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Въведение в изследваната област и актуалност на

темата

Предмет на настоящата дисертация са някои гранични задачи,
многомерни аналози на задачата на Дарбу в равнината. Такива
задачи за пръв път са формулирани от Murray H. Protter (Протър)
през петдесетте години на миналия век.
Да означим точките в R𝑘 с (𝑥, 𝑡) = (𝑥1, . . . , 𝑥𝑘−1, 𝑡), 𝑘 ≥ 3 и да

въведем числото 𝑚 ≥ 0. Разглеждаме уравнението:

𝐿𝑢 ≡ 𝑡𝑚∆𝑥𝑢− 𝑢𝑡𝑡 ≡ 𝑡𝑚
𝑘−1∑︁
𝑖=1

𝑢𝑥𝑖𝑥𝑖 − 𝑢𝑡𝑡 = 𝑓(𝑥, 𝑡) (1)

в областта

Ω𝑚 :=

{︂
(𝑥, 𝑡) : 𝑡 > 0,

2

𝑚+ 2
𝑡(𝑚+2)/2 < |𝑥| < 1 − 2

𝑚+ 2
𝑡(𝑚+2)/2

}︂
,

ограничена от двете характеристични повърхности

Σ𝑚,1 =

{︂
(𝑥, 𝑡) : 𝑡 > 0, |𝑥| = 1 − 2

𝑚+ 2
𝑡(𝑚+2)/2

}︂
,

Σ𝑚,2 =

{︂
(𝑥, 𝑡) : 𝑡 > 0, |𝑥| =

2

𝑚+ 2
𝑡(𝑚+2)/2

}︂
и кълбото

Σ0 = {(𝑥, 𝑡) : 𝑡 = 0, |𝑥| < 1} .
В случая 𝑚 = 0 уравнение (1) e хиперболично в зададената об-

ласт, докато в случая 𝑚 > 0 уравнението се изражда върху грани-
цата Σ0, т. е. е слабо хиперболично.
През 1952 година, разглеждайки уравнението (1) в R3 (т. е. урав-

нение (1) с 𝑘 = 3), Протър [59, 60] задава данни върху едната
характеристична повърхност и повърхността Σ0 и по този начин
поставя нови гранични задачи, които, ако се обобщят за произвол-
но естествено число 𝑘 ≥ 3, се формулират по следния начин:
Задачи 𝑃1𝑚 и 𝑃2𝑚. Да се намери решение 𝑢(𝑥, 𝑡) на (1) в Ω𝑚,

удовлетворяващо условията

𝑃1𝑚 :

{︂
𝑢|Σ0 = 0,
𝑢|Σ𝑚,1 = 0;

𝑃2𝑚 :

{︂
𝑢𝑡|Σ0 = 0,
𝑢|Σ𝑚,1 = 0.

Задачи 𝑃1*
𝑚 и 𝑃2*

𝑚. (Спрегнати на 𝑃1𝑚 и 𝑃2𝑚.) Да се намери
решение на (1) в Ω𝑚, такова че

𝑃1*
𝑚 :

{︂
𝑢|Σ0 = 0,
𝑢|Σ𝑚,2 = 0;

𝑃2*
𝑚 :

{︂
𝑢𝑡|Σ0 = 0,
𝑢|Σ𝑚,2 = 0.
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Тези задачи могат да се обобщят и за уравнение с младши чле-
нове и гранично условие от смесен тип върху Σ0 :
Задача 𝑃𝑚,𝛼. Да се намери решение на уравнението

𝐿𝑢 ≡ 𝑡𝑚
𝑘−1∑︁
𝑖=1

𝑢𝑥𝑖𝑥𝑖 − 𝑢𝑡𝑡 +
𝑘−1∑︁
𝑖=1

𝑏𝑖𝑢𝑥𝑖 + 𝑏𝑢𝑡 + 𝑐𝑢 = 𝑓(𝑥, 𝑡) (2)

в областта Ω𝑚, удовлетворяващо граничните условия

𝑢|Σ𝑚,1 = 0, [𝑢𝑡 + 𝛼𝑢]|Σ0 = 0.

Задача 𝑃 *
𝑚,𝛼. Да се намери решение на уравнението

𝐿*𝑢 ≡ 𝑡𝑚
𝑘−1∑︁
𝑖=1

𝑢𝑥𝑖𝑥𝑖 − 𝑢𝑡𝑡 −
𝑘−1∑︁
𝑖=1

(𝑏𝑖𝑢)𝑥𝑖 − (𝑏𝑢)𝑡 + 𝑐𝑢 = 𝑓(𝑥, 𝑡)

в областта Ω𝑚, удовлетворяващо граничните условия

𝑢|Σ𝑚,2 = 0, [𝑢𝑡 + (𝛼 + 𝑏)𝑢]|Σ0 = 0.

В настоящата дисертация са изследвани следните две задачи на
Протър:
- трета гранична задача за тримерно хиперболично уравнение с

младши членове, т. е. Задача 𝑃𝑚,𝛼 с 𝑚 = 0 и 𝑘 = 3;
- първа гранична задача за четиримерно слабо хиперболично

уравнение, т. е. Задача 𝑃1𝑚 с 𝑚 > 0 и 𝑘 = 4.

Протър [59, 60] е стигнал до тези задачи, докато е изследвал
уравнения от смесен тип (хиперболично-елиптичен) в област, чиято
хиперболична част е Ω𝑚. Задачите 𝑃1𝑚, 𝑃2𝑚 и 𝑃𝑚,𝛼 са многомерни
аналози на задачата на Дарбу в равнината. Изследването на таки-
ва гранични задачи за уравнения от смесен тип е тясно свързано
с околозвуковата газова динамика. Обзор на класически двумерни
задачи, описващи модели на трансзвукови течения, може да бъ-
де намерен в Morawetz [47]. Задачата на Дарбу в R2 се знае, че е
коректно поставена, оказва се обаче, че задачите на Протър в об-
щия случай не са класически разрешими. Доколкото двата случая
– 𝑚 = 0 и 𝑚 > 0 – са от различно естество, т. е. в първия случай
разглежданото уравнение е хиперболично, а във втория случай –
израждащо се хиперболично, ще направим обзор на задачите на
Протър за 𝑚 = 0 и 𝑚 > 0 поотделно.

Задачи на Протър за хиперболични уравнения. Първите резул-
тати за съществуване и единственост по Задачи 𝑃10 и 𝑃1*

0 в R3 са
формулирани от Протър [60] .

2



През 1957 година Tong Kwang-Chang [66] доказва, че тримерната
Задача 𝑃1*

0 с нулева дясна страна притежава безброй много нет-
ривиални класически решения. Това означава, че за класическата
разрешимост на съответстващата ѝ Задача 𝑃10 дясната страна 𝑓 на
уравнение (1) трябва да е ортогонална в 𝐿2(Ω0) на всички тези ре-
шения. Така резултатът за съществуване, формулиран от Протър,
се оказва неверен. По тази причина на дневен ред стои въпросът и
за единствеността. Гарабедиан [23] доказва единственост на класи-
ческото решение на Задача 𝑃10, но в четиримерния случай.
Аналогична се оказва ситуацията и при втора гранична зада-

ча в R3: Попиванов и Schneider [51] и Khe Kan Cher [41] намират
конкретни решения на хомогенните Задачи 𝑃1*

0 и 𝑃2*
0. С цел да

избегнат безкрайния брой условия за съществуване на класическо
решение, Попиванов и Schneider [51] въвеждат подходящи дефи-
ниции за обобщени решения на Задачи 𝑃10, 𝑃20 в R3 и доказват
теореми за съществуване и единственост на тези обобщени реше-
ния. В същата работа ([51]) са получени първи априорни оценки и
е показано, че съществуват обобщени решения на Задачи 𝑃10, 𝑃20,
които имат силна степенна особеност в началото на координатна-
та система 𝑂(0, 0, 0) дори и при безкрайно гладки функции 𝑓(𝑥, 𝑡)
в дясната страна на уравнението. Тази особеност е изолирана и
не се разпространява по бихарактеристиките, което е нехарактер-
но за хиперболичните уравнения. (Подробни резултати свързани с
разпространението на особеностите на решенията на уравнения от
втори ред могат да бъдат намерени в Hörmander [28].)
Малко по-късно тримерната Задача 𝑃10 се изследва и от корейс-

ки математици. В [34] е доказана единственост на решението на
тази задача в подходящ клас от функции, неограничени в начало-
то 𝑂. Съществуването на решение от същия клас при определени
условия е доказано в Choi и Park [19]. За целта те използват резул-
тати от Choi [18], където са изследвани тясно свързани със Задача
𝑃10 гранични задачи за двумерно хиперболично уравнение.
Задачите на Протър се изследват и за по-високи размерности.

