
РЕЦЕНЗИЯ

от проф. д.ф.н. Лъчезар Аспарухов Аврамов
лаборатория “Биофотоника”, Институт по електроника “Акад. Емил Джаков”, Българска

академия на науките, 1784 София, бул. „Цариградско шосе” 72,
върху дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „доктор” по

специалност 01.03.22 „Физика на вълновите процеси”,
на тема “Диодно напомпвани лазери със синхронизация на модовете излъчващи в

спектралния диапазон между 1 и 2 μm”,
с автор Христо Любомиров Илиев

Изследванията на докторанта Христо Илиев са извършени основно във физическия
факултет на Софийски университет „Св.Климент Охридски”, в групата по нелинейна оптика
и твърдотелни лазери. Неголяма част от резултатите са получени в Макс-Борн института по
нелинейна оптика и спектроскопия, Берлин. Оценявам организацията на изледванията като
добре балансирана и полезна за научното изграждане на докторанта.

1. Актуалност на разработения в дисертационния труд проблем
Съдържанието на предложения ми за рецензиране дисертационен труд изцяло

принадлежи към областта на фотониката. Дефинирана като наука за генериране, детекция и
управление на светлинно излъчване, фотониката е определена за ключов технологичен
подход на Европейския съюз за новото столетие. Всяко ново постижение в тази област има
особена значимост, поради потенциалните възможности за конкретни приложения в най-
различни практически полета. Тези сектори включват информация, комуникация, обработка
на изображения, осветление, дисплеи, производство, науки за живота и здравеопазването,
както и безопасността и сигурността. Както правилно отбелязва докторантът - множеството
приложения естествено водят след себе си и до потребност от създаване на голямо
разнообразие от източници с различни параметри. Всяко специфично приложение изисква
специфичен източник - от непрекъснат режим на свободна генерация до получаване на свръх-
къси светлинни импулси от порядъка на атосекунди (10-18 s).  Особен интерес за
изследванията в областта на биофотониката представлява разработката на кохерентни
светлинни източници в близката и средната ИЧ спектрална област.

Получаването на свръх-къси лазерни импулси в диапазона между 1 и 2 μm е все още
нерешена задача. Най-перспективният подход за нейното решаване е създаването на диодно
напомпвани твърдотелни лазери. В този контекст, разработеният в дисертацията проблем е от
несъмнена актуалност.

2. Обем и структура на дисертацията
Материалът на дисертацията обхваща 90 страници и се състои от Увод и четири глави,

последната от които е Заключение.  Главите 1  и 2  са обзорни,  а глава 4,  с 6  подраздела е
оригинална. Дисертацията съдържа 41 фигури, 4 таблици, 90 цитирани литературни
источници и списък на основните публикации на дисертанта от 24 заглавия, на които е
базиран дисертационния труд.  Обектът и целите на дисертацията накратко са формулирани
на страници 4–5. В отпечатания екземпляр, който ми е предоставен, страниците не са
отбелязани, което създава определени неудобства, както за рецензиране, така и за използване
на материала.



3. Степен на познание на състоянието на проблема
Дисертацията съдържа добре структурирана обзорна част, в която докторантът

показва задълбочено познаване на проблематиката в най-широк план. Представени са ясно
всички аспекти на разработката на диодно напомпвани лазери с висока средна мощност и
изискванията за работа при нулев напречен гаусов мод ТЕМ00 и отсъствие на смесен режим
на Q-модулация и синхронизация на модовете - условия който трябва да бъдат удовлетворени
задължително за постигане на поставените цели.

Изложени са прецизно свойствата на  активните среди, които позволяват постигането
на свръхкъси лазерни импулси без да се налага охлаждане до криогенни температури.
Подробно е изложен метода „синхронизация на модовете”, който позволява да бъдат
генерирани импулси със субнаносекундна продължителност в различни негови модификации
– с насищаем абсорбер, чрез сумиране на импулси, чрез насищане на поглъщането във филм
от нанотръбички и чрез вътрешно-резонаторна генерация на втора хармонична.

Представени са предимствата на лазерните среди дотирани с Nd+3 йони, особено тези от
семейството на ортованадатите, които осигуряват импулси с продължителност от порядъка
на единици пикосекунди и са подходящи за изграждане на системи с висока средна мощност.
Не е без значение и това, че като система с четири състояния, Nd+3 позволява ефективна
генерация при много по-ниски плътности на напомпването, което съществено намалява
изискванията към напомпващите лазерни диоди и позволява използването на съществуващи
комерсиални източници с висока средна мощност. Това създава възможности за
конструиране на лазерни системи с компактни размери, в комбинация с относително прости
оптични схеми и висока надеждност.

Докторантът има съвършено ясна представа за мястото и потенциала на постигнатите
резултати и перспективите на бъдещата му работа.

