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в област Природоматематически науки,  научно направление Физически науки 

 

Номинираният кандидат за конкурса проф. дфн Александър Драйшу е роден през 1961г. 

През 1987г. завършва висше образование в СУ „Св. Кл. Охридски” като инженер-физик  със 

специализация Квантова електроника и лазерна техника. През 2001г. защитава дисертация на тема 

“Фазова самомодулация и индуцирана фазова модулация в кубични нелинейни среди” и ВАК му 

присъжда научната степен “доктор на физическите науки”. През 2004г., след обявен конкурс, ВАК 

му присъжда научното звания „професор” (свидетелство № 22421/21.05.2004г.).  

Научната работа и резултатите на кандидата са в областта на квантовата електроника и 

лазерната техника (генериране, диагностика и усилване на свръхкъси (фемтосекундни) лазерни 

импулси, твърдотелни и газови лазери, методи за контрол на изходните им параметри), в 

нелинейната оптика (съвместно протичащи нелинейни процеси, симбиотични снопове/импулси, 

напълнооптични взаимодействия, фоторефрактивна нелинейна оптика, тъмни и светли 

пространствени пространствени солитони), в сингулярната оптика и в екстремната нелинейна 

оптика с фемтосекундни импулси (надпрагова йонизация и генерация на високи хармонични). 

Има 186 научни публикации, от които 65 статии в реферирани международни списания с импакт-

фактор, 34 статии в реферирани международни списания с импакт-ранк, 2 статии в Bulgarian 

Journal of Physics, 2 обзора и 83 доклада в материали на международни конференции. Изнесъл е 

други 19 поканени доклада, 6 от които-пленарни, както и редица лекции за ученици. До момента 

са забелязани 895 независими цитирания на негови публикации. H-индексът му е 17 (по данни от 

Scopus). Организирал е в България международната конференция Ultrafast and Nonlinear Optics 

(UFNO‟2009). Рецензирал и рецензира ръкописи за списанията на American Physical Society, 

Optical Society of America, SPIE,  Springer и Elsevier. 

Научни постижения: Някои от ранните работи на проф. Драйшу са посветени на актуални 

проблеми на класическата нелинейна оптика - влиянието на резонансните нелинейни 

възприемчивости на атомарни и йонни среди и на ефектите на фазова самомодулация и 

индуцирана фазова модулация върху параметричното смесване на честоти и върху разширяването 

на спектъра на лазерни импулси с цел последващото им компресиране. Най-съществените 

резултати тук са получените балансни условия за формирането на симбиотични двойки лазерни 

снопове и на пространствено-времеви симбиотични двойки снопове/импулси. Установени са и 

условията за разпространение на пробна вълна в обемна нелинейна среда в режим на „светлинен 

куршум“ – т.е. като пространствено-времево солитоноподобно формирование. Анализът на 

индуцираното отклонение на пробна вълна от съвместно и несъосно разпространяваща се, 

интензивна контролна вълна, довежда до прогнозирани два метода за измерване на 

продължителността на импулси. Единият от тях може да се разглежда като напълно оптичен 

аналог на стрийк-камера. Развитието на идеята позволява да се наблюдава експериментално ефект 

на едновременно скъсяване и промяна на формата на наносекундни импулси. При на порядъци по-

къси по продължителност импулси от фемтосекундния диапазон, експериментално е показана 

възможността за пряко интерферометрично измерване на наклона на фронта на фемтосекундни 

импулси спрямо вълновия фронт. Развита е аналитична теория за интерферометричния 

автокорелационен сигнал в интерферометър с инвертирано поле. Работоспособността на метода е 

потвърдена в експеримент. Основните резултати на проф. Драйшу в сингулярната нелинейна 



оптика се отнасят до генерирането и характеризирането на тъмни солитони и солитоноподобни 

вълни, носещи пространствени фазови дислокации. За първи път по два метода са генерирани 

пръстеновидни тъмни солитоноподобни вълни и теоретично и експериментално са демонстрирани 