През 1960 година, както вече споменахме, Гарабедиан [23] доказва
единственост на класическото решение на Задача 𝑃10 в R4. Khe
Kan Cher [40, 41] разглежда в R𝑘, 𝑘 ≥ 3 уравнението на Ойлер-
Поасон-Дарбу, което е от по-общ вид от уравнението (1) и нами-
ра нетривиални решения ([41]) на многомерните хомогенни Задачи
𝑃1*

0, 𝑃2*
0. Задачи 𝑃10, 𝑃20 в R𝑘, 𝑘 ≥ 3 са разгледани също така и

от Алдашев [2, 1, 6, 7] в серия от негови публикации, които целят
да докажат различни теореми за съществуване и единственост. В
работата [2] е анонсирано, че съществуват сингулярни решения със
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степенна особеност дори при много гладки функции 𝑓 в дясната
страна на уравнението и в случаите на по-висока размерност 𝑘 > 3
на Задачи 𝑃10 и 𝑃20.
Въпреки че в работи, като [34, 18, 19, 2], се разглеждат син-

гулярни решения със силна степенна особеност, остава неизяснен
въпросът за асимптотичното поведение на тази особеност и от как-
ви условия се определя нейният ред.
За тримерния и четиримерния случай на двете задачи този въп-

рос е изследван в някои публикации ([52, 20, 54, 53]). В Попиванов
и Попов [52] е разгледана Задача 𝑃10 в R3, а в Дечевски, Попиванов
и Попов [20] – Задача 𝑃20 в R3, във важния частен случай, когато
дясната страна на уравнението е тригонометричен полином1

𝑓(𝑥, 𝑡) =
𝑙∑︁

𝑛=0

(︂
𝑓 1
𝑛(𝑡, |𝑥|) cos(𝑛 arctan

𝑥2
𝑥1

) + 𝑓 2
𝑛(𝑡, |𝑥|) sin(𝑛 arctan

𝑥2
𝑥1

)

)︂
,

𝑙 ∈ N ∪ {0}. (3)

Оказва се, че редът на сингулярност на особеността на обобщените
решения се определя от това, дясната страна 𝑓 на кои от решенията
на съответните хомогенни спрегнати Задачи 𝑃1*

0 и 𝑃2*
0 е ортогонал-

на в 𝐿2(Ω0).
Аналогични резултати са получени и за четиримерния случай

от Попиванов, Попов и Scherer [54] за Задача 𝑃10 и Попиванов и
Попов [53] за Задача 𝑃20 с дясната страна 𝑓(𝑥, 𝑡) от вида

𝑓(𝑥, 𝑡) =
𝑙∑︁

𝑛=0

2𝑛+1∑︁
𝑠=1

𝑓 𝑠𝑛(|𝑥|, 𝑡)𝑌 𝑠
𝑛 (𝑥/|𝑥|), 𝑙 ∈ N ∪ {0}, (4)

където 𝑌 𝑠
𝑛 (𝑥/|𝑥|), 𝑛 = 0, 1, . . . , 𝑙, 𝑠 = 1, . . . , 2𝑛 + 1 са сферич-

ни функции дефинирани върху единичната сфера в R3 𝑆2 := {𝑥 :
|𝑥| = 1}. Изследването на задачите с дясна страна от този вид
(хармоничен полином)2 е съществено, тъй като сферичните фун-
кции образуват пълна ортогонална система в 𝐿2(𝑆

2). В [54] и [53]
са доказани съществуването и единствеността на обобщените ре-
шения на разгледаните задачи, като в [53] са намерени конкретни
решения на хомогенните спрегнати Задачи 𝑃1*

0 и 𝑃2*
0 в R4. Ако

1Ако бъдем точни, терминът “тригонометричен полином” означава израз
от вида (3), в който коефициентите 𝑓1

𝑛 и 𝑓2
𝑛 са константи, а не функции. В

настоящата дисертация за удобство ще използваме този термин в по-широк
смисъл, т. е. в нашите разглеждания 𝑓1

𝑛 = 𝑓1
𝑛(|𝑥|, 𝑡), 𝑓2

𝑛 = 𝑓2
𝑛(|𝑥|, 𝑡).

2За удобство ние ще използваме този термин, въпреки че истинското му
значение е малко по-различно.
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въведем коефициентите

𝛽𝑛𝑘,𝑠 :=

∫︁
Ω0

𝑉 𝑛
𝑘,𝑠(𝑥, 𝑡)𝑓(𝑥, 𝑡) 𝑑𝑥𝑑𝑡,

където 𝑉 𝑛
𝑘,𝑠(𝑥, 𝑡) са намерените в [53] решения на хомогенната спрег-

ната Задача 𝑃1*
0 в R4, точното асимптотично поведение на обобще-

ното решение на Задача 𝑃10 в R4 е описано в следната теорема:

Теорема 1 ([54]). Нека дясната страна на уравнението 𝑓 ∈ 𝐶1(Ω̄0)
е от вида (4). Тогава единственото обобщено решение 𝑢(𝑥, 𝑡) на
Задача 𝑃10 принадлежи на 𝐶2(Ω̄0∖𝑂) и има следното асимпто-
тично представяне в околност на сингулярната точка 𝑂: 𝑥 = 0,
𝑡 = 0

𝑢(𝑥, 𝑡) =
𝑙∑︁

𝑝=1

(|𝑥|2 + 𝑡2)−𝑝/2𝐹𝑝(𝑥, 𝑡) + 𝐹 (𝑥, 𝑡),

където:
1) функцията 𝐹 ∈ 𝐶2(Ω̄0∖𝑂) и удовлетворява априорната оцен-

ка
|𝐹 (𝑥, 𝑡)| ≤ 𝐶||𝑓 ||𝐶1(Ω0), (𝑥, 𝑡) ∈ Ω0

с константа 𝐶 независеща от 𝑓 и
||𝑓 ||𝐶𝑘(Ω0) =

∑︀
|𝛼|≤𝑘 maxΩ̄0

|𝐷𝛼𝑓(𝑥, 𝑡)|;
2) функциите 𝐹𝑝 удовлетворяват равенствата

𝐹𝑝(𝑥, 𝑡) =

[(𝑙−𝑝)/2]∑︁
𝑘=0

2𝑝+4𝑘+1∑︁
𝑠=1

𝛽𝑝+2𝑘
𝑘,𝑠 𝐹 𝑝+2𝑘

𝑘,𝑠 (𝑥, 𝑡), 𝑝 = 1, . . . , 𝑙, (5)

където функциите 𝐹 𝑛
𝑘,𝑠 ∈ 𝐶2(Ω̄0∖𝑂) са ограничени и не зависят от

𝑓 ;
3) ако поне една от константите 𝛽𝑝+2𝑘

𝑘,𝑠 в (5) е различна от
нула, тогава за съответстващата функция 𝐹𝑝(𝑥, 𝑡) съществува
посока (𝛼, 1) := (𝛼1, 𝛼2, 𝛼3, 1) с (𝛼, 1)𝑡 ∈ Σ0,2 за 0 < 𝑡 < 1/2, такава
че

lim
𝑡→+0

𝐹𝑝(𝛼𝑡, 𝑡) = 𝑐𝑝 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ̸= 0.

Обобщените решения на Задача 𝑃20 в R4, когато дясната страна
на уравнението е хармоничен полином, и на Задачи 𝑃10, 𝑃20 в R3,
когато дясната страна на уравнението е тригонометричен полином,
имат аналогична структура.
Задачите 𝑃10 и 𝑃20 в R4 в случая, когато дясната страна на

уравнението не е от вида (4), а функция от по-общ вид, са разгле-
дани съответно в [56] и [58] и са намерени необходими и достатъчни
условия за функцията 𝑓(𝑥, 𝑡) за ограничено единствено обобщено
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решение на тези задачи. Също така в [57] е анонсирано съществува-
нето на сингулярни решения на Задача 𝑃10 в R4 с експоненциална
особеност в началото на координатите.

Що се отнася до Задача 𝑃0,𝛼, по нея има сравнително по-малко
публикации. При това, ние не познаваме нетривиални решения на
хомогенната спрегната Задача 𝑃 *

0,𝛼, с изключение на случая кога-
то всички младши членове на уравнението и коефициентът 𝛼 са
равни на нула, т. е. когато Задача 𝑃 *

0,𝛼 съвпада със Задача 𝑃2*
0.

Също така досега няма отговор на следния важен принципен въп-
рос: възможно ли е да се намерят подходящи младши коефициен-
ти, или функция 𝛼, така че задачата на Протър да не е така силно
некоректна?
Алдашев [6, 7] разглежда Задача 𝑃0,𝛼 с 𝛼(𝑥) ≡ 0. В Grammatiko-

poulos, Попиванов и Попов [27] е разгледана задачата за вълново-
то уравнение (уравнение (2) без младши членове, 𝑚 = 0) в R3 с
𝛼(𝑥) ̸≡ 0. Каратопраклиев [36] получава априорни оценки за дос-
татъчно гладки решения на Задача 𝑃0,𝛼, в която условието върху
Σ0 е заменено с условие на Дирихле.
Дефиниция за обобщено решение на Задача 𝑃0,𝛼 в R3 е дадена

в Grammatikopoulos, Христов и Попиванов [26]. В същата рабо-
та е доказано съществуване и единственост на обобщеното реше-
ние на тази задача. Освен това са намерени десни страни и усло-
вия, които трябва да удовлетворяват коефициентите на уравнени-
ето, за да съществуват сингулярни решения със степенна особе-
ност от определен ред. По-подробно, ако в уравнение (2) с 𝑚 = 0
и 𝑘 = 3 означим 𝑎1 := 𝑏1 cos arctan(𝑥2/𝑥1) + 𝑏2 sin arctan(𝑥2/𝑥1),
𝑎2 := |𝑥|−1(𝑏2 cos arctan(𝑥2/𝑥1) − 𝑏1 sin arctan(𝑥2/𝑥1)) и предполо-
жим, че 𝑎1, 𝑎2, 𝑏, 𝑐 са функции само на (|𝑥|, 𝑡), а 𝛼 е функция само
на |𝑥|, този резултат се съдържа в следната теорема:

Теорема 2 ([26]). Нека 𝛼 ≥ 0; 𝑎1, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝐶1(Ω̄0∖𝑂), 𝑎2 ≡ 0 и

𝑎1(|𝑥|, 𝑡) ≥ |𝑏|(|𝑥|, 𝑡), 𝑎1(|𝑥|, 𝑡) ≥ 2|𝑥|𝑐(|𝑥|, 𝑡), (𝑥, 𝑡) ∈ Ω0.