4.  Общ анализ на дисертационния труд
Темата на дисертацията е актуална, както от изследователска гледна точка, така и по

отношение на методика и апаратура.
Проведен е значителен обем експериментален труд с различни лазерни среди и

нелинейни кристали, в различни конфигурации на резонатори, които са довели до голям обем
експериментални резултати.

Извършен е анализ на съществуващете техники за синхронизация на модовете, които се
характеризират с редица ограничения, произхождащи както от фундаментално физични
причини, така и от технологични особености. За целите на дисертационния труд е избран
метод чрез формиране на разсейвателна χ(2)-леща в нелинейният кристал за ГВХ, който
притежава съществени предимства. Методът е универсален и принципно приложим във всеки
спектрален диапазон, където съществуват ефективни лазерни среди и кристали за генерация
на втора хармонична, основава се на вътрешно-резонаторна ГВХ в нелинейни среди, които не
поглъщат лазерното лъчение, приложим е за среди с тесен спектър на усилване, използва
изключително бързия отклика на средата, което позволява генерация на трансформационно
ограничени импулси. Това прави метода изключително подходящ за системи с висока средна
и импулсна мощност.

За първи път е разработена техника за синхронизация на модовете посредством
разсейвателна χ(2)-леща в Nd-ортованадатни лазери с тесен спектър на усилване и е
извършено сравнение на получените резултати с литературни данни. Новата техника е
приложена в спектрални диапазони, където все още не съществуват надеждни техники за
синхронизация на модовете. Измерена е зависимостта на интензитета на втората хармонична
като функция на температурата на нелинейния кристал и зависимостта на продължителността



на импулсите от температурата на нелинейния кристал и е доказана възможността за
получаване на цял диапазон стабилен режим на синхронизация на модовете. Получена е
минимална продължителност на генерираните импулси от 3.2 ps, при максимална изходна
мощност от 1.4 W.

Показано е, че създадената техника за синхронизация на модовете е приложима и при
източници от типа на Nd+3 дотирани лазерни среди, работещи на втория излъчвателен преход
(4F3/2 → 4I13/2) на неодима, с централна дължина на вълната на излъчване около 1342 nm. За
първи път са получени в този спектрален диапазон едновременно висока средна мощност и
къси лазерни импулси с реалната продължителност 3.7 ps.

За първи път е приложен насищаем абсорбер, представляващ филм от въглеродни
нанотръбички за получаване на стационарен режим на синхронизация на модовете в Nd+3,
дотирана лазерна среда работеща на прехода 4F3/2 → 4I13/2 в Nd:YVO4 лазер излъчващ на 1.3
μm. Лазерният осцилатор е оптимизиран за работа с ТЕМ00 с голям обем, с цел постигане на
максимална изходна мощност.  Получена е генерация с честота на повторение 127  МHz  с
продължителност на измерените импулси 16.5 ps и енергия 6.3 nJ в отделен пикосекунден
импулс.

 Чрез оптимизация на оптичната схема и температурата на нелинейния кристал е
демонстрирано и постижение, представляващо рекорд за най-кратки импулси, генерирани в
лазерна среда, дотирана с Nd+3 йони - 1.6 ps, при максимална изходната мощност от 0.7 W.

В дисертацията е поставено начало на разработване на спектралния диапазон около 2
μm, където излъчват Тm дотираните среди. Представени са перспективни резултати чрез
насищаем абсорбер на основата на въглеродни нанотръбъчки, показващи възможността да
бъде получен стационарен режим на синхронизация на модовете с продължителност на
импулсите под 13 ps.

Получените резултати са оригинални и показват, че основната цел на изследванията е
постигната, а поставените задачи са изпълнени. Достоверността на експерименталните
резултатите не буди съмнение. Те са анализирани и подкрепени с помощта на числени
методи, базирани на съществуващи теории, напр. уравнения на Sellmeier. Резултатите са
публикувани в реномирани научни списания, дискутирани са на международни конференции
и са получили положителен отклик.

5. Публикационни изяви на които се базира дисертацията
Професионалното развитие на докторанта е представено, както с представения

дисертационен труд,  така и с впечатляваща публикационна активност, определено
надвишаваща изискванията за придобиване на образователно-научна степен.

Част от резултатите от изследванията са публикувани в 4 статии в списания с импакт
фактор:

Две публикация в Optics Express (ИФ - 3.753),
Една публикация в Аpplied Physics B  (ИФ - 2.239),
Една публикации в Optics Letters (ИФ) - 3.318),
Статията излязла в брой 35 на списание Optics letters, е избрана от американското

физично общество (APS) и американският физичен институт (AIP) за повторно публикуване
във виртуалното списание в областта на науката и технологията,  в раздела за свръх бързи
процеси - Virtual Journal in science and technologies, 2010, section - Ultrafast Science.

