
РЕЦЕНЗИЯ

от доц. д-р Теменужка Пенева Пенева – ПУ „Паисий Хилендарски“

на дисертационния труд на ас. Татяна Любенова Тодорова
„Три задачи от аналитичната теория на числата“ ,

представен за присъждане на образователната и научна степен „доктор“
по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,

професионално направление 4.5. Математика,
научна специалност 01.01.02. Алгебра и теория на числата

1. Общо описание на процедурата и представените материали
Със заповед № РД38-323/18.05.2015 г. на Ректора на Софийския университет „Св.

Климент Охридски“ (СУ), съгласно Решение на ФС (Протокол №4/
27.04.2015 г.), съм определена за член на научното жури по процедура за защита
на дисертационен труд на тема „Три задачи от аналитичната теория на числа-
та“ за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направ-
ление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.02. Алгебра и теория на числата.
Автор на дисертационния труд е ас. Татяна Любенова Тодорова — докторант на
самостоятелна подготовка към катедра „Алгебра“ при Факултета по математика и
информатика (ФМИ) на СУ, с научен ръководител проф. д-р Керопе Чакърян и
научен консултант проф. дмн Дойчин Толев.

Във връзка с процедурата ми бяха предоставени: на хартиен носител – дисерта-
ционен труд, автореферат на дисертационния труд, 3 броя публикации по темата на
дисертационния труд; на електронен носител – по-горе изброените плюс автобиог-
рафия на кандидатката в европейски формат с включени списък на публикациите,
списък на забелязаните цитирания (с материали, доказващи 3 от общо 4 от тях),
списък на участията в научни прояви и списък на участията в научни проекти и
редколегии.

2. Кратки биографични данни за докторантката
Татяна Тодорова завършва средното си образование през 1986 г. в МГ „Лиляна

Димитрова“ – гр. Шумен, а висшето си образование – през 1991 г. във Факултета
по математика и механика към СУ „Климент Охридски“, специализация Алгебра.
От 1995 до 2001 г. работи като асистент и старши асистент в катедра „Математика“,
ХТМУ. През 2001 г. е назначена за старши асистент в катедра „Алгебра“ на ФМИ
на СУ, а през 2005 г. е избрана за главен асистент. Водила е упражнения по дисцип-
лините Линейна алгебра и аналитична геометрия, Линейна алгебра, Висша алгебра,
Математически анализ, Диференциални уравнения, Числени методи и Вероятности
и статистика.

В периода 2007–2015 г. Татяна Тодорова е участвала в 6 научни форума, от които
два – в чужбина. От учебната 2004/2005 г. е един от ръководителите на Семинара по
алгебра към ФМИ на СУ, а от 2008 г. е член на редакционната колегия на списанието
IST Transactions of Applied Mathematics-Modeling and Simulation (AMMS). Участвала
е в 6 университетски научно-изследователски проекта.
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3. Актуалност на тематиката
Дисертационният труд е посветен на някои задачи от аналитичната теория на

числата – сравнително млада област от теорията на числата, в която се използват
методите на математическия анализ. Тази област привлича много млади математици,
защото често класически и все още нерешени проблеми могат да бъдат атакувани с
модерни средства. Пример за такъв проблем е известната от древността хипотеза за
простите числа близнаци, която гласи, че съществуват безброй много прости числа
p, за които p+ 2 също е просто число. Макар че тази хипотеза остава нерешена, през
последните 100 години, и особено напоследък, бе постигнат значителен напредък към
нейното решаване. През 1919 г. Брун модифицира метода на решетото на Ератостен
и доказва, че съществуват безброй много прости числа p, такива че p, p + 2 ∈ P9.
Тук с Pr сме означили множеството на естествените числа, които имат не повече
от r прости делителя, броени с техните кратности. Такива числа наричаме почти
прости от ред r. През 1973 г. Чен усъвършенства методите на решетото и доказва, че
съществуват безброй много прости числа p, за които p + 2 ∈ P2. А през последните
2 години бяха публикувани резултати, които показват, че ако с pn означим n-тото
просто число, то за безброй много n е изпълнено неравенство от вида pn+1− pn < C,
където C е фиксирана положителна константа. В най-добрия известен резултат на
групата Polymath от 2014 г. имаме C = 246.

