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Научната си работа започнах в началото на 1988г. като редовен аспирант в катедра Квантова 

електроника при Физически факултет на СУ. По това време научният ми ръководител проф. Стоян 

Динев променяше тематиката на изследванията в ръководената от него лаборатория към нелинейната 

оптика. Конкретните ми задачи бяха свързани с изследване на влиянието на резонансните нелинейни 

възприемчивости от трети порядък на атомарни и йонни среди и на ефектите на фазова самомодулация 

(ФСМ) и на индуцирана фазова модулация (ИФМ) в процесите на параметрично смесване на честоти и 

на разширяване на спектъра на лазерни импулси с цел последващото им компресиране във времето. За 

пресмятане на дисперсията на нелинейните възприемчивости от трети ред за процесите на ФСМ и 

ИФМ в близост до еднофотонни и двуфотонни резонанси в редица инертни газове и йони ползвах 

формализма на Файнмановите диаграми. Основният метод, ползван от мен за анализ на различни 

варианти на нелинейното уравнение на Шрьодингер в различни физически ситуации, бе 

вариационният подход, съпровождан от числени симулации. Установено бе, че в близост до 

двуфотонен резонанс нелинейностите от трети порядък са на порядъци по-високи и съществува 

възможност за подбиране на знака им, като в същото време се избягва силното поглъщане на 

лъчението [C1,D1]. В този контекст бе показано, че атомите на инертните газове са перспективни 

нелинейни среди във вакуумния и в рентгеновия ултравиолет [A1-A3]. В този спектрален диапазон бе 

предложен модел за генериране на сумарна честота в кухи, напълнени с газ вълноводи (както сега в 

много лаборатории се генерират високи хармонични) [A1]. Прогнозирана бе възможността за 

постигане на фазов синхронизъм чрез нелинейната компонента на разсъгласуването на вълновите 

вектори и постигането на суб-пикосекундни продължителности на импулсите [A3]. За първи път бе 

предложен метод за регулируемо скъсяване на ултравиолетови наносекундни импулси до пико- и суб-

пикосекундни продължителности чрез индуцирана фазова модулация (ИФМ). Аналитично бе показана 

възможността за промяна на критичната мощност за индуцирано фокусиране на пробен сноп при 

промяна на геометрията на напомпващия сноп [A4]. За първи път, на базата на ИФМ, бяха изведени 

условия за разпространение на пробен импулс с минимални изменения на пространствените и 

времевите му характеристики [A5]. Сега такива формирования се обозначават като „светлинни 

куршуми” (light bullets). На базата на тези резултати на 11.04.1991г. защитих пред Специализирания 

научен съвет по радиофизика и физична електроника на ВАК дисертация за образователната и научна 

степен „доктор” на тема „Индуцирана фазова модулация и преобразуване на параметрите на лазерното 

лъчение”. Понастоящем публикациите, залегнали в тази моя първа дисертация, са цитирани над 87 

пъти. 

На 22.10.1991г., с решение на Факултетния съвет на Физически факултет, бях избран за старши 

асистент, а на 10.05.1994г. бях преизбран за главен асистент. С решение на Научната комисия по 

физика и астрономия при ВАК от 24.02.1998г. бях избран за доцент. В периода 1991г.-2001г., наред с 



преподавателската работа, активно работех с дипломанти и кръжочници. Всеки един техен принос по 

достойнство отчитах, включвайки ги в списъка на авторите на съответните публикации. (Поглеждайки 

назад, мога да кажа, че от 30-те ръководени от мен дипломанта 19 са съавтори на мои статии.). През 

тези години, продължавайки тематиката по напълно-оптични взаимодействия между снопове и 

импулси, се насочих към новата за времето си и актуална и досега област на сингулярната линейна и 

нелинейна оптика. Обекти на изследванията в последната област бяха първо пръстеновидните тъмни 

солитоноподобни вълни (ПТСВ), генерирани от нас за първи път изобщо, към оптичните вихри (ОВ) и 

оптичните вихрови солитони (ОВС), а по-късно – към квази-двумерните сингулярни снопове и към 

вихровите диполи с дробен топологичен заряд. Основните ми резултати по тематиката на напълно-

оптичното управление на снопове/импулси могат да се резюмират така: Експериментално бе 

установено силното влияние на ФСМ и на ИФМ върху генерираната конична емисия в пари на 

алкални метали. Теоретично, благодарение на богатия ми предшестващ опит, показахме, че тези 

