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1.  Актуалност на проблемите. 

Представеният дисертационен труд разглежда някои ефекти, съпровождащи 

разпространението на оптични снопове в нелинейни среди. В частност, 

проведени са теоретични и експериментални изследвания на поведението на 

снопове, носещи фазови сингулярности във фоторефрактивни среди и среди 

с положителна кубична нелинейност. Разгледаните проблеми са актуални с 

оглед на потенциални приложения на сноповете и импулсите с фазови 

сингулярности в квантовата информатика, интерферометрията и др. 

Използвани са разнообразни теоретични (числени и аналитични) подходи за 

анализ на процесите и са проведени редица експерименти, чийто резултати в 

редица случаи потвърждават теоретичните модели. Няма съмнение за 

съвременното ниво и актуалността на извършената от дисертанта работа, 

както и за достоверността на получените и публикувани резултати. 

 

2.  Структура и общо описание на дисертационния труд. 

Дисертационният труд на г-н Малешков е в обем 141 печатни страници и 

съдържа 66 фигури. Разпределен е в 8 глави, които по същество 

представляват: увод, основни уравнения, фазови сингулярности, 

разпространение в нелокални среди, разпространение във фоторефрактивни 

среди, взаимодействие на оптични снопове с вихрови диполи и генериране 
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на бяла светлина при различни видове взаимодействия. Текстът съдържа 

още списъци на: основните резултати, цитираната литература, публикациите 

по дисертацията и личните приноси на дисертанта. Представена е също 

подписана декларация за оригиналност на резултатите. Броят на цитираните 

литературни източници е 121.  

 

Глави 1 и 2 имат обзорен характер и представят съответно характеристиките 

на кубични нелинейни среди и основните уравнения, описващи 

разпространението на оптични снопове и импулси в такива среди. В глава 3 

се въвеждат аналитично различните видове сингулярни оптични снопове и 

се описват методите за тяхното генериране и теоретично описание. Глави 4 и 

5 са с приносен характер и са посветени, съответно, на разпространение на 

оптични снопове и импулси в среди с нелокалност на отклика и във 

фоторефрактивни среди. Глава 6 разглежда взаимодействието на диполи с 

дробен топологичен заряд със оптични снопове. В глави 7 и 8 се изследва 

генерацията на кохерентна бяла светлина с помощта на оптични вихрови 

снопове и едномерни тъмни снопове в твърди и газови среди с кубична 

нелинейност. Прави впечатление акуратното оформяне на дисертацията и 

качественото графично представяне на получените теоретични и 

експериментални резултати.  

 

3.  Оценка на публикациите и автореферата. 

Научните приноси на дисертанта са публикувани в 4 публикации в 

специализирани научни списания, плюс една приета и една изпратена. Освен 

това са представени 5 публикации е “Proceedings of SPIE”, както и 9 доклада 

на конференции. Справката ми в Скопус показа 2 независими цитирания на 

публикациите на г-н Малешков. Според мен качеството на публикациите и 

нивото на списанията, между които са Phys. Rev. A, Optics Express и Optics 

Communications, напълно покрива стандарта за дисертационен труд по 

физика. Авторефератът правилно отразява материала по дисертацията, като 

според мен на места е по-обширен от необходимото. 

 

4.  Анализ на резултатите и оценка на приносите. 
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Изследванията в дисертацията имат теоретичен и експериментален характер. 

Поради наличието на повече от един автор на повечето публикации, при 

моят анализ съм използвал и справката за личните приноси на дисертанта, 

представена от него в края на дисертацията. Обзорната част на работата в 

обем от 46 страници (глави 1-3) представя един сравнително изчерпателен 

обзор на съществуващите методи за аналитично и числено моделиране на 

процесите на разпространение на лазерни снопове и импулси в линейни и 

нелинейни среди (вкл. среди с нелокален отклик). Въведени са аналитично 

фазови особености на полето, като са представени и някои експериментални 

техники за тяхното получаване. Глава 4 е първата с приносен характер и е 

базирана на публикации А5, B5 и C9. В нея дисертантът е използвал 

известният вариационен метод за да моделира числено конкурентното 

разпространение на снопове в среда със слаба нелокалност. Показано е, че 

нелокалността води до увеличаване на интензитета, необходим за 

самофокусировка, което е интуитивно оправдано. Последното има 

отношение и към формирането на оптични солитони в такива среди. 

Приносът на дисертанта е съществен и се състои в численото решаване на 

уравненията и физичната интерпретация на резултатите. Глава 5 е базирана 

на публикации А4, B4 и C8. Тук отново е разгледано и числено моделирано 

ко-разпространение на снопове, но с различни свойства и в 

фоторефрактивна нелинейна среда, като акцентът е поставен върху 

възможността за управление на един сноп от друг такъв, като са реализирани 

т.н. оптични разклонители. Тук освен с числено моделиране, дисертантът е 

допринесъл и с обработка на експерименталните данни. В глава 7 

дисертантът е разработил числен модел, изискващ едновременно решаване 

на няколко нелинейни уравнения на Шрьодингер, описващи 

разпространение на снопове в нелинейна среда. Като физичен резултат е 

демонстрирана експериментално за пръв път генерация на суперконтинум от 

сноп с фазова дислокация. В глава 8 е разработен и приложен числен модел, 

описващ генерация на бяла светлина чрез множество разпространяващи се  

сингулярни снопове (работи А0, B1, C1-C4). Тук, на практика, теоретичните 

резултати инициират експеримент, който впоследствие ги потвърждава. 

Физичния резултат е, че генерираните оптични вихри наследяват 
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топологичния заряд на напомпващите такива (при еднакви топологични 

заряди), но могат и да са многозарядни при напомпващи снопове с различни 

топологични заряди. 

 

В резюме на тази точка мога да кажа, че научните приноси в 

дисертационния труд са главно с теоретичен характер (най-вече числено 

моделиране) и засягат съществуващи научни проблеми и теории, като 

приносът на дисертанта е достатъчно оригинален и се състои в предсказване 

на явления и интерпретация на резултатите от експеримента.  

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В резултат на гореказаното, смятам, че извършените изследвания и 

получените резултати от г-н Георги Малешков, изложени в неговия 

дисертационен труд, са достатъчно актуални в областта на оптиката и 

лазерната физика на 21 век. Работата е изпълнена професионално и на 

високо ниво и отговаря по обем и съдържание на изискванията за 

присъждане на образователната и научна степен “Доктор”. Убедено 

препоръчвам да се присъди на Георги Христов Малешков образователната и 

научна степен “Доктор”. 

 

 

 

20.09.2012 г.                                                    Рецензент: 
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