 

Показаните в тази Глава научни резултати потвърждават изводите от теоретична 
разработка, публикувана наскоро от други учени, която описва как се променя 
топологичният заряд (ТЗ) на вихров сноп, генериран с една КСХ, след дифракцията му от 
втора КСХ. Трябва да се признае, че работата на г-н Стоянов в това направление е 
изключително важно и полезно съчетание на теория и експеримент, което е позволило 
подробно и систематично изследване и пълна физическа интерпретация на проблема. 
Особено приятно впечатление тук оставя фактът на съответствие между експериментално 
установения ТЗ и измерените радиуси на пръстените на дифрактиралия резултантен 
вихров сноп, със стойностите за тях, предсказвани от аналитичните пресметания.  

Освен богатo илюстрираните научни резултати (адекватно подкрепени от аналитичен 
модел и представени като комплект експериментални-теоретични), получени от много 
голям набор от измервания с различни комбинации на ТЗ на оптичните вихри на входа и 
на изхода на оптическата система за генерация и селекция на сингулярни светлинни 
снопове, представени са и количествени сравнения между теоретичните пресмятания и 
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експерименталните данни за радиусите на селектираните оптични вихри на изхода в 
различни дифракционни порядъци. Тъй като в повечето случаи разликата между тях е 
значително под 10%, може да се твърди, че експерименталните данни за радиалните 
сечения на светлите пръстени на оптичните вихри за различни дифракционни порядъци са 
много близки до теоретичните пресмятания.  

Написаното дотук важи и за експериментите (също представени в Глава 6), в които се 
изследва случай, когато входният сноп не е вихров, а кръстосан квази-двумерен тъмен 
сноп и той дифрактира от КСХ. Отново експерименталните данни потвърждават 
резултатите от числените симулации, базирани на аналитичен модел, развит за случая. 
Необходимите изводи са налице. Както в експериментите, коментирани по-горе, 
съответствието между теория и експеримент е изключително важно за развитието на 
научните изследвания в това направление.  

По същество, значението от работата на г-н Стоянов, преставена в Глава 6, се изразява в 
това, че с удачно избраната оптична система за дифракционно преобразуване с две КСХ, с 
възможността за вариране на фазовата дислокацията, внасяна от първата КСХ, и чрез 
избор на дифракционен порядък и съответно на селектираните оптични вихри, може 
контролируемо да се мени пръстеновидното или друго разпределение на интензитета на 
резултантните оптически снопове на изхода на системата, като ТЗ на оптичните вихри 
може дори и да се нулира, което пък води до формиране на висококачествени Гаусови 
снопове (надлежно показано в дисертацията). С което се открива необятно поле за 
практическо използване на този прийом, например за водене на оптически снопове 
посредством вълноводен ефект, оптически фазово-модулационен котрол и промяна на 
характеристиките на светлинни снопове, оптическо кодиране, превключване на оптични 
снопове в обемна среда, и др..  

Тук (във връзка с Глава 6) трябва да се подчертае и, че: 

1.Оптическата система за генерация и селекция на оптични вихри с желан ТЗ (и 
съответно напречния пространствен профил на интензитета на резултантния 
оптически сноп) посредством дифракция от две КСХ, е конструирана с 
активното участие на дисертанта (което имах възможност да установя лично); 

2.Същото важи и за лазерния интерферометър за контрол на селекцията; 
3.Точно по проблемите и тематиката, разработавани в дисертацията на г-н 
Стоянов, се очертава перспективна съвместна научно-изследователска работа 
на колектива (в който е и той), с чуждестранни учени, при което се очаква г-н 
Стоянов да продължи изследванията си в тази област и в бъдеще. 