процеси модифицират векторния синхронизъм на четиривълновия параметричен процес на смесване 

на честоти и са отговорни за немонотонното пренастройване на дължината на вълната на коничната 

емисия при пренастройване на възбуждането, както и за интензитетната зависимост на ъгъла на 

коничната емисия [A28,A29,E2,D16]. Чрез вариационен анализ на свързани системи от нелинейни 

уравнения на Шрьодингер бяха изведени балансни съотношения между пространствените и времевите 

характеристики на съвместно разпространяващи се снопове/импулси и параметрите на нелинейната 

среда. Така бяха прогнозирани режими на симбиотично разпространение на снопове/импулси [A8]. В 

съгласие с физическата интуиция бе показано, че критичната честота за възникване на модулационна 

нестабилност зависи от вълновото число на пертурбацията. Основните ми тогавашни резултати по 

тематиката на тъмните пространствени солитони и солитоноподобни вълни могат да се обобщят така: 

(а) Измерена и сравнена бе амплитудата на фазовите скокове в пръстеновидни тъмни солитоноподобни 

вълни (ПТСВ), генерирани от чисто амплитудна модулация и чрез компютърно-синтезирани 

холограми [A15,A17]. Прогнозирани бяха и бяха експериментално потвърдени 4 метода за управление 

на напречната динамика на ПТСВ [A23,A25,A31,A38]. Идеята зад тези изследвания бе ПТСВ да 

формира в нелинейна среда кръгов вълновод за паралелно разпространяващи се сигнални снопове като 

контролирането на напречната динамика на ПТСВ трябваше да осигури режим на работа от тип 

„радиален напълнооптичен превключвател”. (б) Теоретично бе предсказано съществуването и 

експериментално бяха генерирани многозарядни оптични вихрови солитони (ОВС) [A26,A34,A35]. 

Теоретичният анализ на модулационната им стабилност адекватно обясни наблюдаван частичен разпад 

на многозаряден ОВС [A35]. Чрез подходящ подбор на фазите на ОВС в големи подредени матрици от 

стотици ОВС за първи път бяха прогнозирани и после, отново за първи път – генерирани - стабилни 

„оптични решетки” от ОВС с квадратна и с хексагонална елементарна клетка [A30,A41]. (в) За първи 

път експериментално бяха генерирани тъмни снопове с крайна дължина и смесени фазови дислокации 

[A32,A33,A36], които понастоящем се обозначават като вихрови диполи с дробен топологичен заряд 



(fractional vortex dipoles). Теоретично бяха открити 2 такива типа дислокации с различна напречна 

динамика [A37]. (г) Теоретично бяха моделирани възможни методи за паралелно, напълнооптично 

водене и превключване на позицията на сигнални снопове/импулси посредством паралелно 

разпространяващи се и невзаимодействащи си светли солитони [A22], чрез управление на динамиката 

на ПТСВ [A21], както и чрез различни конфигурации от оптични вихрови диполи [A37,A60]. (По-

късно, във фоторефрактивна нелинейна среда, прогнозата бе успешно потвърдена.) Предложена бе и 

схема за разклоняване на сигнална вълна към няколко изходни порта чрез амплитуден и фазов контрол 

на водещите квази-двумерни тъмни снопове [A37].  

На 17.04.2001г., на базата на тези и други резултати, защитих пред Специализирания съвет по 

радиофизика, физична и квантова електроника дисертация на тема “Фазова самомодулация и 

индуцирана фазова модулация в кубични нелинейни среди”. С решение на ВАК, ми бе присъдена 

научната степен “доктор на физическите науки”. На 21.05.2004г., със свидетелство № 22421, след 

конкурс, обявен от Физически факултет, Висшата атестационна комисия ми даде научното звания 

„професор”. Наред с преподавателската ми работа продължих активна научна работа. Интересите ми 

постепенно еволюираха към модерно направление в квантовата електроника и лазерната техника - 

генериране, диагностика и усилване на свръхкъси (фемтосекундни) лазерни импулси и методи за 

контрол на изходните им параметри. В нелинейната оптика продължих да се занимавам със съвместно 

протичащи нелинейни параметрични процеси на фазова самомодулация, индуцирана фазова 

модулация и четиривълново смесване, с напълнооптични взаимодействия на базата на сингулярни 

снопове, с фоторефрактивна нелинейна оптика, както и с генериране, еволюция и взаимодействия на 

тъмни и светли пространствени пространствени солитони. Продължих да работя активно най-вече в 

областта на сингулярната оптика. Двама от консултираните от мен докторанти (д-р Драгомир Нешев и 

д-р Станислав Балушев) продължиха работата си в областта на физиката и са вече доценти, съответно 

в Австралийския национален университет (Канбера, Австралия) и във Физически факултет на СУ. 

