
ПРОФ. ДФН АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ДРАЙШУ 

НАЙ-ВАЖНИ ПОСТИЖЕНИЯ И ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА 

НАУКАТА И ЗА ДУХОВНОТО ОБОГАТЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД 

 

А. Приноси в науката (хронологична подредба) 

1. Съществен принос в развитието на идеята за устойчиво триизмерно пространствено локализиране 

на светлинни снопове/свръхкъси импулси в нелинейни среди. Понастоящем формированията са 

известни като „светлинни куршуми”. Статия [A5] е цитирана досега над 69 пъти.  

2. Теоретично и експериментално доказване на възможността за едновременно скъсяване и промяна 

на формата на къси (наносекундни) импулси с потенциал за развитие във фемтосекундната 

област. Статии [A9,A10,A12,A16,A24]  са цитирани досега 35 пъти. 

3. Първо експериментално доказателство за съществуването на пръстеновидни тъмни 

солитоноподобни вълни, последвано от подробен анализ на напречната им динамика, 

възможностите за нейното управление и приложението им като вълноводни структури за 

едновременно предаване на няколко сигнални (информационни) снопа. Статии 

[A14,A15,A17,A23,A25,A31,A38] са цитирани досега 56 пъти. 

4. Първо експериментално генериране на оптични вихрови солитони. Първи теоретичен анализ и 

последващо, за първи път, генериране на стабилни оптични решетки от стотици оптични вихри в 

полето на един единствен лазерен сноп. Статии [A34,A35,A30,A41,A50] са цитирани досега 91 

пъти. 

5. Откриване в експеримент, теоретичен анализ и доказване на съществуването на два вида смесени 

фазови дислокации, водещи до висока напречна динамика на тъмни снопове върху светъл фонов 

сноп (статии [A32,A33,A36]). Понастоящем те се обозначават като вихрови диполи с дробен 

топологичен заряд. Създадени модели за ползването им като оптични 

отклонители/превключватели ([A37,A65,A67]) и първи успешен експеримент ([A60]). 

6. За първи път са генерирани оптични вихрови солитони в полетата на фемтосекундни импулси. 

Статии [A45,A46,A49,A64] са цитирани общо 66 пъти. 

7. Първо експериментално доказателство, че нелокалността на нелинейната среда може да доведе до 

привличане между тъмни пространствени солитони, докато в локална нелинейна среда 

единственият сценарий на взаимодействието е отблъскване. Статия [A47] е цитирана 155 пъти. 

8. Първо експериментално доказателство за възможността за едновременен спектрален и 

пространствен контрол на суперконтинуум в периодични фотонни структури – генериране на 

модове на повърхността, на дискретни полихроматични солитони, на солитони от забранената 

зона и на полихроматични вихрови солитони. Статии [A51,A53,A54,A57,A58] са цитирани 37 

пъти. 



9. Първи експеримент по трансформиране на топологичните заряди на оптични вихри в каскаден 

нелинеен процес на четиривълново смесване, водещ до генериране на фемтосекунден оптичен 

континуум. Статия [A69] е публикувана през 2014г. 

10.  Експериментално изясняване на, по същество, квантови ефекти при надпрагова йонизация в 

инертни газове (интерференция на квантови траектории, моментно понижаване на 

йонизационния потенциал при въздействие на интензивни фемтосекундни импулси, влияние на 

молекулната структура на N2 и O2). Статии [A39,A40,A43,A44] са цитирани досега 192 пъти. 

11. За първи път е реализиран екстремно нелинеен процес на генериране на високи хармонични с 

оптични вихри в фемтосекундни импулси. Статията е публикувана в Nature Physics [A66] през 

2012г. и досега е цитирана 18 пъти. 

 

Б. Приноси в образованието за духовно обогатяване на обществото 

1. Разработени нови лекционни курсове за студенти (4 бр.): --- Линейни и нелинейни оптични 

вълни, --- Нелинейни оптични вълни и солитони, --- Оптични комуникационни мрежи, --- Увод в 

системата за управление на експеримента LabView 

2. Подготвени 30 дипломанта и 7 докторанта (3 защитили, 1 отчислен с право на защита, 3 

консултирани и защитили). 

3. Съвместни изследвания с учени и колективи от национални ведомства и организации – от 

ИФТТ-БАН, ИЕ-БАН, ИОНХ-БАН, Лесотехнически университет и ТУ-София. 

4. Съществен принос към инициирането и успешното изграждане на първата в България 

фемтосекундна лаборатория с, понастоящем, две фемтосекундни лазерни системи. 

5. Считам, че съм положил основите в България на новото научно направление сингулярна 

линейна и нелинейна оптика. Участвам в разработване на нова за страната технология на 

генериране на кохерентно рентгеново лъчение с помощта на свръхкъси лазерни импулси. 

 

29.10.2014г. 