 
Главите 7 и 8 са посветени на оптически контролирано самофокусиране на снопове, 
носещи фазови сингулярности. В тази област работата на дисертанта е също много 
плодотворна. Конкретно, в Глава 7 чрез числени симулации по подходящ метод е 
показано (а също и експериментално установено), че нелинейната еволюция на тъмен 
пръстеновиден сноп и/или на съосен оптичен вихър (поместени върху светъл фонов сноп) 
инициира самофокусиране на фоновия сноп във фоторефрактивна нло среда с 
положителна кубична нелинейност (като такава е избран много удачно електро-оптичен 
нло кристал SBN заради сравнително големия му електро-оптичен коефициент и др. 
полезни негови свойства).  

В експериментите, представени в Глава 7, желаните фазови сингулярности се получават 
чрез набор от двоични КСХ. Така, при подходящо избрана мощност на фоновия Гаусов 
лазерен сноп се проследява самофокусирането му, когато върху този сноп е поместен 
сингулярен тъмен сноп (или снопове). Това в работата на г-н Любомир Стоянов е 
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осъществено чрез регистрация на напречното разпределение на светлинното поле върху 
входната или изходната стена на нло кристал. Разпространението на снопа по дължината 
на нло среда е числено моделирано чрез модифициран Фурие-метод на разделената 
стъпка. Числените симулации показват добро съгласуване с експеримента. От 
сравнението на пространственото разпределение на снопа след самофокусиране при 
различни варианти (напр., при първоначално поставен във фоновия сноп: тъмен пръстен с 
радиус, който може да се променя, или двойка коаксиални тъмни пръстени, оптичен 
вихър, както и оптичен вихър със съосен тъмен пръстен) със съответните числени 
симулции, са направени полезни изводи за оптически контролираното самофокусиране на 
сингулярен сноп (снопове). От описанието проличава, че дисертантът отлично познава 
съответните теоретични методи и владее приложените екпериментални техники.  

Отбелязвам, че при изследването на този нло ефект са постигнати отлични резултати. 
Избраната методика за изследване съответствува на поставените цели и задачи, и е 
съобразена със спецификата на процесите на изследване, както и на нло среда, в която те 
се разглеждат. В числените симулации е използван надежден теоретичен модел.  

Научно-приложното значение на представените в Глава 7 изследвания се определя от 
това, че формираните контролируеми лазерно-индуцирани пръстеновидни структури 
могат да се използват като обемни вълноводи. Този съществен принос на дисертационния 
труд на г-н Любомир Стоянов в областта на сингулярната НЛО се допълва от други 
принципно нови научни резултати в същата област, получени при изследване на 
самофокусиране на пръстеновидна структура от светли снопове носещи централен 
оптичен вихър с висок заряд (следващата Глава от дисерацията). 

Тематично свързана с Глава 7 е Глава 8, която също съдържа научни резултати от 
изследване на конролируемо самофокусиране на сингулярни снопове. Акцентът е върху 
самофокусирането на: (i) сингулярни тъмни снопове, заобиколени от пръстен от светли 
снопове (с 5 и 10 пика), носещи централен оптичен вихър с голям ТЗ (4 или 5); и (ii) 
квази-двумерен тъмен сноп, поместен върху светъл фонов сноп. Дисертантът показва и 
адекватно обяснява, че във фоторефрактивна среда с положителна кубична нелинейност 
(кристал SBN) еволюцията на такива сингулярни тъмни снопове може да инициира 
самофокусиране на фоновия лазерен сноп, което да доведе до индуцирането на 
пръстеновидни структури в кристала, които по същество предствляват обемни вълноводи. 
Ясно е подчертан приложния аспект на изследването, а именно, че полученият в резултат 
на самофокусировката пръстен от светли снопове (локализиран в множество отделни 
пикове, концентрично разположени) може да се ползва за формиране на ефективни 
мултиплексни вълноводни структури във фоторефрактивната среда, които не се 
припокриват при силно фокусиране на напомващия сноп на входа на средата.  