Специализацията ми в Института Макс Планк по квантова оптика (Гархинг, Германия) със 

стипендии на Фондация Александър фон Хумболт и на Дружество Макс Планк ми позволиха да 

навляза и да започна изследвания и в областта на екстремната нелинейна оптика с фемтосекундни 

импулси (по надпрагова йонизация и по генерация на високи хармонични). Там участвах в 

разработката на фемтосекундна система генератор-регенеративен усилвател, излъчваща 

трансформационно-ограничени 35-фемтосекундни импулси с честота на повторение 100kHz и енергия 

от над 6μJ в импулс [A42,B11]. Реализацията на проекта обедини усилията на изследователска група от 

4 човека, за период от над три години. Личният ми принос в проекта се състои в (а) оптимизиране на 

фемтосекундния генератор до рутинно постигане на спектрална ширина от 32nm в режим на 

синхронизация на модовете и скъсяване на импулсите до 24fs, (б) анализ на дисперсията до четвърти 

порядък в регенеративния усилвател и в последващия призмен  компресор и подбор на оптичния 

материал за изработване на призмите, (в) пускане в действие на бездисперсна (в трети порядък) 4f-



система с течнокристален фазов модулатор във Фурие-равнината и разработване на генетичен 

алгоритъм за адаптивен контрол на продължителността на компресираните импулси, (г) разработване 

на автокорелатор и на схема за дълговременно стабилизиране на позицията на лазерния сноп в 

пространството (на базата на CCD-камери и огледала, монтирани върху пиезокерамични 

преобразуватели). С тази уникална за времето си система, в експерименти с мое участие, са получени 

следните резултати, цитирани общо над 210 пъти: 

 === Измерено бе ъгловото разпределение на фотоелектроните, генерирани в резултат на 

надпрагова йонизация, в областта на платото. При елиптична поляризация електроните се генерират 

под ненулев ъгъл спрямо дългата ос на елипсата. Установен бе ясно изразен ефект на формиране на 

второ плато, при постоянен ъгъл от приблизително 30
0
 спрямо първото плато [A39]. Предложено бе 

обяснение на базата на интерференция между два канала на надпрагова йонизация. Изследването на 

спектрите на директните електрони показа осцилации, дължащи се на интерференция на траектории на 

тунелиране, когато няма разсейване от потенциала на атомния остатък [A40].  

 === В мащабен експеримент с тази лазерна система и с установка от Институт “Макс Борн” 

(Берлин), позволяваща пространствена регистрация на продуктите на йонизацията и, впоследствие, 

пълен кинематичен анализ (COLTRIMS – cold target recoil ion momentum spectroscopy) бе изследвана 

непоследователната двойна йонизация на Ar и Ne.  Измерванията бяха проведени при интензитети, 

при които моделът на разсейването на електроните и механизмът на ударна йонизация на еднократно 

заредения йон се очаква да са забранени от енергетични съображения. Получените данни показаха 

[A43, A44] протичането на процес на директна ударна йонизация. В рамките на класическия модел 

това бе обяснено с понижаването на моментната стойност на йонизационния потенциал на еднократно 

заредения йон от страна на интензивния светлинен импулс. 

От периода след завръщането ми в България смятам за съществен приноса си към изпълнението 

на проект ВУФ-02/2005 на катедра Квантова електроника (“Съвременна лаборатория по 

фемтосекундна фотоника”), финансиран от Националния фонд „Научни изследвания”. Този проект 

сложи началото на успешното изграждане на първата в България фемтосекундна лаборатория с, 

понастоящем, две фемтосекундни лазерни системи, работещи квази-365 дена в годината. По времето 

на моето десетгодишно ръководство на катедра Квантова електроника, на базата на тази лаборатория 

катедрата (в този смисъл – Физическият факултет и Софийският университет) бяха националните 

представители в проекта „Екстремна светлина” (Project ELI - Extreme Light Infrastructure),  финансиран 

по 7-ма Рамкова програма на ЕС (национално съфинансиране по проект ДО-02-322/14.12.2008г.).  