Публикувани са в пълен текст 3 доклада в издания на SPIE от международни
конференции. Специализираните издания са със Scopus impact rank.

http://www.vjultrafast.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=VIRT05&smode=results&maxdisp=10&possible1=h.iliev&possible1zone=article&OUTLOG=NO&id=OPLEDP000035000007001016000001&viewabs=VIRT05&key=DISPLAY&docID=1&page=0&chapter=0


Резултатите от дисертацията са докладвани на всички големи международни научни
конференции в научната област през последните три години (CLEO,  CLEO Europe,  ASSP и
SPIE Photonics West).

На национално ниво и национално с международно участие са представени 15 доклада.

6. Научни приноси на дисертационния труд
Приносите на дисертанта могат да бъдат определени като научни и научно-приложни

и могат да бъдат причислени към получаване и доказване на нови факти. Те се заключават в
следното:

Разработена е нова техника за пасивна синхронизация на модовете, приложима за
среди с тесен спектър на усилване, базирана на χ(2)-леща в нелинейния кристал. Използвани
са активни среди с с квази-фазов синхронизъм и е установен режим на работа, при който
изходната мощност на лазера с пасивна синхронизация на модовете е близка до
максималнита стойност, получена в непрекъснат режим и нулев гаусов мод ТЕМ00.

Разработен е пикосекунден лазерен осцилатор с висока средна мощност и
непрекъснато диодно напомпване с лазерни диоди с дължина на вълната 880 nm в
спектралния диапазон около 1.3 μm. Получени са импулси с рекордна продължителност  от
3.6 ps, генерирани от Nd+3 дотиран лазер работещ на прехода около 1342 nm.

Реализирана е система с надлъжно импулсно  напомпване, с енергия в единичен
импулс 150 nJ, и ефективната работа на системата за отрицателна обратна връзка при
потискането на появата на Q-модулация и стабилизиране на амплитудата на отделните
пикосекундни импулси и бързото установяване на квазистационарен режим на генерация.
Полученото изходното лъчение е с качествен фактор М2 < 1.2.

Реализиран е метод за пасивна синхронизация на модовете, посредством насищане на
поглъщането във филм от въглеродни нанотръбички с използване на тесноивичен Nd+3

дотиран лазерен кристал, излъчващ в спектралния диапазон около 1.34 μm. Получени са
импулси с рекордна продължителност, 1.6 ps, генерирани в най-новия представител на
семейството на ортовандадатите, Nd:LuVO4.

Реализиран е режим на пасивна синхронизация на модовете в лазерни среди Tm:KLuW
и Tm:LiLuF Tm+3 в спектралния диапазон около 2 μm.

7.  Личен принос на докторанта за приносите в дисертационния труд
Същественият принос на Христо Илиев за получаване на получените в дисертацията

резултати не буди съмнение. Всички експериментални резултати, представени в
дисертационния труд са получени от автора, което е отразено и във водещото му място, като
първи автор на публикуваните материали.

8. Забележки и препоръки
По дисертацията имам следните забележки и препоръки:
Както беше отбелязано по-горе, страниците в текста не са отбелязани, което създава

неудобства за използване на материала.
В текста има граматически и технически грешки, неясни стилови инверсии и

неправилна употреба на членуване, но те са от чисто техническо естество и не накърняват по
никакъв начин научното качество на дисертационния труд.



9. Преки лични впечатления от докторанта
Нямам подробни лични впечатления от работата на научната група в течение на

изследователския процес. Ще отбележа обаче, че посетих лабораторията във връзка с
възложеното ми рецензиране. Проведох обстоен разговор с докторанта по темата на
дисертацията и в по-обширен контекст, свързан с потенциалните приложения на резултатите
и останах с много добро впечатление от направеното изложение и отговори на въпросите ми,
включително и от общата му компетентност.

10. Съответствие на автореферата
Структурата и наименованията на отделните раздели и подраздели в автореферата

основно възпроизвеждат структурата и наименованията на дисертационния труд.
Авторефератът е изготвен съгласно изискванията и вярно отразява основните резултати от
дисертацията.

11. Заключение
Считам, че основната цел на изследванията е постигната, поставените задачи са

изпълнени и представеният дисертационен труд има завършен вид. Дисертацията напълно
отговоря на изискванията на ЗРАС в РБ и Правилника за неговото приложение за присъждане
на образователна и научна степен „Доктор”.

Отчитайки високото качество на дисертационния труд и значимостта на получените в
него научни резултати, препоръчвам на уважаемото Научно жури да присъди
образавателната и научна степен „доктор” на Христо Любомиров Илиев по професионално
направление 4.1. „Физически науки”.

София
08.10.2012 г.                                           Рецензент.
                                                         / проф. дфн  Лъчезар Аврамов /


