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Климент Охридски" съм определен за член на научното жури за осигуряване на процедура
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Кратки биографични данни за докторанта.
Александър Петков е роден на 17 Декември 1985 г. в. гр. Монтана. Висшето си образование

получава както следва:
- бакалавър: 2004 - 2008 г. в Софийски университет ”Св. Климент Охридски”, специалност

математика;
- магистър: 2008 - 2010 в Софийски университет ”Св. Климент Охридски”, специалност

Динамични системи и геометрия.
От 01.02.2011 г. досега е редовен докторант в катедрата по Геометрия на ФМИ при СУ.

Съдържателен анализ на научните и научно-приложните постижения в дисер-
тационния труд. Характеризиране на основните постижения.

Дисертационният труд съдържа 89 стандартни страници, от които 67 страници са основен
текст. Библиографията обхваща 94 заглавия.

Изложението е разпределено в две глави.
Първа глава е посветена на диференциалната геометрия на хипер-Келеровите многооб-

разия с торзия.
Нека M е 4n-мерно многообразие, снабдено с тройка почти комплексни структури H =

(J1, J2, J3), които удовлетворяват кватернионните тъждества:

J1J2 = −J2J1 = J3.

Тогава (M, H) се нарича почти хиперкомплексно многообразие. Една метрика g върху
(M, H) се нарича почти хипер-Ермитова, ако е Ермитово съгласувана с всяка една от почти
комплексните структури. В такъв случай многообразието (M, H, g) се нарича почти хипер-
Ермитово. Ако трите почти комплексни структури са интегруеми, многообразието (M, H, g)
се нарича хипер-Ермитово. Когато трите фундаментални форми на хипер-Ермитовото мно-
гообразие са затворени, многообразието се нарича хипер-Келерово.

Линейна свързаност върху хипер-Ермитовото многообразие (M,H, g) се нарича хипер-
Келерова структура с торзия (HKT-структура), ако запазва хипер-Ермитовата структура,



и има антисиметрична торзия. Това е основното понятие в Глава I. В дисертацията ясно
е изтъкната връзката на HKT-многообразията с физиката, както и със свързаността на
Бисмут (KT-свързаност) в Ермитовата геометрия.

Всяко хиперкомплексно многообразие (M, H) притежава единствена симетрична линейна
свързаност ∇ob, която запазва хиперкомплексната структура и тази свързаност се нарича
свързаност на Обата. Групата на холономия на свързаността на Обата е основна инварианта
на хиперкомплексните многообразия. Ако групата на холономия на свързаността на Обата е
подгрупа на специалната кватернионна линейна група SL(n,H), хиперкомплексното много-
образие се нарича SL(n,H)-многообразие.

Основен резултат в Глава I е следният красив резултат, който дава прост критерий едно
HKT -многообразие да е SL(n,H)-многообразие:

Теорема 1.5.1. Върху едно HKT-многообразие следните условия са еквивалентни:
а) HKT -многообразието е SL(n,H)-многообразие;
б) 1-формата на Lee на многообразието е точна.

Ще отбележим и Теорема 1.8.2, в която са намерени две условия едно HKT-многообразие
с точна форма на Lee да е хипер-Келерово многообразие.

Втора глава е посветена на диференциалната геометрия на кватернионно-контактните
многообразия.

Кватернионно-контактно (QC-) многообразие е (4n+3)-мерно многообразиеM с кватерни-
онно-контактна структура (η, g,Q). Всяко QC-многообразие (M, η, g,Q) притежава геомет-
рично определена линейна свързаност ∇ - свързаност на Biquard. Свързаността на Biquard
определя тензора на Ricci Ric и два инвариантни безследни симетрични тензора T 0, U .

Основен резултат в Глава II e Теорема 2.2.1, която гласи, че ако тензорите Ric, T 0, U
и g на едно QC-многобразие (M, η, g,Q) удовлетворяват неравенството (2.2.3) за някоя
положителна константа k0, тогава всяка положителна собствена стойност λ на суб-Лапласиа-
на ∆ удовлетворява неравенството λ ≥ n

n + 2
k0. Тази теорема дава долна граница за първата

положителна собствена стойност λ1 на суб-Лапласиана ∆.
В случая, когато (M, η, g,Q) е компактно QC-Айнщайново многообразие със скаларна

кривина Scal = 16n(n + 2), Теорема 2.2.2 дава следната характеризация на 3-Сасакиевата
сфера с размерност 4n + 3:

Първата собствена стойност λ1 на суб-Лапласиана е равна на 4n точно тогава, когато
(M, η, g,Q) е QC-еквивалентно на 3-Сасакиевата сфера с размерност 4n + 3.