Редица други класически проблеми могат да бъдат разгледани като се използва
идеята за почти простите числа. Без да навлизам в подробности, ще спомена само
три резултата, всички те публикувани през 2009 гoдина. Бинбин Жоу доказва, че
за всяко k ≥ 3 съществуват безброй много аритметични прогресии от прости числа
p1, . . . , pk, такива чe p1 + 2, . . . , pk + 2 ∈ P2. Матомаки показва, че ако N e достатъчно
голямо нечетно число, то съществуват безброй много тройки прости числа p1, p2, p3,
които са решения на уравнението p1 + p2 + p3 = N и за които p1 + 2, p2 + 2 ∈ P2,
p3+2 ∈ P7. Цай и Лу доказват, че ако N ≡ 5 (mod 24) е достатъчно голямо естествено
число, то съществуват безброй много решения на уравнението p21+p22+p23+p24+p25 = N
в прости числа p1, p2, p3, p4, p5, за които p1+2, p2+2 ∈ P2, p3+2, p4+2 ∈ P4, p5+2 ∈ P5.

Както се вижда от изложените примери, а и от проблемите, формулирани в след-
ващата точка, тематиката на дисертационния труд е много актуална и по нея се
работи интензивно.

4. Характеристика на дисертационния труд и приноси на докторантката
Дисертационният труд на Татяна Тодорова е изложен на 172 страници и се състои

от пет глави и библиография. Библиографията включва 86 заглавия (73 на английски
език, 11 на руски език и 2 на български език), което показва, че дисертантката е
запозната отлично със състоянието на разглежданите проблеми и е навлязла дълбоко
в тематиката. От тези 86 заглавия – 53 са публикации в научни списания, а от тях 26
са публикувани след 2000 г. Повечето от използваните 20 монографии са издадени
или преиздадени през последните 20 години, което доказва тяхната актуалност.

Глава 1 е уводна и започва с означения за най-използваните понятия. Във втори
параграф е направен подробен исторически преглед на възникването и изучаването
на редица важни задачи от теорията на числата, които са мотивирали докторантката
да изследва проблемите, предмет на тази дисертация. Ясно са формулирани основ-
ните резултати на дисертационния труд и подробно са дискутирани методите, които
са използвани при тяхното получаване.
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Глава 2 е спомагателна и има за цел да представи някои помощни резултати и
техни следствия, които са използвани при доказателството на основните теореми.
Повечето твърдения са известни и техните доказателства са пропуснати, като са
посочени източници, в които те могат да бъдат намерени, или от които следват
почти директно. За новите помощни твърдения са приведени и доказателства.

Основните резултати на дисертацията са включени в следващите три глави. Във
всяка от тях изложението е структурирано по следния начин: 1) формулировка на
основната теорема; 2) означения; 3) предварителни бележки – в които са въведени
още понятия, започнато е доказателството и са формулирани някои подзадачи; 4)
формулировка и доказателство на основните леми; 5) завършване на доказателст-
вото. Този начин на оформяне на дисертационния труд, заедно с включването на
спомагателната глава 2, го прави по-достъпен за читателите.

Глава 3 е посветена на една модерна интерпретация на класическия проблем за
апроксимиране на ирационалните числа с рационални. Известна теорема на Кроне-
кер гласи, че ако α е ирационално число, β ∈ R, Q > 0, то съществуват цели числа
a и q, q > Q, такива че

|αq − a+ β| < 3q−1.

Естествено е да се запитаме дали ще имаме подобен резултат, ако поставим условието
q да е просто число. Ако означим ||x|| = mina∈Z |x − a|, то този проблем може да се
формулира и така: да се докаже, че съществува константа ϑ0 ∈ (0, 1), такава че ако
0 < ϑ ≤ ϑ0, то неравенството

||αp+ β|| < p−ϑ (1)

има безброй много решения в прости числа p. Успех при изучаването на този проб-
лем за първи път отбелязва Виноградов през 1947 г. Той показва, че ϑ0 = 1/5 − ε,
където ε > 0 е произволно малко. Редица автори подобряват този резултат. Днес
най-добрият известен резултат е дело на Матомаки, която през 2009 г. показва, при
β = 0, че можем да вземем ϑ0 = 1/3− ε.