Тези експерименти също са проведени с използване на една или две КСХ (варират се 
КСХ, т.е. използват се различни оптични кодове), а чрез пробен сноп от титан-сапфиров 
лазер (λ = 808 nm) са тествани вълноводните свойтва на лазерно-индуцираните вълноводи, 
тяхната времева стабилност и чувствителността им към дължина на вълната на пробния 
сноп и на основния (напомпващ) лазер (λ = 532 nm), който създава самомодулацията. Тези 
тъстове имат пряко отношение към практическото приложение на изследвания нло ефект. 

Изследвани са различни структури във фоторефрактивен кристал, породени от 
самофокусировка на напомващия сноп, носещ желаните фазовите дислокации, и са 
съпоставени размерите на отделен пик от структурите и на размера на пръстените от 
светли снопове с (i) централен оптичен вихър, и (ii) на квази-двумерен тъмен сноп, на 
входа на кристала, с тези на изхода му в линеен режим на разпространение, както и 
съответните размери след процеса на самофокусиране отново на изхода на кристала. 
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Представените в тази Глава експериментални данни за преобразуването на 
пръстеновидните структури позволяват да се отдели ефекта на линеен режим на 
разпространение от този при нелинеен режим на самофокусиране, и така надеждно се 
докаже експериментално, че нелинейността преобладава над дифракцията, т.е., че 
оптическото индуциране на вълноводи в кристала SBN е пряко следствие от нло ефект. 

Като един от полезните научни резултати от работата на дисертанта, включена в Глава 8, 
може да се изтъкне експерименталното потвърждение, че е възможно чрез сингулярни 
снопове да се индуцира във фоторефрактивен кристал SBN кръгова конфигурация от 
голям брой паралелни вълноводи (четири, пет или десет), подходящи за паралелно водене 
на пробни снопове на друга дължина на вълната. Особено важен момент от тази работа е 
изпробването на вълноводния ефект. Напълно оптично водене на пробни снопове 
(оптични сигнали на дължини на вълните, за които нло среда не е фоточувствителна) в 
лазерно-индуцираните вълноводи е убедително демонстрирано в дисертацията. 
Експерименталната проверка дава много добри резултати, и показва, че лазерно-
индуцирани пръстеновидни пространствени структури, записани в нло среда наистина са 
ефективни оптически-управляеми вълноводи. Както ефектите, разгледани по-горе, така и 
този нло ефект обещава широк кръг от приложения, напр. за конструиране на азимутален 
паралелен превключвател за оптични снопове/импулси в обемни нло материали, каето е с 
потенциално приложение в оптични компютри (за обработка на сигнали под формата на 
светлинни снопове и импулси, за запис и кодиране на информация). Това е и един от 
съществените приноси на дисертацията, който аз лично очаквам да стимулира нови 
изследвания и разработки в това направление. 

Казаното дотук за качеството на работата и научните резултати от нея, включени в 
дисертационния труд на г-н Стоянов, напълно важи и по отношение на представения от 
него материал в областта на физиката на свръхкъси импулси, съдържащ се в Глава 9, най-
обемната Глава (27 страници, 3 раздела) в Специалната Част на дисертацията. В началото 
на тази Глава, посветена на измерването на наклон на фронта на импулси (НФИ) на fs 
лазери, г-н Стоянов се е концентрирал върху проблемите, с които това е свързано. По 
нататък подробно са описани съответните експерименти, реализирани с fs лазерна 
система в Лабораторията по Фемтосекундна Фотоника на Физически Факултет на СУ, а 
резултатите от тях са представени нагледно и достатъчно убедително. При 
експериментите, НФИ се въвежда със слабо-дисперсивни дифракционни решетки.  

В работата си по научно-изследователската задача за измерване на НФИ, г-н Стоянов е 
приложил много ефикасен и елегантен метод, относително прост, но ефективен: ъгълът на 
НФИ спрямо фазовите фронтове се определя чрез еднозначна връзка с размера на 
лазерния сноп. В дисертацията тази връзка е добре обоснована и е даден алгоритъм за 
нейното определяне. Самото измерване се осъществява посредством лазерен 
интерферометър с инвертирано поле в едното рамо, създаден с активно участие на 
дисертанта (по мои лични наблюдения). Изтъкнати са предимствата на този метод, както 
и това, че той е стабилен, лесно приложим и надежден. Затова уверено мога да причисля 
този метод към главните достойнства на дисертацията.  