Тогава за всяка функция

𝑓𝑛(𝑥, 𝑡) = |𝑥|−𝑛(|𝑥|2 − 𝑡2)𝑛−1/2 cos(𝑛 arctan
𝑥2
𝑥1

) ∈ 𝐶𝑛−2(Ω̄0) ∩ 𝐶∞(Ω0),

(6)
𝑛 ∈ N, 𝑛 ≥ 4 в дясната страна на уравнението съответното
обобщено решение 𝑢𝑛 на Задача 𝑃0,𝛼 принадлежи на 𝐶2(Ω̄0∖𝑂) и
удовлетворява оценката

|𝑢𝑛(𝑥, 𝑡)|𝑡=|𝑥| ≥ 𝑐0|𝑥|−𝑛| cos(𝑛 arctan
𝑥2
𝑥1

)|, 0 < |𝑥| < 1/2, (7)
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където 𝑐0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0.

Забележка: Този резултат остава в сила и за дясна страна на
уравнението от вида

𝑓𝑛(𝑥, 𝑡) = |𝑥|−𝑛(|𝑥|2 − 𝑡2)𝑛−1/2 sin(𝑛 arctan
𝑥2
𝑥1

) ∈ 𝐶𝑛−2(Ω̄0) ∩ 𝐶∞(Ω0),

(8)
вместо (6).
Според оценката (7) на тази теорема e ясно, че ако коефици-

ентите 𝑎1, 𝑎2, 𝑏, 𝑐 и 𝛼 са полярно симетрични, а дясната страна
на уравнението е тригонометричен полином, т. е. е от вида (3), то
съществуват решения с ред на сингулярност поне 𝑙. Възниква въп-
росът какъв е максимално възможният ред на тази сингулярност.
Христов, Попиванов и Schneider [29] разглеждат същата задача (т.
е. Задача 𝑃0,𝛼 в R3, където коефициентите 𝑎1, 𝑎2, 𝑏, 𝑐 и 𝛼 са по-
лярно симетрични, а дясната страна е тригонометричен полином).
При условие, че коефициентите 𝑏1, 𝑏2, 𝑏, 𝑐, 𝛼 и дясната страна 𝑓 са
непрекъснати в Ω̄0 функции, те получават следната оценка:

|𝑢(𝑥, 𝑡)| ≤ 𝐶0

𝑙∑︁
𝑛=0

max
Ω̄0

{|𝑓 1
𝑛| + |𝑓 2

𝑛|}|𝑥|−𝑛−𝜓(𝐾), (9)

където 𝐶0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0,

𝐾 := max{sup
Ω̄0

|𝑏1|, sup
Ω̄0

|𝑏2|, sup
Ω̄0

|𝑏|, sup
Ω̄0

|𝑐|, sup
0≤|𝑥|≤1

|𝛼(|𝑥|)|}

и 𝜓(𝐾) е положителна монотонно растяща функция. Тази оценка
е в съответствие с резултатите от [20] по Задача 𝑃20, според които
максималният ред на сингулярност на обобщеното решение на За-
дача 𝑃20 в R3 (т. е. Задача 𝑃0,𝛼 в R3 с нулеви коефициенти 𝑏1, 𝑏2, 𝑏, 𝑐
и 𝛼) е равен на 𝑙.
Всички тези резултати, свързани с асимптотичното поведение на

сингулярните решения, пораждат следния въпрос, чийто отговор
сме потърсили в дисертацията:
Въпрос 1. ([29]) Възможно ли е да се намерят коефициенти 𝑎1,

𝑎2, 𝑏, 𝑐, 𝛼 и/или дясна страна 𝑓(𝑥, 𝑡) на уравнението, при които
обобщеното решение на Задача 𝑃0,𝛼 достига ред на сингулярност
по-висок от 𝑙 (евентуално максимално възможния ред, определен
от оценката (9))?

За вълновото уравнение освен задачите на Протър се изследват
и близки до тях гранични задачи тип Дарбу, например в Базарбе-
ков и Базарбеков [14, 15, 16] и Kharibegashvili [38]. Също така, в
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Kharibegashvili и Midodashvili [39] са разгледани многомерни ана-
лози на задачите на Дарбу за някои полулинейни уравнения и сис-
теми.

Задачи на Протър за израждащи се хиперболични уравнения.
Тези задачи, също формулирани от Протър [60], се изследват зна-
чително по-сложно и съответно върху тях има по-малък напредък.
Диденко [21] разглежда Задачите 𝑃1𝑚 и 𝑃1*

𝑚 за 𝑚 = 1 в така
наречения симетричен случай, когато решението зависи само от |𝑥|
и 𝑡.
Зубарев [68] също разглежда симетричния случай на Задачите

𝑃1𝑚 и 𝑃1*
𝑚 за различни 𝑚 > 0 и доказва съществуване на нет-

ривиални решения на хомогенната Задача 𝑃1*
𝑚. Но намерените от

него функции не са от 𝐶2(Ω𝑚) за 𝑚 = 4𝑙, 𝑙 ∈ N, както е показано в
статията [49].
Aziz и Schneider [12] получават резултати за единственост на кла-

сическото решение за уравненията разглеждани в по-широка об-
ласт от смесен хиперболично-елиптичен тип.
Попиванов и Schneider [49] намират някои нетривиални класи-

чески решения на хомогенните спрегнати Задачи 𝑃1*
𝑚 и 𝑃2*

𝑚 в R3.
По-късно Попиванов и Попов [55] построяват още такива решения.
Попиванов и Schneider [50]въвеждат понятие за обобщено реше-

ние на Задача 𝑃1𝑚 в R3, доказват теореми за съществуване и един-
ственост на обобщеното решение на тази задача и показват, че съ-
ществуват решения със степенна особеност, изолирана в началото
на координатите. Теореми за съществуване и единственост, а също
така и съществуване на сингулярни решения за Задача 𝑃𝑚,𝛼 в R3

(в частност - и за Задача 𝑃2𝑚 в R3) могат да бъдат намерени в
Христов и Попиванов [30].
Въпреки че двата случая – 𝑚 = 0 и 𝑚 > 0 – са от различно

естество и касаят уравнения от различен тип, се вижда, че има из-
вестни аналогии в получените резултати. И в двата случая е налице
некоректност на задачите в класическа постановка и съществува-
не на сингулярни решения с изолирана особеност в началото на
координатите. Тогава възниква следният въпрос, чийто отговор е
потърсен в дисертацията за четиримерния случай на Задача 𝑃1𝑚:

Въпрос 2. Въпреки че техниката, използвана за извеждане-
то на резултата от Теорема 1 ([54]) за вълновото уравнение, е
неприложима при изследването на Задача 𝑃1𝑚, възможно ли е
да се намери формула, описваща асимптотичното поведение на
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сингулярните решения на Задача 𝑃1𝑚 в зависимост от дясната
страна 𝑓(𝑥, 𝑡) на уравнението?

В Христов, Попиванов и Schneider [31, 33, 32] се съдържат резул-
тати за единственост за израждащи се хиперболични уравнения в
R3 с младши членове, като се разглеждат не само уравнения тип
Трикоми, но и уравнения тип Келдиш. Rassias [62, 61] също полу-
чава резултати за единственост за уравнения с младши членове,
но в по-широка област от смесен тип. Алдашев [8, 2, 9, 5] изучава
задачите 𝑃1𝑚, 𝑃2𝑚, 𝑃𝑚,𝛼 и за произволно високи размерности R𝑘,
𝑘 ≥ 3. Lupo и Payne [43, 44] и Lupo, Payne и Попиванов [45] раз-
глеждат задачите на Протър в R𝑘, 𝑘 ≥ 3 за уравнения от смесен
тип със суперкритичен степенен нелинеен член.

Други гранични задачи за уравнения от смесен тип, свързани със
задачите на Протър, са разгледани в ред публикации на различни
автори, например Сорокина [64, 65], Нахушев [48], а също така в
сравнително по-новите публикации Алдашев [10, 11], Lupo, Payne
и Попиванов [46], Keyfitz, Tesdall, Payne и Попиванов [37]. Широк
кръг от многомерни задачи от смесен тип и задачи тип Дарбу е
застъпен в книгата на Bitsadze [17]. В книгите на Смирнов [70] и
[71] са разгледани много подробно двумерни задачи за слабо хи-
перболични уравнения и уравнения от смесен тип, които намират
непосредствено приложение в изучаването на многомерните задачи
на Протър.
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Съдържание на дисертацията

Съдържанието на дисертацията е организирано в Увод, Втора
глава, Трета глава и Апендикс. От своя страна двете глави и Апен-
диксът са разделени на параграфи. И в четирите части номера-
цията на твърденията е единна, като в началото на етикета стои
номерът на главата.