различни методи за контрол на напречната им динамика.  За първи път експериментално са 

генерирани оптични вихрови солитони (ОВС) с топологични заряди m=1...4, с което са потвърдени 

теоретичните предсказания от предхождаща собствена публикация. Друг нетривиален и 

неизвестен дотогава резултат е възможността взаимодействието на ОВС да се контролира чрез 

топологичните им заряди. Така, като логична следваща стъпка, за първи път са прогнозирани са 

схеми за стабилизиране на подредени структури от десетки ОВС и за първи път са генерирани 

т.нар. „optical vortex lattices‟. Наскоро, в експеримент във фоторефрактивна нелинейна среда, 

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

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

контролиране пространствени структури. Нетривиален и актуален проблем както в сингулярната 

оптика, така и във фемтосекундната оптика, е формирането на сингулярни снопове в полетата на 

фемтосекундни импулси. За първи път решението е дадено в публикации на проф. Драйшу и 

съавтори: Компютърно-синтезираната холограма с кодирания в нея сингулярен сноп се настройва 

като елемент от бездисперсна оптична система или като елемент от външнорезонаторен 

компресор на свръхкъси импулси. След публикуването им, тези резултати са (както и други, които 

не споменаваме) са избрани и препечатани във Vitrual Journal of Ultrafast Science. Веднъж 

формирани, оптичните вихри в свръхкъси импулси позволяват да се изследва за първи път, 

генерирането на суперконтинуум и на високи хармонични (19-та, 21-ва, 23-та) с фемтосекундни 

оптични вихрови снопове. Резултатите от втория експеримент са публикувани в Nature Physics 

през 2012г. и са предизвикали силен интерес, не на последно място с разкриваните нови проблеми, 

свързани с умножаването на топологичния заряд с порядъка на хармоничната. За първи път, в 

пълно съответствие с обстойни предшестващи собствени числени симулации, е доказано, че, в 

каскаден параметричен процес на четиривълново смесване със свръхкъси импулси, правилата за 

трансформация на топологичните заряди следват тези за трансформации на честотите на 

импулсите. Основният принос на проф. Драйшу в областта на едномерните тъмни пространствени 

солитони е в доказването, че нелокалността на самодефокусиращата нелинейна среда може да 

доведе до драматичен обрат при взаимодействието между солитоните, променяйки го от 

отблъскване към привличане. За първи път пак групата на проф. Драйшу генерира едномерни 

тъмни снопове със смесени фазови дислокации от стъпално-спирален тип или от тип „ръб-

спирала“, които сега вече е прието да се обозначават като вихрови диполи с дробен топологичен 

заряд. След доказването на възможността те да формират оптично-индуцирани вълноводи, в 

последващи работи са прогнозирани вълноводни структури, подходящи за създаване на 

вълноводни съединители, превключватели и разклонители. За първи път с негово участие 

експериментално са генерирани полихроматични оптични вихрови солитони и полихроматични 

дискретни солитони. Прескачайки редица значими резултати в областта на напълно-оптичните 

взаимодействия в сингулярната оптика, уместно е да се спомене важен физичен резултат от 

мащабен експеримент с установка от Института “Макс Борн” (Берлин). В експеримента е 

постигната пространствена регистрация на продуктите на йонизацията и, впоследствие, пълен 

техен кинематичен анализ (техника COLTRIMS – cold target recoil ion momentum spectroscopy). 

Получените данни за непоследователната двойна йонизация на Ar и Ne показали протичането на 

процес на директна ударна йонизация. Това е първото пряко експериментално доказателство, за  

понижаването на моментната стойност на йонизационния потенциал на еднократно заредения йон 

под действието на интензивния фемтосекунден светлинен импулс. 