Сравнението на НФИ с резултатите от независимо измерване на НФИ чрез 
интерферометричен автокорелатор с генериране на втора хармонична, но модифициран (с 
инвертирано поле), е доста добро. При това корелационно измерване на НФИ, 
използването на CCD-камера с висока разделителна способност е от ключово значение, и 
несъмнено е силна страна в работата на дисертанта. Резултатите са съпоставени и с тези, 
получени от измервания (реализирани с дейното участие на дисертанта) с комерсиално 
устройство GRENOUILLE, и коректно са направени съответните изводи. 
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Експерименталните резултати от интерферометричната корелация се съгласуват добре с 
изводите от внимателно подбран подходящ теоретичн модел (отпреди разработен) за 
описание на корелационната функция, получена с такъв модифициран автокорелатор, 
чувствителен към НФИ. Това е и един от най-съществените научни резултати в Глава 9 от 
дисертацията и е едно от големите достойнства на труда на г-н Стоянов: експериментално 
е демонстрирано, че за определяне на НФИ с корелационен интерферометър с 
инвертирано поле може да се прилага този определен модел, коректно отчитащ НФИ. Тъй 
като резултатите са в достатъчно добро качествено съответствие, това явно сочи, че 
приложението на този достоверен модел е много удачно и сполучливо решение. За 
отбелязване е, че получените по тази разработка резултати могат също да се използват и в 
случаите, когато нарочно и съзнателно се мени НФИ, т.е. очертават се перспективи и за 
такива приложения, когато свръхкъси импулси се манипулират за някои специални цели. 

По отношение на описаните fs експерименти трябва задължително да се отбележи и да се 
има предвид, че те са изключително трудоемки и изискват много усилия, които 
дисертантът явно е положил. Много важни за неговата успешна работа са също така и 
отличните му умения за работата с модерна апаратура и познанията му по приложените 
екпериментални техники. Най-общо казано, работата на г-н Стоянов в областта на 
оптиката на fs импулси е дала много добри резултати (което важи и за цялостната работа, 
включена в дисертацията). Той успешно се е справил с трудни теоретични и 
експериментални задачи, изискващи доста различни умения. Налице са необходимите 
теоретични обосновки и постановки, а получените научни резултати са нагледно 
представени и подробно обяснени по най-подходящия начин. Графичният материал във 
Фигурите е ясен и убедителен, описанията са пълни и точни, подкрепени с адекватно 
цитирана литература. Експериментите са осъществени с най-модерна апаратура 
(комерсиално FROG-устройство (GRENOUILLE, Swamp Optics), CCD-камери с висока 
разделителна способност, електрически-управляема транслационна пиезо-масичка с 
много фин ход, чувствителни мини-фотоумножители, бързи аналогово-цифрови 
преобразуватели на National Instruments към програма за управление и регистрация на 
сигнали върху LabView платформа, и др.). Получените резултати са обработени и 
представени подредено и компетентно, подробно са обяснени, като са направени добре-
мотивирани изводи, необходими с оглед постигане на целите на научната разработка.
 ........................................................................................................................................................ 
Научните резултати от работата (теоретични, числени и експериментални) са 
систематизирани в 6 точки, които са и личните приноси на дисертанта, представени от 
него в списък в края на дисертацията. Познавайки от много години научно-
изследователската дейност на г-н Любомир Стоянов, убедено мога да декларирам, че те са 
негово лично дело. Г-н Стоянов има съществен принос и значителна роля в провеждането 
на експериментите, получаването на резултатите, обработката им и тяхната 
интерпретация, както и в оформянето на представянето им в публикациите, в които 
участва. Предпоставка за това е отличното познаване на проблематиката на 
изследователската работа, което 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 НЛО.  