По-съществените резултати от този период на изследванията ми могат да се обобщят така: 

Аналитично бе показано, че индуцирано фокусиране и дефокусиране на снопове в несъосна геометрия 

може да се наблюдава в една и съща нелинейна среда, в зависимост от геометрията на 

взаимодействието. Анализът на пространствено-времевата динамика на процеса [A10] показа 

съществената разлика между отклонение на снопове и отклонение на импулси [A13]. Прогнозирани 



бяха два метода за измерване на продължителността на импулси в късовълновата област на спектъра, 

единият от които може да се разглежда като напълно оптичен аналог на стрийк-камера [A10]. В [A16] 

е изведен аналитичен израз за разпределението на полето на пробна вълна в далечната зона, когато тя е 

претърпяла асиметрична индуцирана фазова модулация. Много доброто съгласуване на теоретичния 

резултат с данните от измервания в термична нелинейна среда [A16] позволиха да се симулира 

числено [A12] и да се наблюдава експериментално [A24] ефект на едновременно скъсяване и промяна 

на формата на наносекундни импулси. Подходът се основава на индуцирано отклонение на 

снопа/импулса и пространствената му филтрация в далечната зона. Потвърдена бе възможността да се 

генерират супер-Гаусови импулси и такива, близки по форма до триъгълни, както и поредици от 

импулси, всеки един от които е по-къс от началния. Оценени са качествата на генерираните снопове, 

предимствата и границите на приложимост на метода [A24,B10,C4]. От сегашната ми гледна точка 

интересно би било тези изследвания, при възможност, да бъдат приложени към фемтосекундни 

импулси. Анализиран бе потенциалния проблем за внасяне на наклон във фронта на импулсите при 

пространствената им филтрация. Очаква се той да е съществен при импулси с продължителност около 

и под 50 fs. Експериментално е показана възможността за пряко интерферометрично измерване на 

наклона на фронта на фемтосекундни импулси (НФИ) спрямо вълновия фронт. Предложена бе 

модифицирана интерферометрична автокорелационна техника, позволяваща коректно измерване на 

продължителността на свръхкъси импулси [B5]. Развита бе аналитична теория за интерферометричния 

автокорелационен сигнал от втори порядък в интерферометър с инвертирано поле [A62] при наличие 

на НФИ, потвърдена в наскорошен експеримент [A71], който е в процес на публикуване. В съосна 

геометрия, бе предложена и експериментално демонстрирана (в пикосекундната област) техника за 

измерване на продължителности на импулси [A20], наричана „T-скенер“.  

Работите по темата бяха продължени в посока на сингулярната оптика в полета на свръхкъси 

импулси. Формирането им не е нетривиален проблем, решението на който ние за първи път 

посочихме: Компютърно-синтезираната холограма (двоична амплитудна или възпроизвеждана от 

течнокристален фазов модулатор) с кодирания в нея сингулярен сноп трябва да се настрои като 

елемент от бездисперсна система [A45,А49] (4f или 2f-2f) или като елемент от външнорезонаторен 

компресор на свръхкъси импулси [A46,А49]. След публикуването им, тези резултати бяха избрани в 

препечатани във Vitrual Journal of Ultrafast Science. Веднъж формирани, оптичните вихри в свръхкъси 

импулси позволиха да изследваме  процесите на генериране на втора хармонична [A56] и, за първи 

път, генерирането на суперконтинуум [A58,отново Vitrual J. Ultrafast Sci.,А61,А63] и на високи 

хармонични (19-та, 21-ва, 23-та) с фемтосекундни оптични вихрови снопове [A66]. Резултатите от 

експеримента в [A66] бяха публикувани в списание с висок научен престиж - Nature Physics - през 

2012г. Те предизвикаха силен интерес, не на последно място и заради разкриваните нови проблеми, 

свързани с умножаването на топологичния заряд в порядъка на хармоничната. В наскоро публикувана 

статия [A69], в пълно съответствие с обстойни предшестващи числени симулации, за първи път 



доказахме, че в каскаден (до трети порядък) параметричен процес на четиривълново смесване 

правилата за трансформация на топологичните заряди следват тези за трансформации на честотите на 

импулсите. Тези относително по-нови работи са цитирани досега 87 пъти. 

