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1.  Информация за докторанта и неговите публикации 

Г-н Александър Георгиев Гайдарджиев завършва висше образование - бакалавър през 

2001-2005г. във Физически Факултет (ФФ) на Софийски Университет Св. Климент Охридски - 

София, специалност физика, със среден успех от следването 6.0 и оценка от защитата на 

дипломната работа 6.00. Магистратурата си колегата завършва във ФФ през 2005-2006 г., 

специалност физика на плазмата, със среден успех 6.0 и оценка от защитата на дипломната 

работа 6.00. Зачислен е като редовен докторант по професионалното направление: 4.1 

Физически науки, специалност: Физика на вълновите процеси (вкл. квантова електроника и 

нелинейна оптика) в катедра „Квантова електроника” във ФФ на СУ „Св. Климент Охридски” 

на 10.01.2007. Научен ръководител на докторанта е доц. д-р Иван Бъчваров. Докторантския си 

минимум по специалността „Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова 

електроника), със състав на комисия назначен със заповед РД20-16/7.01.2010, г-н Гайдарджиев е 

взел с 6.00 на 08.01.2010 г. На 13.12.2007 е взет изпитът по английски език с 6.00, пред комисия 

в състав назначен със заповед РД20-1304/13.11.2007. Положени са и два допълнителни изпита: 

„Физика на мощните оптични полета” - проведен на 19.03.2008, пред комисия в състав, 

назначена със заповед 43/18.03.2008, взет с оценка 5.50 и „Приложна нелинейна оптика” - 

проведен на 7.01.2010, пред комисия в състав, назначена със заповед 1/04.01.2010, взет с оценка 

6.00. 

Предзащитата на дисертацията е проведена пред катедрен семинар на катедра „Квантова 

електроника” във Физическия Факултет на СУ „Св. Климент Охридски” на 17.01.2012 г. 

Присъствалите с пълно болшинство (без против и въздържали се) са гласували, че дисертацията 

отговаря на изискванията на дисертация за "доктор". 

Списъкът на научните публикации на г-н Гайдарджиев по дисертацията включва 11 

работи. От тях 4  в списания с импакт фактор, 2 публикувани в издания на SPIE доклада в пълен 

текст, две резюмета на международни конференции и 3 доклада на факултетни научни изяви. 

Представен е списък с 31 независими цитирания на представените научни публикации по 

дисертацията. Г-н Александър Георгиев Гайдарджиев е автор на 17 научни публикации извън 

темата на дисертацията. От тях 3  в списания с импакт фактор, 2 публикувани в издания на SPIE 

доклада в пълен текст, 1 доклад в пълен текст в годишника на СУ Климент Охридски, 10 

резюмета на международни конференции и 1 доклад на факултетна научна изява. Участвал е в 

изпълнението на два завършени научно-изследователски проекта. В момента участвува в 

изпълнението на 5 други проекти. Два от проектите в които е участвал са международни, а три 

са с Фонд "Научни изследвания".  

 

2. Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем в научно и на-

учноприложно отношение. Степен и нива на актуалността на проблема и конкретните 

задачи, разработени в дисертацията. 

  Експерименталното и теоретично изследване на източниците на широкоспектърно 

кохерентно лъчение е актуално направление в развитието на съвременната нелинейна оптика.  
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Генерацията на оптичен континуум най-често е изучавана в среди с кубична нелинейност, като  

принципна роля в тази насока играят изследванията в оптични и фотонни влакна. Физичните 

ефекти водещи до генерацията на оптичен континуум във влакна са: фазовата само-модулация, 

параметричните процеси и Раманово разсейване. При въвеждане на мощни фемтосекундни 

импулси (солитони от висок порядък) в областта на аномална дисперсия на груповите скорости 

във влакна в резултат на протичащото Раманово саморазсейване, от входния импулс се генерира 

последователност от солитони и дисперсни вълни формиращи оптичен континуум. 

  Напоследък се изследва и генерацията на оптичен континуум при нелинейни процеси в 

среди с квадратична нелинейност. Характерна особеност на този континуум е значително по-

високата му енергия. Съчетавайки качествата на титан-сапфировите фемтосекундни усилватели 

със свойствата на материалите от групата на боратите, активно се изследват параметрични 

схеми за генериране на фемтосекундни импулси в инфрачервената област.   

`  Към областите в които намира приложение оптичния континуум могат да се отнесат 

спектроскопия, телекомуникации, медицина, оптична метрология и др. 

  Основната цел на представената дисертация е параметрична генерация и усилване на 

фемтосекунден оптичен континуум в близката инфрачервена област в кристали от бисмутов 

триборат  3 6BiB O BIBO .  Това е важна и актуална задача представляваща интерес както като 

фундаментално изследване, така и като потенциални практически приложения. 

2. Степен на познаване състоянието на проблема и творческа интерпретация на 

литературния материал. 

