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СТАНОВИЩЕ 

от проф. дмн Недю Попиванов, 

Факултет по математика и информатика при СУ„Св. Кл. Охридски” 

 

върху дисертационния труд “Задача на Протър за уравнения от променлив тип” 

Дисертант: ас. Алексей Николов; Научен ръководител: проф. дмн Недю Попиванов, 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор” 

по професионално направление 4.5 „Математика” 

 

Съгласно Заповед на Ректора на СУ РД 38-417/01.07.2015 съм назначен за член на 

научното жури. На неговото първо заседание на 8.07.2015 бях определен да представя 

становище. 

 

1.  Кратки биографични данни и обща характеристика на научните интереси 

на докторанта 

 

Алексей Николов завършва бакалавърска степен в Икономическия Университет - 

Варна, 2003 година. През 2008 г. завършва магистърската програма „Уравнения на 

математическата физика” във ФМИ на СУ с успех 6.00. След това е редовен докторант  

към катедра Диференциални уравнения, с научен ръководител проф. Недю Попиванов. 

Отчислене с право на защита през 2013 г. 

Като хоноруван преподавател във ФМИ на СУ е водил семинарни упражнения по 

„Диференциални урaвнения и приложения” през 2012/ 2013 и 2013/2014 г,  а от  

октомври 2013 г. е асистент във Факултета по приложна математика и информатика на 

Техническия университет, катедра „Математически анализ и числени методи. 

Научните интереси на ас. А. Николов са в областта на частните диференциални 

уравнения.  Автор е на 6 научни публикации в тази област, съдържащи резултати от 

представения дисертационен труд.  Една от тях е самостоятелна, а останалите пет са 

съвместни с мен. Всички са на анлглийски, в рецензирани научни издания.  

Като редовен докторант (2008-2014) е участвал в 9 научни проекта, 2 от тях са с Фонд 

„Научни изследвания”, 6 – към ФНИ при СУ, 1 – по Европейска оперативна програма  

„ Развитие на човешките ресурси”.  

 2. Преглед на дисертационния труд и анализ на резултатите:    

Дисертационният труд е на 78 страници и е разделен фактически на 4 глави - увод, две 

глави с резултатите на докторанта и апендикс; както и литература с 71 литературни 

източника.  Представен е и автореферат, който подробно и правилно отразява 

съдържанието на дисертацията. В края на автореферата има авторска справка, в която 

са формулирани основните научни приноси в дисертацията. Налице са и всички 

останали документи, които се изискват от закона и правилника, както и от Правилника 

на ФМИ. 

 

Дисертационният труд е посветен на изследвания, свързани с варианти на 

многомерната задача на M. Protter ,  поставена от него през 1952 год. като многомерен 

аналог на добре поставени равнини задачи. А именно,  при вълновото уравнение или за 



2 

 

израждащи се хиперболични уравнения се обобщава класическата двумерна задача на 

Дарбу.  При по-сложният вариант за уравнение от смесен хиперболо-елиптичен тип се 

обобщава двумерната задача на Гудерлей-Моравец, идваща от приложенията за 

околозвукови течения на флуиди. След красивите примери на китайския математик 

Тong Кwang Chang (1957 год.) се оказва, че задачата на Протер за тримерното вълново 

уравнение е силно некоректна—има безкрайно мерно ядро на спрегнатата хомогенна 

задача. Относно разрешимостта за оригиналната задача, това означава безбройно много 

условия за ортогоналност на дясната страна на уравнението при хомогенни гранични 

условия, като необходими условия. В тази област дисертантът обобщава резултати на 

научния ръководител и негови други съавтори за сингулярните решения: М. Шнайдер и 

Р. Шерер (Германия), М. Граматикополус (Гърция), Л. Дечевски (Норвегия), А. Тесдал 

(САЩ), Т. Попов и Ц. Христов (България); Д. Лупо и К. Пейн (Италия)– в нелинейния 

случай. Редно е тук да се отбележи и ролята при изучаване на тези задачи на ред руски 

математици (от които в по-ново време ще отбележа С. Алдашев, с над 15 публикации 

по тематиката, както и трагично загиналия Кхе Кан Чер), а също и няколко корейски 

математици, работили паралелно с нас върху сингулярни решения на задачите на 

Протър. Все пак бих желал да фиксирам тук факта, че в никои други работи извън 

„българския“ кръг не е изследвано влиянието на условията за ортогоналност върху реда 

на особеност на обобщеното решение. В сериозния обем български изследвания в тази 

област и дисертантът дава своя принос за изясняване на картината. 

Във връзка с дисертацията пред дисертанта бяха поставени няколко проблема, два от 

които са изследвани подробно в настоящия дисертационен труд. 