Втора глава е посветена на Задача 𝑃0,𝛼 в R3, която в по-нататъш-
ното изложение за краткост ще бъде наричана Задача 𝑃𝛼.
В параграф 2.1 е формулирана разглежданата гранична задача,

а именно – да се намери решение на уравнението

𝐿𝑢 ≡ 𝑢𝑥1𝑥1 + 𝑢𝑥2𝑥2 − 𝑢𝑡𝑡 + 𝑏1𝑢𝑥1 + 𝑏2𝑢𝑥2 + 𝑏𝑢𝑡 + 𝑐𝑢 = 𝑓 (10)

в тримерната област Ω0, което удовлетворява граничните условия

𝑢|Σ0,1 = 0, [𝑢𝑡 + 𝛼𝑢]|Σ0∖𝑂 = 0, (11)

където 𝛼 ∈ 𝐶1(Σ̄0). Тъй като е възможно решенията на задачата
да имат особености, което ни е известно от една страна от Теорема
2 и от друга страна от известните резултати по Задача 𝑃20 (явява-
ща се частен случай на Задача 𝑃𝛼), ние разглеждаме решенията в
обобщен смисъл и използваме следната дефиниция:

Дефиниция 2.1 ([26]). Функцията 𝑢 = 𝑢(𝑥1,𝑥2, 𝑡) се нарича
обобщено решение на Задача 𝑃𝛼 в Ω0, ако
1) 𝑢 ∈ 𝐶1(Ω̄0∖𝑂), [𝑢𝑡 + 𝛼(𝑥)𝑢]

⃒⃒
Σ0∖𝑂

= 0, 𝑢
⃒⃒
Σ0,1

= 0,

2) тъждеството∫︁
Ω0

[𝑢𝑡𝑣𝑡 − 𝑢𝑥1𝑣𝑥1 − 𝑢𝑥2𝑣𝑥2 + (𝑏1𝑢𝑥1 + 𝑏2𝑢𝑥2 + 𝑏𝑢𝑡 + 𝑐𝑢− 𝑓)𝑣]𝑑𝑥1𝑑𝑥2𝑑𝑡

=

∫︁
Σ0

𝛼(𝑥)(𝑢𝑣)(𝑥, 0)𝑑𝑥1𝑑𝑥2

е изпълнено за всички функции 𝑣 от множеството

𝑉0 := {𝑣 ∈ 𝐶1(Ω̄0) : [𝑣𝑡 + (𝛼+ 𝑏)𝑣]
⃒⃒
Σ0

= 0, 𝑣 ≡ 0 в околност на Σ0,2}.

В следващите два параграфа е следвана статията [26] и задачата
е трансформирана в по-удобен за по-нататъшните ни изследвания
вид, както е описано по-долу. В параграф 2.2 в задачата се преми-
нава към полярни координати 𝑥1 = 𝜚 cos𝜙, 𝑥2 = 𝜚 sin𝜙, при което
се получава следното уравнение

𝐿𝑢 =
1

𝜚
(𝜚𝑢𝜚)𝜚 +

1

𝜚2
𝑢𝜙𝜙 − 𝑢𝑡𝑡 + 𝑎1𝑢𝜚 + 𝑎2𝑢𝜙 + 𝑏𝑢𝑡 + 𝑐𝑢 = 𝑓,
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където 𝑎1 = 𝑏1𝑐𝑜𝑠𝜙+ 𝑏2𝑠𝑖𝑛𝜙, 𝑎2 = 𝜚−1(𝑏2𝑐𝑜𝑠𝜙− 𝑏1𝑠𝑖𝑛𝜙).
След това, при предположение, че дясната страна на уравнението

е от вида

𝑓(𝜚, 𝜙, 𝑡) = 𝑓 (1)
𝑛 (𝜚, 𝑡) cos𝑛𝜙+ 𝑓 (2)

𝑛 (𝜚, 𝑡) sin𝑛𝜙, 𝑛 ∈ N

и коефициентите 𝑎1, 𝑎2, 𝑏, 𝑐 и 𝛼 не зависят от ъгъла 𝜙, чрез метода
на разделяне на променливите задачата е сведена до система от
две уравнения в равнината 𝜚, 𝑡 с две неизвестни функции 𝑢(1)(𝜚, 𝑡)
и 𝑢(2)(𝜚, 𝑡) (Задача 𝑃𝛼,1). След смяна на променливите 𝜚 и 𝑡 с ха-
рактеристичните променливи

𝜉 = 1 − 𝜚− 𝑡, 𝜂 = 1 − 𝜚+ 𝑡

и въвеждане на новите функции

𝑈 𝑖(𝜉, 𝜂) := (1/2)1/2(2 − 𝜉 − 𝜂)1/2𝑢(𝑖)(𝜚(𝜉, 𝜂), 𝑡(𝜉, 𝜂)), 𝑖 = 1, 2

Задача 𝑃𝛼,1 се редуцира до задача на Дарбу-Гурса. По-точно, въ-
веждайки функциите

𝐹 (𝑖)(𝜉, 𝜂) =
1

4
√

2
(2 − 𝜉 − 𝜂)

1
2𝑓 (𝑖)(𝜚(𝜉, 𝜂), 𝑡(𝜉, 𝜂)), 𝑖 = 1, 2,

𝐴1 = 𝐴2 =
1

4
(𝑎1 + 𝑏), 𝐵1 = 𝐵2 =

1

4
(𝑎1 − 𝑏),

𝐷2 = −𝐷1 =
1

4
𝑛𝑎2, 𝐶1 = 𝐶2 =

1

4

{︁ 4𝑛2 − 1

(2 − 𝜉 − 𝜂)2
+

𝑎1
2 − 𝜉 − 𝜂

− 𝑐
}︁
,

формулираме следната гранична задача:

Задача 𝑃𝛼,2. Да се намери решение (𝑈 (1), 𝑈 (2))(𝜉, 𝜂) на системата

𝑈
(1)
𝜉𝜂 − 𝐴1𝑈

(1)
𝜉 −𝐵1𝑈

(1)
𝜂 − 𝐶1𝑈

(1) −𝐷1𝑈
(2) = 𝐹 1(𝜉, 𝜂),

𝑈
(2)
𝜉𝜂 − 𝐴2𝑈

(2)
𝜉 −𝐵2𝑈

(2)
𝜂 − 𝐶2𝑈

(2) −𝐷2𝑈
(1) = 𝐹 2(𝜉, 𝜂)

(12)

в областта

𝐷𝜀 := {(𝜉, 𝜂) : 0 < 𝜉 < 𝜂 < 1 − 𝜀}, 𝜀 ∈ (0, 1),

което удовлетворява следните граничните условия

𝑈 (𝑖)(0, 𝜂) = 0, (𝑈 (𝑖)
𝜂 − 𝑈

(𝑖)
𝜉 )(𝜉, 𝜉) + 𝛼(1 − 𝜉)𝑈 (𝑖)(𝜉, 𝜉) = 0,

𝑖 = 1, 2, 𝜉 ∈ (0, 1 − 𝜀), 𝜂 ∈ (0, 1).
Ще отбележим, че вместо в областта

𝐷0 := {(𝜉, 𝜂) : 0 < 𝜉 < 𝜂 < 1},

ние разглеждаме задачата в по-малка област 𝐷
(1)
𝜀 , тъй като очаква-

ме решението (𝑈 (1), 𝑈 (2))(𝜉, 𝜂) да има особености в точката (𝜉, 𝜂) =
11



(1, 1), която съответства на точката 𝑂 в първоначалните коорди-
нати (𝑥, 𝑡). Нека забележим, че коефициентите 𝐶𝑖, 𝐷𝑖 (𝑖 = 1, 2) са
сингулярни в точката (1, 1).
В параграф 2.3 Задача 𝑃𝛼,2 е сведена до еквивалентна система

от интегрални уравнения (𝑖 = 1, 2):

𝑈 (𝑖)(𝜉0, 𝜂0) =

∫︁ 𝜉0

0

(︁∫︁ 𝜂0

𝜉0

𝐸(𝑖)(𝜉, 𝜂) 𝑑𝜂
)︁
𝑑𝜉 + 2

∫︁ 𝜉0

0

(︁∫︁ 𝜂

0

𝐸(𝑖)(𝜉, 𝜂) 𝑑𝜉
)︁
𝑑𝜂

+

∫︁ 𝜉0

0

𝛼(1 − 𝜉)𝑈 (𝑖)(𝜉, 𝜉)𝑑𝜉,

𝑝(𝑖)(𝜉0, 𝜂0) =

∫︁ 𝜉0

0

𝐸(𝑖)(𝜉, 𝜉0)𝑑𝜉+

∫︁ 𝜂0

𝜉0

𝐸(𝑖)(𝜉0, 𝜂)𝑑𝜂+𝛼(1−𝜉0)𝑈 (𝑖)(𝜉0, 𝜉0),

𝑞(𝑖)(𝜉0, 𝜂0) =

∫︁ 𝜉0

0

𝐸(𝑖)(𝜉, 𝜂0)𝑑𝜉.