В общата глава на дисертационния труд са представени основните закономерности на 

параметричното усилване в среди с квадратична нелинейност. Формулирани са уравненията 

описващи параметричното взаимодействие в квазистатично приближение, като са обсъдени 

известните им аналитични решения (пълно - изразяващо се чрез елиптични функции на Якоби и 

приближено в приближение на зададеното поле на напомпващата вълна.). Приведен е извод на 

нелинейното уравнение на Шрьодингер. Формулирана е системата от уравнения описваща 

широколентово (нестационарно) параметрично усилване. Разглеждат се условията за фазов 

синхронизъм в двулъчепречупващи двуосни кристали. Въведено и полукласическо описание на 

оптична параметрична генерация. 

В приложение 1 се разглеждат физичните процеси водещи до генериране на континуум в 

твърди тела: а) фазова самомодулация; б) самоизостряне на импулсите (self-steepening); в) 

пространствено – времево фокусиране; и г) генерация на плазма чрез много фотонна йонизация. 

В библиографската справка са дадени общо 178 заглавия. От съдържанието на общата 

глава, приложението и представената библиографска справка заключавам, че г-н Гайдарджиев 

се е запознал достатъчно пълно със съществуващата литература в разглежданата област. 

 

3. Съответствие на избраната методика на изследване с поставената цел и задачи на 

дисертационния труд. 

 В настоящата дисертация се изследва фемтосекунден оптичен континуум в кристал от 

бисмутов триборат в колинеарна геометрия при: а) параметрична суперлуминисценция; и б) 

широколентово параметрично усилване. Изучават се свойствата на разглеждания материал за 

нелинейно честотно преобразувание при напомпване с титан–сапфир лазерна система на 800 nm 

работеща в режим на синхронизация на модите. Аналитичните изрази за ефективните 

нелинейности от втори ред при различните процеси, както и техните стойности за моноклинни 

кристали от втора група на симетрия, какъвто е бисмутовия триборат, са обсъждани по-рано в 

Appl. Opt., 44, 7971(2005). Отчитайки високите стойности на ефективната нелинейност от втори 

ред, както и представените резултати от изследване на дисперсионните и поляризационни 

свойства на материала е направен извода, че бисмутовия триборат при напомпване на 800 nm, 

притежава необходимите качествата за широколентово параметрично усилване в колинеарна 

геометрия в близката инфрачервена област. В този смисъл поставените цели и задачи пред 

планираните  и проведени експерименталните изследвания в дисертацията са напълно 
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обосновани.  

 

4. Кратка аналитична характеристика на естеството и оценка на достоверността на 

материала, върху който се градят приносите на дисертационния труд. 

В работата са изследвани зависимостите на ъглите на фазов синхронизъм от дължината 

на основното лъчение за първи и втори тип взаимодействие при генерация на втора хармонична 

в основните равнини на бисмутов триборат. Използувайки известните резултати за 

коефициентите на Селмайер за ZYX nnn ,, , са пресметнати разликите в груповите скорости между 

основната и втората хармонична вълна, както и дисперсиите на груповите скорости на 

импулсите при различна дължина на вълната на основното лъчение ( 400nm ,800nm ,1600nm ). 

Установено е, че в диапазона 1600nm  (където могат да бъдат използувани влакнести ербиеви 

лазери в режим на синхронизация на модите), бисмутовия триборат дава най-добри 

възможности за генерация на втора хармонична. Разлагайки в ред на Тейлър разликата на 

вълновите вектори е получена редица от приближения на израза за спектралната ширина на 

параметричното усилване (СШПУ).  Показано е, че при напомпване около 800nm , 

взаимодействие от типа е oo , в колинеарна геометрия, при дължина на вълната около 

1500nm , СШПУ е от порядъка на 116THz  и се определя от четвъртия член в горното 

разложение. Намерена е максимална СШПУ при напомпване около 780nm . Проведеното 

сравнение на свойствата на бисмутовия триборат с тези на други материали с квадратична 

нелинейност показва, че при него максимална СШПУ с фемтосекундни импулси се получава 

при напомпване на 800 nm, където функционират генератори и усилватели на титан-сапфир.  

На основата на тези резултати е създаден свръхшироколентов оптичен генератор на 

базата на кристал бисмутов триборат подрязан под ъгъл 011,4  . Използувано е е oo  

взаимодействие в равнината x z . Напомпването на 800nm , се осъществява от фемтосекунден 

титан-сапфиров лазер с честота 1 kHz. Генериран е оптичен континуум със спектрална ширина 

от 115 THz.  

Създаден е свръхшироколентов оптичен параметричен усилвател използуващ бисмутов 

триборат. На входа на усилвателя се подава анти-стоксовата част на оптичен континуум 

генериран в YAG, преобразуващ лъчението на оптичен параметричен преобразувател 

използуващ бета бариев борат. Нелинейният кристал е напомпван от титан-сапфиров лазер 

генериращ импулси от 45 fs и енергия от 700 μJ на 800nm , с честота 1 kHz. Използувано е 

взаимодействие е oo  в равнината x z , съчетаващо висока стойност на ефективната 

нелинейност и малка разлика в груповите скорости на усилвани и напомпващи импулси.  

