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Описание на очакваните резултати по проекта (до 1 стр. в рамките на полето подолу):
В теоретичен план:
1. Да се създаде нов теоретичен модел на базата на нелинеен, непараксиален
векторен модел за генерацията и разпространение на единичен филамент в кварцово
стъкло, който да отговори на въпросите за физичния механизъм на асиметричното
свръхуширение на спектъра. Да се сравнят спектрите от експеримента, получени за
различни по състав кварцови стъкла, с тези, получени от теоретичните пресмятания.
2. Да се изследват нови нелинейни ефекти свързани с многофотонна йонизация,
генерация на високи хармонични, плазмена дефокусировка, тунелна йонизация и други.
В експериментален план:
1. Да се изследва експериментално в детайли асиметричното свръхуширение на спектъра
на единичен филамент в различни по състав кварцови стъкла. Получените резултати да се
сравняват с резултатите от теоретичния модел.
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Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник като включите и
участниците, които са работили по проекта не през целия период за изпълнение на проекта
2
Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или студенти
(СТ), или учен от чужбина (УЧ).
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Постигнати резултати от изпълнението на проекта и кратък анализ на тяхната
приложимост (до 1 стр. в рамките на полето по-долу)
Експерименталният прогрес на лазерните технологии предизвика редица
изследвания на взаимодействието на светлината с веществото в ултра-бърз времеви мащаб
с цел по добро разбиране на нелинейния отклик на средата.
Изследванията по проекта допринесоха за създаване на нов, свободен от йонизация
модел на филаментация на фемтосекунден лазерен импулс чрез лавинна параметрична
генерация. Модела е потвърден от експерименталните изследвания, проведени по РП1 и
РП2.
За да се разберат механизмите, които контролират движението на електроните в
атоми, молекули и кондензирана материя част от изследването бе фокусирано върху ab
initio методите, където в идеалния случай директното (числено) решаване на уравнението
на Шрьодингер би определило не само основното състояние, но също така и развитието на
вълновата функция в реално време, която в последствие би позволило да се изчислят
всички останали величини, свързани с процеса на поглъщане и излъчване на светлина от
атома. Значителен прогрес в това отношение бе постигнат с помощта на квантовите
методи на Монте Карло, в частност

този с времева зависимост, който включва

едновременно ансамвли от частици и вълнови функции, които еволюират във физическото
пространство време. В изпълнение на задачите по договора бяха проведени изследвания по
взаимодействие на мощни фемтосекундни лазерни импулси с веществото с моделни атоми
с цел намиране на важни характеристики на тези атоми като квантова ентропия и нейната
зависимост от времето.
Проуечена е възможността за генериране на суб-фемтосекундни импулси и високи
хармонични в обема на монокристален диамант, облъчен с фемтосекунден импулсен лазер
с дължина на вълната в инфрачервената област и продължителност на импулса 15 фс.
Получени са за зависимости на непертурбативните интензивности на получените
хармонични от интензивността на облъчващото поле които а в добро качествено съгласие
с експериментални резултати в други диелектрични материали.
Получени са аналитични резултати по нелинейно параметрично взаимодействие на
лазерни импулси в среди с кубичен тип нелинейност.
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