Ще отбележим формулата (2.3.1) от Бохнеров тип за суб-Лапласиана, дадена в Теорема
2.3.1.

Приноси и значимост на дисертационния труд
Характерът на приносите в дисертационния труд е получаване на нови резултати и

намиране на връзката им с други известни резултати.
Основни приноси:

• Условието едно HKT-многообразие да е SL(n,H)-многообразие е характеризирано
чрез затвореността на 1-формата му на Lee.

• Получен е критерий за несъществуване на HKT -метрика върху хиперкомплексно
многообразие на езика на тензора и формите на Ricci и скаларните кривини на свърза-
ността на Obata за многообразието.

• Намерен е критерий едно компактно HKT -многообразие с точна 1-форма на Lee да
бъде хипер-Келерово на езика на инвариантите на HKT -свързаността.
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• Намерена е формула от Бохнеров тип за суб-Лапласиана.

• Намерена е точна долна оценка на първата собствена стойност на суб-Лапласиана
върху компактно QC-многообрзие.

• Получена е характеризация на 3-Сасакиевата сфера с размерност 4n + 3.

Авторефератът е изготвен според изискванията и отразява правилно и точно научните
приноси в дисертационния труд на кандидата за получаване на научната степен.

Публикации и цитирания. Резултатите в дисертационния труд са публикувани в
статиите:

1. Ivanov, S., A. Petkov. HKT manifolds with holonomy SL(n,H). International Mathematics
Research Notices (2011), 21 pp.. doi:10.1093/imrn/rnr160.

2. Ivanov, S., A. Petkov, D. Vassilev. The Sharp Lower Bound of the First Eigenvalue of the
Sub-Laplacian on a Quaternionic Contact Manifold. Journal of Geometric Analysis, (2012),1-23.
doi: 10.1007/s12220-012-9354-9.
и са докладвани на конференции и семинари, както следва: 1. 10th International Conference
on Geometry and Applications, September 3-9, 2011, Varna, Bulgaria; 2. Geometric Structures
on Manifolds and their Applications, July 1-7, 2012, Castle Rauischholzhausen, Germany; 3. 3rd
International Colloquium on Differential Geometry and its Related Fields, September 3-7, 2012,
Veliko Tarnovo, Bulgaria; 4. Други вътрешни (в рамките на факултета) студентски и научни
сесии и семинари.

Резултатите са цитирани както следва: Статията [1] е цитирана в работите 1. F. Delduca,
E. Ivanov, N=4 mechanics of general (4,4,0) multiplets, Nuclear Physics B Volume 855, Issue
3, 21 February 2012, Pages 815-853. 2. Gueo Grantcharov, Misha Verbitsky, Calibrations in
hyperkahler geometry, arXiv:1009.1178, (accepted by Commun. Contemp. Math.). Статията [2]
е цитирана в работата 1. Diego Conti, Intrinsic torsion in quaternionic contact geometry, arXiv:
1306.0890.

Смятам, че участието на научния ръководител на докторанта е по-съществено при
формулирането на задачите и тълкуването на резултатите, докато участието на докторанта
е по-съществено при пресмятанията, което в крайна сметка води до равностойното му
участие в научните публикации [1] и [2].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дисертационният труд съдържа научни резултати, които представ-
ляват оригинален принос в науката и отговарят на изискванията на Закона за развитие
на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на
ЗРАСРБ и съответния Правилник на СУ "Св. Климент Охридски". Дисертационният труд
показва, че докторантът има качества и умения за самостоятелно провеждане на научни
изследвания. Предвид гореизложеното, оценявам положително научните изследвания и
резултати от представения дисертационния труд и предлагам на почитаемото научно жури
да присъди образователната и научна степен ’доктор’ на Александър Владимиров
Петков в област на висше образование 4 Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5 Математика, научна специалност Геометрия и Топология.

24.02.2014 г.
София Подпис: .........................................

(доц. д-р Георги Ганчев)
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