До тук в изложението не се съдържат нови резултати.
В параграф 2.4 по аналогия със статиите [26] и [29] системата

от интегрални уравнения е решена по метода на последователните
приближения, от където следва съществуване на решение на Зада-
ча 𝑃𝛼,2, но са направени по-точни оценки на отделните приближе-
ния. В нашите разглеждания нататък коефициентите на уравнение
(10) са непрекъснати в Ω̄0 функции. Тогава съществуват неотрица-
телни константи 𝐾1, 𝐾0, 𝐾𝛼, такива че

sup
Ω̄0

{|𝑏1|, |𝑏2|, |𝑏|} ≤ 𝐾1, sup
Ω̄0

|𝑐| ≤ 𝐾0, sup
[0,1]

|𝛼(𝜚)| ≤ 𝐾𝛼

и съответно

|𝐴1| = |𝐴2| ≤
3𝐾1

4
, |𝐵1| = |𝐵2| ≤

3𝐾1

4
,

|𝐷1| = |𝐷2| ≤
𝑛𝐾1

2𝜌
=

(𝜈 + 1/2)𝐾1

2 − 𝜉 − 𝜂
,

|𝐶1| = |𝐶2| ≤
𝜈(𝜈 + 1)

(2 − 𝜉 − 𝜂)2
+

𝐾1

2(2 − 𝜉 − 𝜂)
+
𝐾0

4
, (13)

където 𝜈 := 𝑛− 1
2
. Доказан е следният резултат:

Теорема 2.3. Нека 𝑛 ∈ N е фиксирано число и в Задача 𝑃𝛼,2 са
налице следните условия:

1) коефициентите 𝐴𝑖, 𝐵𝑖, 𝐶𝑖, 𝐷𝑖, 𝑖 = 1, 2 са непрекъснати в

�̄�
(1)
𝜀 и удовлетворяват неравенствата (13), 𝛼(1−𝜉) ∈ 𝐶1([0, 1])

и |𝛼| < 𝐾𝛼;
12



2) десните страни 𝐹 𝑖, 𝑖 = 1, 2 на системата (12) са непрекъс-
нати в �̄�0.

Тогава съществува класическо решение (𝑈
(1)
𝑛 , 𝑈

(2)
𝑛 ) ∈ 𝐶1(�̄�

(1)
𝜀 ),

𝑈
(𝑖)
𝑛,𝜉0𝜂0

∈ 𝐶(�̄�
(1)
𝜀 ), 𝑖 = 1, 2 на Задача 𝑃𝛼,2, което в �̄�

(1)
𝜀 удовлетво-

рява оценките

|𝑈 (𝑖)
𝑛 (𝜉, 𝜂)| ≤ 𝐶𝜎 max

�̄�
(1)
0

|𝐹 (𝑖)|(2 − 𝜉 − 𝜂)−𝜈−𝜎,

|𝑈 (𝑖)
𝑛,𝜉(𝜉, 𝜂)| ≤ (𝜈 + 𝜎)𝐶𝜎 max

�̄�
(1)
0

|𝐹 (𝑖)|(2 − 𝜉 − 𝜂)−𝜈−𝜎−1,

|𝑈 (𝑖)
𝑛,𝜂(𝜉, 𝜂)| ≤ (𝜈 + 𝜎)𝐶𝜎 max

�̄�
(1)
0

|𝐹 (𝑖)|(2 − 𝜉 − 𝜂)−𝜈−𝜎−1,

където 𝜎 > 0 е произволно положително число, а 𝐶𝜎 > 0 е поло-
жителна константа, зависеща от 𝜎, 𝜈,𝐾1, 𝐾0 и 𝐾𝛼.

От получените оценки след обратна трансформация от Задача
𝑃𝛼,2 към Задача 𝑃𝛼 се стига до основния резултат на тази глава от
дисертацията:

Теорема 2.5. Нека в Задача 𝑃𝛼
1) дясната страна 𝑓 на уравнение (10) е от вида

𝑓(𝑥, 𝑡) = 𝑓 (1)
𝑛 (|𝑥|, 𝑡) cos(𝑛 arctan

𝑥2
𝑥1

) + 𝑓 (2)
𝑛 (|𝑥|, 𝑡) sin(𝑛 arctan

𝑥2
𝑥1

),

𝑛 ∈ N;

2) 𝑏1, 𝑏2, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝐶1(Ω̄0), 𝛼 ∈ 𝐶1([0, 1]), 𝑓
(𝑖)
𝑛 ∈ 𝐶(Ω̄0), 𝑖 = 1, 2;

3) 𝑎1, 𝑎2, 𝑏, 𝑐 са функции на (|𝑥|, 𝑡), 𝛼 = 𝛼(|𝑥|),
където 𝑎1 := 𝑏1 cos arctan(𝑥2/𝑥1) + 𝑏2 sin arctan(𝑥2/𝑥1),
𝑎2 := |𝑥|−1(𝑏2 cos arctan(𝑥2/𝑥1) − 𝑏1 sin arctan(𝑥2/𝑥1)).

Тогава за обобщеното решение 𝑢(𝑥, 𝑡) на Задача 𝑃𝛼 са изпълнени
следните оценки

|𝑢(𝑥, 𝑡)| ≤ 𝐶𝑛,𝜎 max
Ω̄0

{|𝑓 (1)
𝑛 | + |𝑓 (2)

𝑛 |}|𝑥|−𝑛−𝜎,∑︁
|𝛽|=1

|𝐷𝛽𝑢(𝑥, 𝑡)| ≤ 𝐶𝑛,𝜎 max
Ω̄0

{|𝑓 (1)
𝑛 | + |𝑓 (2)

𝑛 |}|𝑥|−𝑛−𝜎−1,

където 𝜎 е произволно положително число и 𝐶𝑛,𝜎 е положителна
константа, зависеща от 𝜎, 𝑛 и коефициентите на (10), (11).

Интересното в случая е, че отрицателната степен на |𝑥| не зави-
си от коефициентите 𝑏1, 𝑏2, 𝑏, 𝑐 и 𝛼. Този резултат е непосредствено
подобрение на досега известния резултат от Христов, Попиванов и
Schneider [29], който допуска обобщеното решение 𝑢(𝑥, 𝑡) да има по-
висок ред на сингулярност при наличие на младши членове: като
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следствие от теоремата се вижда, че ако дясната страна на урав-
нението е тригонометричен полином от ред 𝑙, то досега известната
оценка (9) е заменена с по-точна, а именно, в сила е следната тео-
рема:

Теорема 2.6. Нека дясната страна 𝑓(𝑥, 𝑡) на уравнение (10) е
тригонометричен полином

𝑓(𝑥, 𝑡) =

𝑙∑︁
𝑛=0

(︂
𝑓 (1)
𝑛 (|𝑥|, 𝑡) cos(𝑛 arctan

𝑥2

𝑥1
) + 𝑓 (2)

𝑛 (|𝑥|, 𝑡) sin(𝑛 arctan
𝑥2

𝑥1
)

)︂
, 𝑙 ∈ N.

Ако условията 2) и 3) на Теорема 2.5 са изпълнени, то същест-
вува единствено обобщено решение 𝑢(𝑥, 𝑡) ∈ 𝐶1(Ω̄0∖𝑂) на Задача
𝑃𝛼 и са изпълнени следните оценки

|𝑢(𝑥, 𝑡)| ≤ 𝐶𝑙,𝜎 max
Ω̄0

{|𝑓 (1)
𝑙 | + |𝑓 (2)

𝑙 |}|𝑥|−𝑙−𝜎 +𝑂(|𝑥|−𝑙−𝜎+1),∑︁
|𝛽|=1

|𝐷𝛽𝑢(𝑥, 𝑡)| ≤ 𝐶𝑙,𝜎 max
Ω̄0

{|𝑓 (1)
𝑙 | + |𝑓 (2)

𝑙 |}|𝑥|−𝑙−𝜎−1 +𝑂(|𝑥|−𝑙−𝜎).

По този начин в настоящата дисертация ние даваме отрицателен
отговор на Въпрос 1, формулиран на стр. 7.

В параграф 2.5 е изведен следният резултат:

Теорема 2.8. Нека 𝛼 ≥ 0; 𝑏1, 𝑏2, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝐶1(Ω̄0∖𝑂) и

𝑏1 = 𝑎1(|𝑥|, 𝑡) cos(arctan
𝑥2
𝑥1

), 𝑏2 = 𝑎1(|𝑥|, 𝑡) sin(arctan
𝑥2
𝑥1

)

за някоя функция 𝑎1(|𝑥|, 𝑡), за която 𝑎1 ≥ |𝑏|, 𝑎1 ≥ 2|𝑥|𝑐. Тогава за
всяка функция от вида

𝑓(𝑥, 𝑡) = 𝑓𝑛(|𝑥|, 𝑡) cos(𝑛 arctan
𝑥2
𝑥1

),

стояща в дясната страна на уравнение (10) и удовлетворяваща
следните условия:

𝑓𝑛 ∈ 𝐶(Ω̄0), 𝑓𝑛 ̸≡ 0 в Ω0 и или 𝑓𝑛 ≥ 0 в Ω0, или 𝑓𝑛 ≤ 0 в Ω0,

съществува съответно обобщено решение 𝑢𝑛 на Задача 𝑃𝛼, което
удовлетворява оценката

|𝑢𝑛(𝑥, 𝑡)| ≥ 𝐶0|𝑥|−𝑛| cos(𝑛 arctan
𝑥2
𝑥1

)|, 𝐶0 = const > 0 (14)

в някаква околност на 𝑂(0, 0, 0).

