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Кратки биографични данни на дисертанта
Александър Петков е роден на 17.12.1985 г. в град Монтана. Средното си

образования завършва в родния си град през 2004 г., а висшето си - през 2010 г. с
магистърска степен от ФМИ на СУ. От 2011 г. е редовен докторант към катедра
"Геометрия" на ФМИ. Водил е упражнения по геометрия и ЛААГ. Изнасял е
доклади или е представял постери в редица научни семинари и конференции у
нас и в чужбина. Участвал е в три научни проекта.

Преглед на основните резултати и приноси в дисертацията.
Дисертацията може да се раздели на две части.
В първата част на дисертацията се изучават хипер-Келерови многообра-

зия с торзия. Тези многообразия се появяват в края на миналия век в рабо-
та на физиците Хове и Пападополус (Howe, Papadopoulus) и бързо привли-
чат вниманието както на физици, така и на математици. Да напомним, че
хипер-Келерово многообразие с торзия (съкратено HKT - от hyper-Kähler with
torsion) е 4n-мерно гладко многообразие, снабдено с хипер-Ермитова структура
(J1, J2, J3, g) и линейна свързаност ∇ с напълно анти-симетрична торзия, таки-
ва че ∇J1 = ∇J2 = ∇J3 = 0 и ∇g = 0. Да напомним още, че един важен обект,
свързан с дадена хипер-Ермитова структура, е нейната форма на Ли (Lee) -
понеже структурите Ji, i = 1, 2, 3, са интегруеми, формите на Ли θi на трите
Ермитови структури (Ji, g) съвпадата; формата θ1 = θ2 = θ3 се нарича форма
на Ли на хипер-Ермитовата структура.

Както е известно, в средата на миналя век Обата (Obata) показа, че всяка
хипер-комплексна структура (J1, J2, J3) притежава единствена линейна свър-
заност ∇ob с нулева торзия, относно която J1, J2 и J3 са паралелни. Групата
на холономии на тази свързаност очевидно е подгрупа на общата кватернион-
на линейна група GL(n,H). Вземайки повод от резултати на М. Вербицкий,
дисертантът намира просто необходимо и достатъчно условие групата на хо-
лономиите Hol(∇ob) на свързаността на Обата на едно HKT-многообразие да
е подгрупа на групата SL(n,H), а именно Hol(∇ob) ⊂ SL(n,H) тогава и само
тогава, когато формата на Ли на HKT-многообразието е точна. Този елегантен
резултат е централен за първата част на дисертацията.

В спомената работа на Хове и Пападополус се показва, че едно хипер-Ермито-
во многообразие притежава линейна свързаност, с която то става HKT-многоо-
бразие точно тогава, когато за фундаменталните 2-форми Fi на Ермитовите
структури (Ji, g) са в сила равенствата J1dF1 = J2dF2 = J3dF3. Когато то-
ва условие е изпълнено, метриката g се нарича HKT-метрика. Като използва
своя основен резултат в първата глава на дисертацията, дисертантът намира
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четири различни достъчни условия за несъществуване на HKT-метрика. Освен
това той намира достъчно условие за хипер-Келеровост на HKT-многообразие
с точна форма на Ли; това условие е така-наречената ?-скаларна кривина на
HKT-многообразието и една специална следа на външната производна на тор-
зионната 3-форма да са нула.

Втората част на дисертацията е мотовирана от известните теореми на Лих-
нерович (Lichnerowicz) и Обата за първото собствено число на оператора на
Лаплас върху компактно Риманово многообразие, както и от техни аналози
за суб-Лапласиана върху многообразия на Коши-Риман. Основният резултат
на дисертанта във втора глава може да се раглежда като версия на теореми-
те на Лихнерович и Обата за случая на суб-Лапласиана върху кватернионно-
контактно многообразие.