Изработен и характеризиран е двустъпален параметричен усилвател на оптичен 

континуум. Усилвателните стъпала са реализирани с бисмутов триборат, а задаващия сигнал на 

входа на първия усилвател е оптичен континуум генериран в сапфирова пластина. Оптичния 

усилвател е напомпван от титан-сапфир лазер на 807 nm. 

За получаването на експерименталните резултати е използувана материалната база в 

Макс-Борн института по нелинейна оптика и спектроскопия със свръхкъси импулси, Берлин. 

Доброто експериментално оборудване, както и реализираното сътрудничеството с този 

институт, са добри предпоставки за качеството на представените резултати. Основна мярка за 

достоверността и полезността на получените резултати е тяхната висока цитируемост.  

 

5. Приноси на дисертационния труд: 

 Основните приноси в дисертацията са следните: 

 1. Разработена е идеята за генерация на оптичен континуум при колинеарно 

параметрично взаимодийствие в среди с квадратична нелинейност, при условие за нулиране на 

дисперсията на груповите скорости на сигналната и допълнителната вълна в точката на 

израждане. Сравнявайки свойствата на известни нелинейни материали, в качеството на 

подходяща нелинейна среда за фемтосекундни генератори и усилватели на оптичен континуум е 

избран бисмутовият триборат. 
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 2. За първи път с помощта на процес от втори порядък е генериран оптичен континуум 

във фемтосекундната времева скала. Получена е спектрална ширина на континуума от 115 THz в 

близката инфрачервена област (1,2-2,4 μm), енергия от порядъка на 10 μJ, и продължителност на 

импулсите без компресия под 100 fs при честота на повторение 1kHz. 

 3. Реализирано е свръхшироколентово усилване на оптичен континуум генериран в YAG 

в параметричен усилвател базиран на бисмутов триборат. Усилвателя генерира над 100 THz 

честотна лента в близката инфрачервена област (1,2-2,4 μm), енергия на импулсите достига 50 

μJ (20 % ефективност на преобразуване), и дължина на импулсите без компресия под 100 fs при 

честота на повторение 1kHz. 

4. Реализиран е двустъпален параметричен усилвател на оптичен континуум. Получени са  

импулси на 1kHz с енергия 200 μJ (30 % ефективност на преобразуване във второто стъпало), с 

продължителност 25 fs (след компресия с призмен компресор) при напомпващи импулси с 

продължителност от 150 fs. 

 

6. Личен принос 

 За личния принос на докторанта в подготовката на представения труд съдя както по 

представения автореферат и дисертация, така и по проведените разговори с докторанта. 

Независимо от факта, че представените експериментални резултати са получени в Макс-Борн 

института по нелинейна оптика и спектроскопия със свръхкъси импулси, Берлин, нямам 

съмнение, че както експерименталната работа по представения дисертационен труд, така и 

пресмятанията на характеристиките на изследваните материали са лично дело на докторанта.  

 

7. Критични бележки 

Дисертационният труд би спечелил от сравнение на получените експериментални 

резултати с резултатите от численото изследване на уравненията описващи параметрично 

усилване и генерация. Това би позволило обсъждане на приложимостта на различните физични 

модели. 

Тъй като основен физичен процес имащ значение за генерирането на фемтосекунден 

оптичен континуум във влакна е самоиндуцираното Раманово разсейване, считам, че в 

приложение 1 биха могли да бъдат включени и физичните процеси водещи до генериране на 

оптичен континуум във влакна. В контекста на влакнестата оптика, самоиндуцираното Раманово 

разсейване и самоизострянето са типични едновременно проявяващи се фемтосекундни ефекти.  

Забелязах някой неточности в дисертацията и автореферата. Пожеланията, както и 

забелязаните неточности, обаче не омаловажават постигнатото в работата на докторанта.  

 

8. Заключение 

 Представените в дисертационния труд резултати, броят на публикациите публикувани по 

темата на дисертацията, както и широкото международно признание на получените резултати, 

което ясно се вижда от големия брой цитирания, ме карат убедено да предложа положителна 

оценка на дисертационния труд на г-н Александър Георгиев Гайдарджиев за получаване на 

образователната и научна степен доктор по професионалното направление: 4.1 Физически 

науки, специалност: Физика на вълновите процеси (вкл. квантова електроника и нелинейна 

оптика). Препоръчвам на уважаемото Научно жури да даде на Александър Георгиев 

Гайдарджиев образователната и научна степен доктор по професионалното направление: 4.1 

Физически науки, специалност: Физика на вълновите процеси (вкл. квантова електроника и 

нелинейна оптика). 

 

София, 26.04.2012 г.     Автор на становището: 

                             / проф. дфн Иван М. Узунов / 