Преподавателската работа на проф. дфн А. Драйшу е свързана с четенето на лекции по 

Електричество и магнетизъм (базов бакалавърски курс) и Линейни и нелинейни оптични вълни и 

магистърските курсове Нелинейни оптични вълни и солитони, Оптични комуникационни мрежи, 

Увод в системата за управление на експеримента LabView. Ръководи практикума по Физика на 

лазерите: Видове лазери. В различните години е чел лекции и по Основи на квантовата 

електроника и е водил практикуми по Оптоелектроника и интегрална оптика и Основи на 

електротехниката и електрониката. Под негово ръководство са защитени успешно 18 дипломни 

работи на студенти по старите петгодишни учебни планове, и не по-малко от 6 бакалавърски и 5 

магистърски дипломни работи. Деветнадесет от бившите му дипломанти са съавтори на негови 

публикации. Бил е научен консултант на трима докторанти. Понастоящем, под негово 

ръководство, са защитили успешно други трима докторанти, а един е отчислен с право на защита.   

Проф. Драйшу е бил стипендиант на Фондация „Александър фон Хумболт”. 

Специализирал е в Техническия университет на Грац (Австрия), четирикратно - със стипендии на 

Дружество „Макс-Планк”  в Макс-Планк Институт по квантова оптика (Гархинг, Германия), 

трикратно в Австралийския национален университет (Канбера, Австралия), четирикратно в 

Института по оптика и квантова електроника на Университет Фридрих Шилер (Йена, Германия). 

До 1997 г. проф. Драйшу е участвал в колективите на пет проекта, ръководени от проф. С. 

Динев и проф. Г. Георгиев. След това самият той е ръководил 11 изследователски проектa – 3, 

финансирани от Националния фонд „Научни изследвания”, и 8, финансирани от  Фонд “Научни 

изследвания” на СУ “Св. Кл. Охридски”. В момента ръководи друг проект, финансиран от Фонд 

“Научни изследвания” на СУ. Има съществен приноса към изпълнението на проект ВУФ-02/2005, 

финансиран от НФ „Научни изследвания”, в рамките на който бе изградена първата в България 

фемтосекундна лаборатория с, понастоящем, две фемтосекундни лазерни системи. Участвал е в 

проект „Екстремна светлина” (Project ELI - Extreme Light Infrastructure),  финансиран по 7-ма 

Рамкова програма на ЕС (национално съфинансиране по проект ДО-02-322/2008г.). Групата на 

проф. Драйшу е съ-вносител и, впоследствие, чуждестранен партньор в проект Linkage 

International LX0666552/2005, финансиран от Научния съвет на Австралия. Понастоящем (от юли 

2014г.) е координатор от страна на СУ на финансиран проект (552066-EM-1-2014-1-IT-ERA 

MUNDUS-EMA22) по програма Erasmus Mundus Action 2 на Европейската комисия. 

Проф. Драйшу е бил ръководител на катедра Квантова електроника при Физически 

факултет (2003-2011г.). Понастоящем, от м.06, 2011г., е декан на Факултета. Бил е член (2004-

2006г.) и заместник-председател (2007-2009г.) на Научната комисия по физика и астрономия на 

ВАК. От 2002г. досега е член на Факултетния съвет на Физически факултет. В периода 2005-

2013г. е бил член на Научния съвет на Института по електроника - БАН. В периода 2005-2010г. е 

бил член на Временната комисия по физика при НФ „Научни изследвания”-МОН. Бил е 

председател на Атестационната комисия на Физически факултет (2008-2011) и на Атестационната 

комисия на Института по електроника - БАН (2010г.). Редовен член на SPIE (САЩ), на Съюза на 

физиците в България, на Хумболтовия съюз в България и на Контролния съвет на Асоциацията на 

завършилите Физическия факултет при Софийския университет. 

Представената по-горе информация дава основание Факултетният съвет на Физически 

факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” да номинира проф. дфн Александър Александров Драйшу за 

участие в конкурса за член-кореспонденти (дописни членове) на БАН в научно направление 

Физически науки. Становището е прието на заседание на Факултетния съвет на Физически 

факултет, проведено на 16.09.2014г. (Протокол № 10). 

     Протоколирал: 

        / Главен инспектор Светла Ценева /  