Забележка: Аналогично се формулира резултат и за случая, ко-
гато дясната страна на уравнение (10) е от вида
𝑓(𝑥, 𝑡) = 𝑓𝑛(|𝑥|, 𝑡) sin(𝑛 arctan(𝑥2/𝑥1)).
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Тази теорема е обобщение на Теорема 2, но ни дава по-широк
клас от функции в дясната страна на уравнението, за които е из-
пълнена теоремата, а също така оценката (14) (за разлика от съот-
ветната оценка (7)) описва асимптотичното поведение на обобще-
ното решение в цялата околност на 𝑂(0, 0, 0) съдържаща се в Ω0, а
не само върху конуса Σ0,2 близо до 𝑂(0, 0, 0).
В частния случай, когато младшите членове са тъждествено рав-

ни на нула (т. е. когато разглеждаме Задача 𝑃20), условието
“𝑓 1
𝑛(|𝑥|, 𝑡) (респ. 𝑓 2

𝑛(|𝑥|, 𝑡)) не си сменя знака” означава, че дясна-
та страна 𝑓𝑛(𝑥, 𝑡) на уравнението не е ортогонална на съответно
решение на хомогенната спрегната Задача 𝑃2*

0, което е причина
решението 𝑢𝑛(𝑥, 𝑡) в Теорема 2 да достигне максималния ред 𝑛 на
сингулярност. Това поражда предположението, че в общия случай
на Задача 𝑃0,𝛼, по аналогичен начин както това е при Задача 𝑃20,
степенната особеност на сингулярните решения се определя от ор-
тогонални условия, които удовлетворява дясната страна на урав-
нението. Този въпрос обаче не е изследван в дисертацията.

Резултатите от дисертацията, изложени във Втора глава, са пуб-
ликувани в Попиванов и Николов [77] и Николов и Попиванов [72].
Резултати, свързани със задачите на Протър за хиперболични урав-
нения, се съдържат и в Николов [76], където е изследвана Задача
𝑃10 в R4 и по метода на Риман-Адамар е получено интегрално
представяне на сингулярните решения на тази задача, което е удоб-
но за по-нататъшно изучаване на свойствата на тези решения.

Трета глава е посветена на Задача 𝑃1𝑚 в R4.
В параграф 3.1 е формулирана задачата, а именно – за 𝑚 > 0 да

се намери решение на уравнението

𝑡𝑚(𝑢𝑥1𝑥1 + 𝑢𝑥2𝑥2 + 𝑢𝑥3𝑥3) − 𝑢𝑡𝑡 = 𝑓(𝑥, 𝑡) (15)

в четиримерната област Ω𝑚, което удовлетворява следните гранич-
ни условия

𝑢|Σ0∖𝑂 = 0, 𝑢|Σ𝑚,1 = 0.

Ние разглеждаме задачата в случая, когато дясната страна на урав-
нението е хармоничен полином, т. е. функция от вида (4). Тъй ка-
то не очакваме в общия случай да имаме класическо решение, ние
даваме дефиниция на обобщено решение, което допуска сингуляр-
ности върху конуса Σ𝑚,2 и е аналогична на дефиницията от [50] за
тримерния аналог на тази задача.

Дефиниция 3.1. Функцията 𝑢(𝑥, 𝑡) се нарича обобщено реше-
ние на Задача 𝑃1𝑚 в Ω𝑚, ако:
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1) 𝑢 ∈ 𝐶(Ω̄𝑚∖𝑂) ∩ 𝐶1(Ω𝑚), 𝑢|Σ0∖𝑂 = 0, 𝑢|Σ𝑚,1 = 0;
2) за всяко 𝜀 ∈ (0, 1) съществува положителна константа 𝑐(𝜀),

такава че

|𝑢(𝑥, 𝑡)| ≤ 𝑐(𝜀)𝑡,

|𝑢𝑡(𝑥, 𝑡)| ≤ 𝑐(𝜀)

(︂
1 − |𝑥| − 2

𝑚+ 2
𝑡(𝑚+2)/2

)︂−𝑚/(𝑚+2)

,

|𝑢𝑥𝑖(𝑥, 𝑡)| ≤ 𝑐(𝜀)𝑡−𝑚/2
(︂

1 − |𝑥| − 2

𝑚+ 2
𝑡(𝑚+2)/2

)︂−𝑚/(𝑚+2)

, 𝑖 = 1, 2, 3

в областта Ω𝑚,𝜀 := Ω𝑚 ∩ {|𝑥| > 𝜀+ 2
𝑚+2

𝑡(𝑚+2)/2};
3) тъждеството∫︁

Ω𝑚

(𝑢𝑡𝑣𝑡 − 𝑡𝑚(𝑢𝑥1𝑣𝑥1 + 𝑢𝑥2𝑣𝑥2 + 𝑢𝑥3𝑣𝑥3) − 𝑓𝑣) 𝑑𝑥𝑑𝑡 = 0

е изпълнено за всички функции 𝑣(𝑥, 𝑡) от множеството 𝑉𝜀 := {𝑣 :
𝑣 ∈ 𝐶1(Ω̄𝑚), 𝑣|Σ0 = 0, 𝑣 ≡ 0 в околност на Σ𝑚,2}.

Условие 2) на дефиницията показва, че докато обобщеното реше-
ние е “ограничено” в Ω𝑚,𝜀, то първите му производни могат да бъдат
неограничени върху Σ𝑚,1 и това всъщност е реалната ситуация.
В параграф 3.2 Задача 𝑃1𝑚 е редуцирана до двумерна задача.

Първо се преминава към сферични координати в R3

𝑥1 = 𝜌 sin 𝜃 cos𝜙, 𝑥2 = 𝜌 sin 𝜃 sin𝜙, 𝑥3 = 𝜌 cos 𝜃,

𝜌 > 0, 0 ≤ 𝜃 < 𝜋, 0 ≤ 𝜙 < 2𝜋,

след което с помощта на метода на разделяне на променливите
се стига до краен брой еднотипни двумерни задачи в равнината
(𝜌, 𝑡) с неизвестни функции 𝑢𝑠𝑛(𝜌, 𝑡) и десни страни коефициентите
𝑓 𝑠𝑛(𝜌, 𝑡) на хармоничния полином (4) (Задача 𝑃11𝑚). След преми-
наване към характеристичните координати

𝜉 = 1 − 𝜌− 2

𝑚+ 2
𝑡(𝑚+2)/2, 𝜂 = 1 − 𝜌+

2

𝑚+ 2
𝑡(𝑚+2)/2

и въвеждане на новите неизвестни функции

𝑈 𝑠
𝑛(𝜉, 𝜂) =

1

2
(2 − 𝜉 − 𝜂)𝑢𝑠𝑛(𝜌(𝜉, 𝜂), 𝑡(𝜉, 𝜂))

се стига до задача на Дарбу-Гурса в равнината:

Задача 𝑃12𝑚. Да се намери решение на уравнението

𝑈𝜉𝜂 +
𝛽

𝜂 − 𝜉
(𝑈𝜉 − 𝑈𝜂) −

𝑛(𝑛+ 1)

(2 − 𝜉 − 𝜂)2
𝑈 = (𝜂 − 𝜉)−4𝛽𝑓(𝜉, 𝜂) (16)
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в областта

𝐷(1)
𝜀 := {(𝜉, 𝜂) : 0 < 𝜉 < 𝜂 < 1, 0 < 𝜉 < 1 − 𝜀}, 𝜀 ∈ (0, 1)

удовлетворяващо условията

𝑈 |𝜉=0 = 0, 𝑈 |𝜂=𝜉 = 0,

където сме означили

𝑓(𝜉, 𝜂) = 𝑐𝑚,1(2−𝜉−𝜂)𝑓 𝑠𝑛(𝜌(𝜉, 𝜂), 𝑡(𝜉, 𝜂)), 𝑐𝑚,1 =
1

8

(︂
𝑚+ 2

4

)︂−2𝑚/(𝑚+2)

и

𝛽 =
𝑚

2(𝑚+ 2)
.