Моята група бе съ-вносител и, впоследствие, чуждестранен партньор в проект Linkage 

International LX0666552/2005 (“Сингулярна оптика на полихроматична светлина”), финансиран от 

Съвета за научни изследвания на Австралия. От този етап на изследванията ми искам да откроя 

няколко резултата: Необходимо условие за формиране на тъмен пространствен Шрьодингеров солитон 

е отрицателна нелинейност на оптичната среда. Сравнителен анализ на динамиката на 

взаимодействието на оптични вихри в условията на положителна и на отрицателна нелинейност от 

трети порядък публикувахме в [A59,А64]. Основният резултат е, че сценариите на взаимодействията 

(привличане/отблъскване, транслация/ротация по отношение на фоновия сноп) са едни и същи и в 

двете среди при едни и същи начални разпределения на топологичните заряди, но в условията на 

самофокусиране динамиката на взаимодействието се влияе силно от промяната на структурата на  

фоновия сноп. В експеримент във фоторефрактивна самофокусираща нелинейна среда [A68] 

недвусмислено, с три типа сингулярни снопа, доказахме, че наличието на тъмен сингулярен сноп 

върху фона може да инициира самофокусиране на светлия фонов сноп в подлежащи на контролиране 

пространствени структури. Физическата причина за това е във факта, че положителната нелинейност 

може да фокусира светли структури, но нелинейно засилва дифракционното разширяване на тъмните 

структури, което, в крайна сметка, локално повишава интензитета на полето и може да доведе до 

самофокусиране. Групата работи [А51,А53,А54,А57] са посветени на изследвания на дискретни 

пространствени солитони. Такива солитони се формират в дискретни структури от вълноводи с 

нелинеен отклик. Характерно е, че „солитонна” е само обвивката на полето, обхващаща няколко 

дискретни вълновода. В [А51] е изследвано поведението на полихроматична кохерентна светлина в 

близост до края на периодична структура от вълноводи. За първи път е установено експериментално, в 

съответствие с предхождащи анализи, че се формират нелинейни модове на повърхността на 

структурата.  В [А53] доказахме за първи път възможността за пространствен и спектрален контрол и 

локализиране на оптичен суперконтинуум чрез нелинейно взаимодействие на спектралните 

компоненти с дълги матрици от паралелни дискретни вълноводи. Списание Optics and Photonics News 

покани авторския колектив да публикува резюме на данните в секция Solitons на списанието [А54]. В 

[А57] доказахме теоретично и експериментално съществуване на полихроматични солитони от 

забранената зона, генерирайки ги от оптичен суперконтинуум в матрица от оптични вълноводи. 

Солитоните се формират вследствие на рязък преход от дифракционно разширяване и разделяне на 

спектралните компоненти към едновременна спектрално-пространствена локализация на 

суперконтинуума в забранената зона на фотонната структура и формиране на фазови скокове в 

полихроматичното светлинно поле между всеки два вълновода. Тези работи са цитирани над 31 пъти. 



 В [А47] е публикуван основният ми принос в областта на едномерните тъмни пространствени 

солитони (1D ТПС) : Нелокалността на самодефокусиращата нелинейна среда може да доведе до 

драматичен обрат при взаимодействието между 1D ТПС, променяйки го от отблъскване към 

привличане. В [А47] е публикувано първото експериментално доказателство за това, получено в 

топлинна нелинейна среда. Резултатите бяха оценени, избрани и препечатани във Vitrual Journal of 

Ultrafast Science. В последващи публикации [А48,А52,А55] формулирахме и демонстрирахме метод за 

измерване на функцията на отклик на нелокалността [А52] и създадохме вариационни модели на 

влиянието на слабата нелокалност на положителна нелинейност върху светли лазерни снопове 

[А48,А55]. Работите от тази група са цитирани досега 187 пъти. 

 В [A60] публикувахме първите експериментални и сравнителни числени резултати, доказващи, 

че вихрови диполи с дробен топологичен заряд могат да водят и пренасочват информационни пробни 

снопове. Резултатите бяха избрани и препечатани във Vitrual Journal of Ultrafast Science, което е оценка 

за качеството им. В две последващи работи [A65.A67] моделирането на еволюцията на подредени 

структури от полу-безкрайни вихрови диполи показа формиране на вълноводни структури, подходящи 

за създаване на вълноводни съединители и разклонители, локализирани в рамките на сечението на 

един лазерен сноп.  

 53 от публикациите ми са цитирани досега над 907 пъти. 

 Консултирал съм 3 докторанта. Ръководил съм други 4 докторанта, от които трима успешно 

защитиха и придобиха образователната и научна степен „доктор”, а четвъртият е отчислен с право на 

защита.  

 След 1997г. съм ръководил 11 успешно отчетени проекта и в момента ръководя един проект. 
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