В Глава 2 е изследвано влиянието на  младшите членове върху коректната постановка 

и особеностите на решението на вълново уравнение с две пространствени и една 

времева променлива. По-специално, целта беше да се намерят младши членове и 

подходящи десни страни така че да се реализира по-висока особеност в началото на 

обобщеното решение на задачата на Протър. Този въпрос е поставен в публикация [29] 

на Христов, Попиванов и Шнайдер, където е показано, че ако редът на 

тригонометричния полином в дясната страна на уравнението е 𝑙, то особенността може 

да бъде от ред не по-висок от (𝑙 + добавка), която се дава в зависимост от максимумите 

на младшите коефициенти. От своя страна пък числото  𝑙 съгласно [29], е максималната 

особеност при нулеви младши коефициенти. В дисертацията е отговорено отрицателно 

на този въпрос, при условия за симетрия на младшите коефициенти. Следвайки 

техниката и резултатите в [29], дисертантът достига до този резултат, като в основата 

на успеха му стои деликатно анализиране на ситуацията в двумерната област и  добър 

аналитичен подход към различните случаи. По моя преценка това е най-добрия 

резултат от Втора глава. В останалата част на Втора глава се изучени различни условия 

при които възникващите сингулярности съвпадат с максимално възможните. Например, 

в параграф 2.5 с друга техника са намерени условия за младшите коефициенти и 

дясната страна f(x,t), обобщаващи в резултати на научния ръководител и негови други 

съавтори за сингулярните решения. 

 



3 

 

В Глава 3 се изследва задачата на Протър, но вече за израждащи се хиперболични 

уравнения в  (3+1)-мерна област. Изследванията се извършват в теглови пространства 

от вида на H
1
, зависещи от реда на израждане на уравнението (виж Дефиниция 3.1). Тук 

се работи с развития по сферичните функции, с използването на симетрията на 

областта.  Задачата се свежда до решаване на ред двумерни задачи. В Теореми 3.4 и 3.5 

са построени нетривиални решения на спрегнатата задача и е получена единственост на 

обобщено решение на разглежданата.  Най-интересната част в Глава 3 е свързана със 

съществуване на обобщено решение на Задача P1m и изследването на сингулярностите  

му. Тази част започва с построяване на функция на Риман-Адамар за задачата и оттам – 

за експлицитно намиране на решението. Извършени са редица тежки пресмятания, част 

от които са изнесени в Апендикса след Глава 3. Доказано е, че построената с 

използване на специални функции функция Φ(𝜉, 𝜂; 𝜉0, 𝜂0), в същност е функция на 

Риман – Адамар  за уравнението и двумерната  гранична задача и следователно важи 

съответното интегрално представяне на решението. Този подход на дисертанта също бе 

много интересен, понеже след като му поставих съответния проблем той тръгна да го 

решава по нов начин, не с използването на  функцията на Риман-Адамар за 

първоначалното уравнение (където тя е известна отдавна) и оттам с последователни 

приближения,  а търсейки да построи  функция на Риман-Адамар за новото уравнение, 

където се намесва новата сингулярност в нулата. Следвайки такъв подход, той 

директно построява функция на Риман-Адамар, чрез нея--и съответното интегрално 

представяне, а оттам и особеностите. По-късно бе установено, че в работи на  руски 

математици от Самарския Университет (по-специално във справочника на Волкодавов, 

Захаров [69], не съдържащ доказателства), са изписани функции на Риман-Адамар за 

много широк кръг от уравнения, някои приводими към разглежданото в дисертацията.  

Не ми е известно да са поместени някъде в литературата такива доказателства. 

Същественото при оценката на дисертацията за мен е, че дисертантът е извършил 

коректни доказателства за представянията в конкретния случай, които са обемни,  

тежки и нетривиални пресмятания (виж Параграф 3.4 и Апендикса). Получените тук 

Теореми 3.9 и 3.10,  дават описание на решението в двумерната област. Окончателно, 

получените резултати са обобщени в Теорема 3.12, даваща точното асимптотично 

поведение на обобщеното решение на Задачата на Протър. Това дълго и технически 

тежко изследване определено ми харесва! Резултатът описва асимптотиката на 

особеностите  на решението и кога те липсват или са от по-нисък от максималния ред. 

Отговорът е в условията за ортогоналност, които се изписват в явен вид. И тук ще 

повторя за „българския принос“! 

3. Публикациите на дисертанта по темата на дисертационния труд; IF: 

Публикациите по дисертационния труд надхвърлят специфичните изисквания на чл. 4 

от Правилника на ФМИ – СУ и на Закона (ЗРАСРБ) за получаване на степента 

„доктор”. Дисертантът е автор на 6 публикации в специализирани и индексирани 

научни издания: една [72]-- в списание с импакт-фактор, IF (2012): 0.426;  четири  

([73]–[76]) - в сборници на международни конференции, всяка с  SJR: 0,162 / 2013;  

една  ([77]) – в трудовете на СМБ. 
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4. Апробация на резултатите:  

Резултатите по дисертацията са докладвани на 12 международни (вкл. 6 - в чужбина: 

Русия, Гърция, Норвегия) и национални конференции, както и на университетски 

семинари. 

 

 

5. Критични бележки и препоръки: 

Нямам съществени критични бележки. 

 

6. Лични впечатления за дисертанта: 

 От дълги години работим с ас. Алексей Николов. Според мен той е способен млад 

човек, с интересни идеи и с голяма пробивна сила за осъществяването им! Като човек е 

скромен и тих. Вярвам, че му предстоят успешни години на академична кариера. 

  

Заключение: Рецензираният дисертационен труд съдържа сериозни научни приноси в 

изследванията по „Диференциални уравнения”, които доказват възможностите на 

дисертанта и за самостоятелни научни изследвания. Според мен, резултатите от тази 

дисертация убедително покриват изискванията, които се предявяват от закона и 

правилника. 

Препоръчвам на научното жури да присъди образователната и научната 

степен „доктор“ на ас. Алексей Йорданов Николов. 

 

14.09.2015 г.                                   Автор на Становището: .............................. 

                                                                                (проф. дмн Н. Попиванов) 