Нека обърнем внимание, че вместо в областта

𝐷0 := {(𝜉, 𝜂) : 0 < 𝜉 < 𝜂 < 1},

ние разглеждаме задачата в по-малка област 𝐷
(1)
𝜀 , тъй като очак-

ваме решението 𝑈(𝜉, 𝜂) да има сингулярности в точката (𝜉, 𝜂) =
(1, 1), която съответства на точката 𝑂 в първоначалните координа-
ти (𝑥, 𝑡).
В параграф 3.3 са разгледани въпросите свързани със същест-

вуване и единственост на решение както на Задача 𝑃1𝑚, така и на
нейната хомогенна спрегната Задача 𝑃1*

𝑚, като е направено изс-
ледване на базата на известните резултати от [50] и [55] по Задачи
𝑃1𝑚 и 𝑃1*

𝑚 в 𝑅3. Оказва се, че резултатите за тримерния случай
се обобщават и за четиримерния. С помощта на намерените в [55]
нетривиални решения на хомогенната спрегната Задача 𝑃1*

𝑚 в 𝑅3,
ние намираме съответни нетривиални класически решения и на че-
тиримерната задача. По-точно, ако въведем функциите

𝐻𝑛
𝑘 (|𝑥|, 𝑡) :=

𝑘∑︁
𝑖=0

𝐴𝑘𝑖 𝑡|𝑥|−𝑛+2𝑖−1

(︃
|𝑥|2 −

(︂
2

𝑚+ 2

)︂2

𝑡𝑚+2

)︃𝑛−𝑘−𝑖−1/2−1/(𝑚+2)

,

(17)

където

𝐴𝑘𝑖 = (−1)𝑖
(𝑘 − 𝑖+ 1)𝑖(𝑛− 𝑘 − 𝑖+𝑚/(2𝑚+ 4))𝑖

𝑖!(𝑛− 𝑖+ 1/2)𝑖
, 𝐴𝑘0 = 1

и (𝑎)𝑖 = 𝑎(𝑎+ 1) . . . (𝑎+ 𝑖− 1), 𝑖 ∈ N, (𝑎)0 = 1, е в сила следната
теорема:

Теорема 3.4. За 𝑘 = 0, 1, . . . [𝑛/2] − 2 функциите

𝑉 𝑛
𝑘,𝑠(𝑥, 𝑡) = 𝐻𝑛

𝑘 (|𝑥|, 𝑡)𝑌 𝑠
𝑛 (𝑥/|𝑥|)

са класически решения на хомогенната спрегната Задача 𝑃1*
𝑚.
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От тук непосредствено следва, че по аналогия с тримерния си
аналог четиримерната Задача 𝑃1𝑚 в общия случай не е класически
разрешима и е целесъобразно да потърсим съществуване и един-
ственост на обобщено решение на тази задача. Следвайки идеите
от [50] и разглеждайки последователно Задачи 𝑃12𝑚, 𝑃11𝑚 и 𝑃1𝑚,
стигаме до желания резултат.

Теорема 3.5. Ако 𝑓 𝑠𝑛 ∈ 𝐶2(𝐺0∖𝑆𝑚,2), Задача 𝑃1𝑚 притежава
единствено обобщено решение в Ω𝑚.

Забележка: Областта 𝐺0 и повърхността 𝑆𝑚,2 са дефинирани
при формулирането на Задача 𝑃11𝑚 по формулите

𝐺0 :=

{︂
(𝜌, 𝑡) : 𝑡 > 0,

2

𝑚+ 2
𝑡(𝑚+2)/2 < 𝜌 < 1 − 2

𝑚+ 2
𝑡(𝑚+2)/2

}︂
,

𝑆𝑚,2 =

{︂
(𝜌, 𝑡) : 𝑡 > 0, 𝜌 =

2

𝑚+ 2
𝑡(𝑚+2)/2

}︂
.

В параграф 3.4 е изведена интегрална формула за представяне
в явен вид на решението на Задача 𝑃12𝑚 посредством следната
функция на Риман-Адамар за Задача 𝑃12𝑚:

Φ(𝜉, 𝜂; 𝜉0, 𝜂0) =⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
(︂

𝜂 − 𝜉

𝜂0 − 𝜉0

)︂𝛽

𝐹3(𝛽, 𝑛+ 1, 1− 𝛽,−𝑛, 1;𝑋,𝑌 ), 𝜂 > 𝜉0,

𝑘1

(︂
𝜂 − 𝜉

𝜂0 − 𝜉0

)︂𝛽

𝑋𝛽−1
𝑛∑︁

𝑖=0

(𝑛+ 1)𝑖(−𝑛)𝑖
(𝛽)𝑖 𝑖!

𝑌 𝑖
∞∑︁
𝑗=0

(1− 𝛽 − 𝑖)𝑗(1− 𝛽)𝑗
(2− 2𝛽)𝑗 𝑗!

𝑋−𝑗 , 𝜂 < 𝜉0

:=

{︃
Φ+(𝜉, 𝜂; 𝜉0, 𝜂0), 𝜂 > 𝜉0,
Φ−(𝜉, 𝜂; 𝜉0, 𝜂0), 𝜂 < 𝜉0,

(18)

където

𝑋 =
(𝜂0 − 𝜂)(𝜉0 − 𝜉)

(𝜂0 − 𝜉0)(𝜂 − 𝜉)
, (19)

𝑌 =
−(𝜂0 − 𝜂)(𝜉0 − 𝜉)

(2 − 𝜉0 − 𝜂0)(2 − 𝜉 − 𝜂)
, (20)

𝑘1 =
Γ(1 − 𝛽)

Γ(𝛽)Γ(2 − 2𝛽)
(21)

и

𝐹3(𝑎1, 𝑎2, 𝑏1, 𝑏2, 𝑐;𝑋, 𝑌 ) :=
∞∑︁

𝑖,𝑗=0

(𝑎1)𝑖(𝑏1)𝑖(𝑎2)𝑗(𝑏2)𝑗
(𝑐)𝑖+𝑗 𝑖! 𝑗!

𝑋𝑗𝑌 𝑖

е двоен хипергеометричен ред. Доказана е следната теорема:
18



Теорема 3.7. Ако 𝑓 𝑠𝑛 ∈ 𝐶2(�̄�𝜀), решението на Задача 𝑃12𝑚 в

точката (𝜉0, 𝜂0) ∈ 𝐷
(1)
𝜀 ∪{𝜂 = 1, 𝜉 ∈ (0, 1−𝜀)} може да се представи

в следния вид:

𝑈(𝜉0, 𝜂0) =

∫︁∫︁
𝑅∪𝑇

(𝜂 − 𝜉)−4𝛽𝑓(𝜉, 𝜂)Φ(𝜉, 𝜂; 𝜉0, 𝜂0) 𝑑𝜉𝑑𝜂.

Именно построяването на решение на задачата в явен вид посред-
ством функцията на Риман-Адамар е основната новост в методика-
та на изследване на проблема. В досегашните публикации, в които
е разгледана тази гранична задача, диференциалното уравнение е
сведено до интегрално уравнение, което е решено по метода на пос-
ледователните приближения. Използваната нова методика води до
по-точни резултати за особеностите на решенията.
Параграф 3.5 съдържа основната част от изчислителната работа

по изследванията в тази глава. По-точно, намереното в параграф
3.4 решение на Задача 𝑃12𝑚 е преработено до вид, който показва
зависимостта на особеностите на това решение от дясната страна
на уравнението. Нека въведем функциите

�̃�𝑛
𝑘 (𝜉, 𝜂) :=

𝑘∑︁
𝑖=0

𝐴𝑘𝑖 (𝜂 − 𝜉)1−2𝛽 2𝑛−2𝑖(1 − 𝜉)𝑛−1−𝑘−𝑖+𝛽(1 − 𝜂)𝑛−1−𝑘−𝑖+𝛽

(2 − 𝜉 − 𝜂)𝑛−2𝑖
,

които са тясно свързани с функциите 𝐻𝑛
𝑘 (|𝑥|, 𝑡) (17). Всъщност

�̃�𝑛
𝑘 (𝜉, 𝜂) за 𝑘 = 0, 1, . . . , [𝑛/2] − 1 решават хомогенното уравнение

(16) в 𝐷0 с хомогенни гранични условия върху 𝜂 = 1 и 𝜉 = 𝜂. Нека
също така въведем коефициентите

�̃�𝑛𝑘,𝑠 :=

∫︁
𝐷0

(𝜂 − 𝜉)−2𝛽�̃�𝑛
𝑘 (𝜉, 𝜂)𝑓(𝜉, 𝜂) 𝑑𝜉𝑑𝜂.

Доказани са следните теореми:

Теорема 3.9. Ако 𝑓 𝑠𝑛 ∈ 𝐶2(�̄�𝜀) ∩ 𝐶(�̄�0), рестрикцията на ре-
шението на Задача 𝑃12𝑚 върху 𝜂 = 1, 0 < 𝜉 < 1 − 𝜀 може да се
представи в следния вид:

𝑈(𝜉, 1) =

[(𝑛−1)/2]∑︁
𝑘=0

𝑐𝑛𝑘 �̃�
𝑛
𝑘,𝑠(1 − 𝜉)−𝑛+1−2𝛽+2𝑘 + (1 − 𝜉)1−2𝛽𝑔(𝜉),

където 𝑐𝑛𝑘 ̸= 0 са независещи от 𝑓(𝜉, 𝜂) константи и 𝑔(𝜉) е огра-
ничена в [0, 1] функция.

Теорема 3.10. Ако 𝑓 𝑠𝑛 ∈ 𝐶2(�̄�𝜀) ∩ 𝐶(�̄�0), решението на Задача

𝑃12𝑚 в точката (𝜉0, 𝜂0) ∈ 𝐷
(1)
𝜀 ∪ {𝜂 = 1, 𝜉 ∈ (0, 1 − 𝜀)} може да се
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представи в следния вид:

𝑈(𝜉0, 𝜂0) =

[(𝑛−1)/2]∑︁
𝑘=0

�̃�𝑛𝑘,𝑠𝐺
𝑛
𝑘(𝜉0, 𝜂0)(1−𝜉0)−𝑛+1−2𝛽+2𝑘+(1−𝜉0)1−2𝛽𝐺(𝜉0, 𝜂0),

където 𝐺𝑛
𝑘(𝜉, 𝜂) и 𝐺(𝜉, 𝜂) са ограничени в �̄�0 функции и 𝐺𝑛

𝑘(𝜉, 𝜂) не

зависят от 𝑓(𝜉, 𝜂).