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. 
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Приносът на дисертанта г-н Любомир Стоянов е достатъчно оригинален. Заради 
получаването на нови значими теоретични и експериментални резултати и тяхната 
убедителна интерпретация и ясно обяснение, смятам, че неговата дисертация успешно ще 
изпълни своята функция за трансфер на знания.  
 
5. Критични бележки, препоръки и въпроси 
Към същностната страна на работата и представянето й нямам критични забележки и 
препоръки. Приятно впечатление прави фактът, че дисертационният труд е написан много 
грижливо и внимателно, без противоречия, пропуски или грешки (вкл. логически, 
стилистични и граматически), и се чете с лекота.  

Към дисертанта бих си позволил да задам следните въпроси, коментарът на които би бил 
интересен за мен, а вероятно и за останалите присъстващи на Защитата : 
(1) Каква в времевата стабилност на сингулярните снопове на изхода на оптичната 
система за селекция след втората компютърно-синтезирана холограма (Глава 6)? 

(2) Могат ли практически да се използват азимуталните пертурбации/модулации върху 
светлия пръстен, който се получава от оптичните вихри с топологичен заряд > 4, когато 
вихров сноп или Гаусов сноп дифрактират във висок порядък от компютърно-синтезирана 
холограма на оптичен вихър (като примерите, показани на Фиг.8.1)? 

(3) Доколко хомогенно в плоскостта на електро-оптичния кристал SBN е подаваното 
статично електрично поле с високо напрежение? (Глави 7 и 8). 

6. Лични впечатления от дисертанта 
Познавам лично г-н Любомир Стоянов 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 редица 
научно-изследователски проекти, базирани на лазерните системи в Лабораторията по 
Фемтосекундна Фотоника на Физически Факултет на СУ. От честите ни срещи през 
годините в тази Лаборатория, където той проведе прецизно експерименталната работа по 
представената дисертация, съм се убедил, че имам пред себе си един компетентен млад 
специалист с перфектна подготовка във физичните области, в които е дисертационният му 
труд и със задълбочено познаване на физиката на изследваната материя, с 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 Стоянов е 
професионално ангажиран в същата Лаборатория и Катедра, работи в същата насока по 
нелинейна/кохерентна оптика, сингулярна оптика/НЛО и свръхкъси имулси, участва 
активно в подготовката на сложен и труден експеримент като продължение по същата 
тематика (в условия на поле на fs лазер), и приложение на научните резултати, в което съм 
сигурен, че ще се справи също така блестящо, както по отношение на дисертацията си. 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Представеният дисертационен труд на магистър-физик Любомир Стоянов е по актуални и 
съществени проблеми на сингулярната оптика/НЛО, и физиката на fs лазерни импулси. 
Работата е на високо научно-изследователско ниво, изследванията са иновативни. 
Поставените цели и задачи са ясно формулирани и успешно постигнати. Дисертационният 
труд е завършен и полезен, има много силни страни (както експеримент, така и като 
теоретично-моделен анализ), работата е изпълнена професионално и е съобразена със 
съвременните достижения на оптиката и лазерната физика и технология, и fs фотоника. 
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Предложени са практически приложими идеи, базирани на получените реални резултати. 
От тази гледна точка дисертационният труд има значим принос, както в научен, така и в 
научно-приложен аспект. Накратко: работата си е заслужавала усилията, положени от г-н 
Стоянов. Със сигурност, представените научни резултати ще намерят непосредствено 
приложение в бъдещата експериментална работа с лазерните системи 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.  

Проведените от магистър-физик Л. Стоянов изследвания и получените научни 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. 

Съгласно написаното дотук, напълно убедено препоръчвам на членовете на уважаемото 
Научно Жури то ДА ПРИСЪДИ образователната и научна степен ДОКТОР на автора 
на труда г-н Любомир Иванов Стоянов. 
 
Дата: 28.IX.2015 г.             Рецензент: 

/ доц. д-р Г. Хаджихристов / 
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