Понятието за кватернионно-контактна структура върху (4n+3)-мерно мно-
гообразие M бе въведено от О. Бикар (O. Biquard). Една такава структура се
състои от подразслоение H на TM с ранг 4n, положително дефинитна метрика
g върху H и подразслоение Q на End(H) с ранг 3, такива че в околност U на вся-
ка точка на M съществуват 1-форма η = (η1, η2, η3) със стойности в R3 и тройка
ϑ = (I1, I2, I3) от сечения на Q със следните свойства: (1) H|U е ядрото на η;
(2) Ендоморфизмите I1, I2, I3 на H са три почти комплексни структури върху
H, удовлетворяващи тъждествата на имагинерните кватерниони и пораждащи
разслоението Q|U ; (3) dηs(X,Y ) = 2g(IsX, Y ) за X, Y ∈ H|U . Бикар дефинира
линейна свързаност ∇ върху M , която запазва метриката g и разслоението Q и
чиято торзия има специален вид (тази свързаност притежава и други специфич-
ни свойства). Суб-Лапласиана на една гладка функция f върху M е следата на
втората ковариантна производна ∇2f върху H, ∆f =

∑4n
i=1[Ei(Eif)−∇Ei

Ei(f)],
където Ei-ортонормиран базис на H.

Главният резултат във втора глава на дисертацията дава оценка отдолу за
първото собствено число на суб-Лапласиана върху компактно кватернионно-
контактно многообразие M , dimM > 7, чиито тензор на Ричи (дефиниран чрез
следа върху H) и тензорът на торзията на свързаността на Бикар удовлетворя-
ват едно специално неравенство. Това неравенство наподобява типа неравенство
за тензора на Ричи и тензора на торзията на свързаността на Танака-Уебстър
(Tanaka-Webster), което се предполага в аналозите на теоремата на Лихнерович
за многообразия на Коши-Риман. Доказателството на споменатия резултат на
дисертанта се основава (подобно на теоремата на Лихнерович) върху формула
от типа на Бохнер (Bochner). Получаването на тази формула и доказателст-
вото на основната теорема изискват преодоляването на сериозни трудности от
геометричен и аналитичен характер и заслужват висока оценка. Дисертантът
доказава и аналог на теоремата на Обата за случая на кватернионно-контактни
Айнщайнови многообразия като показва, че ако за едно такова многообразие
имаме равенство в оценката за първото собствено число на суб-Лапласиана, то
многообразието е сферата S4n+3, снабдена с кватернионно-контактната струк-
тура, породена от стандартната ѝ 3-Сасакиева структура. За да докаже този
резултат, дисертантът установява връзка между Лапласиана и суб-Лапласиана,
която дава едно неравенство между първите им собствени числа, след което
сръчно прилага теоремите на Лихнерович и Обата.
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Общо описание на публикациите по дисертацията
Резултатите от дисертацията са публикувани в две статии в реномирани

международни списания с импакт-фактор. Една от тях е съвместна с научния
ръководител на дисертанта, а другата - с научния ръководител и Д. Василев.
Според сведение от съавторите на дисертанта, неговият принос в статиите е
равностоен на техния.

Основните резултати в дисертацията са докладвани на семинари и студент-
ски сесии във ФМИ, както и на три международни конференции по геометрия–
две в България и една в Германия.

Цитирания
Според представената от дисертанта справка, негови резултати са цитирани

в три статии на други автори.

Автореферат
Авторефератът е много добре написан, изчерпателен и дава ясно описание

на получените резултати и качествата на дисертацията. Той правилно отразява
приносите в нея.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В дисератацията на А. Петков са получени важни резултати в актуални об-

ласти на диференциалната геометрия. Те показват, че той има талант и знания
за провеждане на математически изследвания от високо качество. Според мен
дисертацията удовлетворява всички изисквания на ЗРАСРБ, неговия Правил-
ник и Правилниците за условията и реда за придобиване на научни степени и
за заемане на академични длъжности на Софийския университет и на Факул-
тета по математика и информатика на СУ. Ето защо препоръчам на Научното
жури да изготви доклад-предложение до Факултетния съвет на Факултета на
по математика и информатика на СУ да присъди на Александър Владимиров
Петков научната и образователна степен "доктор".

26.02.2014 г. Рецензент:

(проф. д.м.н. Йохан Давидов)