Теорема 3.10 ни показва какъв е максималният възможен ред на
сингулярност на функцията 𝑈(𝜉, 𝜂), т. е. ако поне един от коефи-
циентите �̃�𝑛𝑘,𝑠, 𝑘 = 0, . . . , [(𝑛− 1)/2] е различен от нула и

𝑘0 = min
�̃�𝑛𝑘,𝑠 ̸=0

𝑘,

то
|𝑈(𝜉, 𝜂)| ≤ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡(1 − 𝜉)−𝑛+1−2𝛽+2𝑘0 .

От друга страна от Теорема 3.9 виждаме, че 𝐺𝑛
𝑘(𝜉, 1) = 𝑐𝑛𝑘 ̸= 0 и

следователно

|𝑈(𝜉, 1)| ≥ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡(1 − 𝜉)−𝑛+1−2𝛽+2𝑘0 .

В параграф 3.6 след обратна трансформация от Задача 𝑃12𝑚
към Задача 𝑃1𝑚 получаваме основния ни резултат по изследването
на тази гранична задача, а именно асимптотично представяне на
обобщеното решение в околност на особената точка (0, 0, 0, 0). Нека

𝜇𝑛𝑘,𝑠 :=

∫︁
Ω𝑚

𝑉 𝑛
𝑘,𝑠(𝑥, 𝑡)𝑓(𝑥, 𝑡) 𝑑𝑥𝑑𝑡,

където 𝑉 𝑛
𝑘,𝑠(𝑥, 𝑡) са нетривиалните класически решения на хомоген-

ната спрегната Задача 𝑃1*
𝑚, намерени в Теорема 3.3. Тогава асимп-

тотичното поведение на решението се описва от следната теорема:

Теорема 3.12. Нека дясната страна 𝑓(𝑥, 𝑡) на уравнение (15) е
от вида (4), където 𝑓 𝑠𝑛 ∈ 𝐶2(Ω̄𝑚), 𝑛 = 0, 1, . . . , 𝑙, 𝑠 = 1, . . . ,
2𝑛 + 1. Тогава единственото обобщено решение 𝑢(𝑥, 𝑡) на Задача
𝑃1𝑚 има следното асимптотично поведение в околност на точ-
ката (0, 0, 0, 0)

𝑢(𝑥, 𝑡) =
𝑙∑︁

𝑝=1

𝐹𝑝(𝑥, 𝑡)|𝑥|−𝑝−2𝛽 + 𝐹 (𝑥, 𝑡)|𝑥|−2𝛽, 𝛽 =
𝑚

2(𝑚+ 2)
, (22)

където 𝐹 (𝑥, 𝑡) е ограничена в Ω̄𝑚 функция и функциите 𝐹𝑝(𝑥, 𝑡)
имат следната структура:

𝐹𝑝(𝑥, 𝑡) =

[(𝑙−𝑝)/2]∑︁
𝑘=0

2𝑝+4𝑘+1∑︁
𝑠=1

𝜇𝑝+2𝑘
𝑘,𝑠 𝐹 𝑝+2𝑘

𝑘,𝑠 (𝑥, 𝑡), 𝑝 = 1, . . . , 𝑙, (23)
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където 𝐹 𝑝+2𝑘
𝑘,𝑠 (𝑥, 𝑡) са независими от 𝑓(𝑥, 𝑡) и ограничени в Ω̄𝑚 фун-

кции.
Освен това, ако за някоя тройка индекси (𝑘, 𝑠, 𝑝) в (23) съот-

ветният коефициент 𝜇𝑝+2𝑘
𝑘,𝑠 е различен от нула, то редът на син-

гулярност на решението е равен поне на 𝑝+ 2𝛽.

От получения резултат се вижда, че обобщеното решение има
степенна особеност в началото на координатите, чийто ред се кон-
тролира от коефициентите 𝜇𝑝+2𝑘

𝑘,𝑠 . Максималният възможен ред на
сингулярност е равен на 𝑙 + 𝑚/(𝑚 + 2) и може да бъде намален с
определен брой единици само ако дясната страна 𝑓(𝑥, 𝑡) на уравне-

нието удовлетворява ортогонални условия 𝜇𝑝+2𝑘
𝑘,𝑠 = 0 за съответни

индекси 𝑘, 𝑠, 𝑝. Остава открит следният въпрос: могат ли да се на-
мерят условия за дясната страна 𝑓(𝑥, 𝑡) на уравнението, при които
членът 𝐹 (𝑥, 𝑡)|𝑥|−2𝛽 във формула (22) е ограничен?
Интересно е, че асимтотичната структура на решението 𝑢(𝑥, 𝑡)

наподобява тази на решението на Задача 𝑃10 в R4, описана в Тео-
рема 1 ([54]), но методите и техниките, по които е получен резулта-
тът, са съвсем различни. Чрез Теорема 3.12 ние всъщност даваме
отговор на Въпрос 2, формулиран на стр. 8.

Резултатите от дисертацията, изложени в Трета глава, са публи-
кувани в Николов и Попиванов [73] и [75]. Също така в Николов и
Попиванов [74] са публикувани аналогични резултати и за тример-
ната Задача 𝑃1𝑚.

В Апендикса са събрани помощни сведения и резултати, които
се използват в дисертацията.
Параграф 4.1 съдържа необходимата за целите на дисертацията

информация относно някои специални функции, които съществено
участват в пресмятанията.
Параграф 4.2 съдържа резултати от предишни публикации по

задачите на Протър ([26, 29, 55, 50]), които също така са необходими
за извеждането на твърденията в дисертацията.
С цел да не се отклонява вниманието на читателя от основния

ход на разсъжденията, в параграф 4.3 някои помощни твърдения,
които са част от дълги доказателства на теоремите в настоящата
дисертация, са формулирани като отделни леми.
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Основни научни приноси

(1) Изследвана е тримерната задача на Протър 𝑃0,𝛼 за хипербо-
лично уравнение с младши членове и трето гранично усло-
вие върху нехарактеристичната част Σ0 и са получени по-
точни от досега известните априорни оценки за обобщеното
решение на задачата. По-точно, показано е, че младшите
членове на уравнението не повишават възможния ред на
изолираната сингулярност в началото 𝑂(0, 0, 0), която обоб-
щеното решение на Задача 𝑃0,𝛼 допуска.

(2) Намерен е по-широк клас от десни страни на уравнението,
за които съответните особени обобщени решения на Задача
𝑃0,𝛼 достигат максимално възможния ред на сингулярност.

(3) Изследвана е четиримерната задача на Протър 𝑃1𝑚 за сла-
бо хиперболично уравнение със степенно израждане върху
равнината 𝑡 = 0. Доказано е съществуване и единственост
на обобщено решение с възможна особеност в точката 𝑂 от
характеристичната повърхнина Σ𝑚,2.

(4) Намерени са нетривиални класически решения на съответ-
ната хомогенна спрегната Задача 𝑃1*

𝑚.
(5) Изследвано е по метода на Риман-Адамар точното асимпто-

тично поведение на особеностите на обобщеното решение на
Задача 𝑃1𝑚. Изведена е формула, от която се вижда зави-
симостта на реда на степенната особеност от дясната страна
на разглежданото уравнение.
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Апробация на получените резултати

Резултатите представени в дисертацията и други свързани с тях
резултати са докладвани на следните математически конференции,
семинари и симпозиуми:

1. Международный Российско-Болгарский Симпозиум "Уравне-
ния смешанного типа и родственные проблемы анализа и инфор-
матики Нальчик - Россия, 25-30 июня, 2010;
2. 41-вата Пролетна Конференция на СМБ, Боровец, 9-12 април

2012;
3. 38-та международна конференция "Applications of Mathematics

in Engineering and Economics Созопол, 8-13 юни 2012;
4. International Conference on Differential Equations, Difference

Equations and Special Functions, Patras - Greece, 3-7 September, 2012;
5. Втората Международна Конференция на младите учени “Ма-

тематическое моделирование фрактальных процессов, родственные
проблемы анализа и информатики”, Налчик - Русия, 28 ноември -
1 декември 2012;
6. International Conference “Differential Equations and their Appli-

cations”, Belgorod, Russia, 26 - 31 May 2013;
7. 39-та международна конференция "Applications of Mathematics

in Engineering and Economics Созопол, 8-13 юни 2013;
8. Научноизследователския семинар на Научноизследователския

Институт по Приложна математика и Автоматизация на Кабардино-
Балкарския Научен Център на Руската Академия на Науките, Нал-
чик - Русия, 18 декември 2013;
9. 40-та международна конференция "Applications of Mathematics

in Engineering and Economics Созопол, 8-13 юни 2014;
10. ICNPAA Congress: Mathematical Problems in Engineering,

Aerospace and Sciences, Narvik - Norway, 15 - 18 July 2014;
11. Научен семинар “Уравнения на математическата физика и

приложения”, ФМИ, София, 4 март 2015.
12. Пролетна научна сесия на ФМИ, София, 28 март 2015.
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