В дискутираната глава на дисертацията горният проблем е комбиниран с проб-
лема за простите числа близнаци. Докторантката доказва, че ако 0 < ϑ ≤ 1/100, то
съществуват безброй много прости числа p, за които p + 2 ∈ P4 и неравенството (1)
e изпълнено. За получаването на този резултат са използвани методите на решетото
и по-точно – решето с тегла, което представлява мощен инструмент при решаването
на задачи с почти прости числа. От голямо значение е и твърдението, формулирано
като Лема 3.3.5. В нейното доказателство съществено е използван фактът, че чис-
лото α е ирационално и следователно може да се апроксимира с рационална дроб
с произволно голям знаменател. Така е конструирана безкрайно растяща редица от
стойности на аргумента, като за съответните на членовете на тази редица линей-
ни експоненциални суми по прости числа е получена нова оценка след прилагане
тъждеството на Хийт-Браун.

През 2009 г. Матомаки подобрява резултата на докторантката до p + 2 ∈ P2,
при условие че 0 < ϑ < 1/1000, като доказва нова теорема от типа на Бомбиери-
Виноградов за линейни експоненциални суми по прости числа и се възползва от
подхода на Чен за доказване на известния му резултат. През 2012 г. Ши Сан-Инг
подобрява резултата на Матомаки като разширява още интервала за ϑ до 0 < ϑ ≤
1.5/100.
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В глава 4 се изучава друго диофантово неравенство с богата история. Нека
λ1, λ2, λ3 ∈ R са различни от 0, не всички са с един и същ знак и λ1/λ2 е ирационално
число. Нека също η ∈ R и B > 0. През 1967 г. Бейкър доказва съществуването на
безброй много наредени тройки прости числа p1, p2, p3, за които

|λ1p1 + λ2p2 + λ3p3 + η| < (log max pj)
−B. (2)

Впоследствие редица автори успяват да докажат и следното подобрение на този
резултат: за безброй много наредени тройки прости числа p1, p2, p3, лявата страна на
(2) e < (max pj)

−ξ. Най-добрият резултат в това направление е от 2008 г. и отново
принадлежи на Матомаки — ξ = 2/9− ε, където ε > 0.

Докторантката разглежда неравенството (2), но с допълнителното условие прос-
тите числа p1, p2 и p3 да са такива, че p1 +2, p2 +2 и p3 +2 да са почти прости. В тази
глава е доказано, че ако λ1, λ2, λ3, η и B удовлетворяват горните условия, то същес-
твуват безброй много наредени тройки прости числа p1, p2, p3, за които е изпълнено
(2) и p1 + 2, p2 + 2, p3 + 2 ∈ P8.

Доказателството на тази теорема се основава на два метода – метода на Девън-
порт-Хейлброн, който се явява адаптация на кръговия метод на Харди-Литълууд, и
метода на векторното решето, който позволява отсяване на вектори, всички компо-
ненти на които са почти прости числа. От особен интерес са Лема 4.5.1 и Лема 4.5.2,
които взети заедно дават аналог на Лема 3.3.5 от предишната глава. Ирационалност-
та на числото λ1/λ2 е използвана в Лема 4.5.2, а фактът, че λ1, λ2, λ3 не са с един и
същ знак помага в Лема 4.4.2 да се оцени отдолу главния член.

Глава 5 е вдъхновена от известната теорема на Лагранж за четирите квадрата,
доказана от него през 1770 г. Тя гласи, че всяко естествено N може да се представи
във вида

N = x21 + x22 + x23 + x24, (3)

където числата x1, x2, x3 и x4 са цели. Предполага се, че всяко естествено число N ,
удовлетворяващо естествено аритметично условие, може да се представи във вида
(3), но с x1, x2, x3, x4 – прости числа. Тъй като тази хипотеза все още не е доказана, са
разгледани редица нейни „приближения“, включващи и почти прости числа. Отново
без да съм изчерпателна, ще спомена, че са известни решения на (3) в две прости и две
естествени числа, четири почти прости числа, едно просто и три почти прости числа и
др. Комбинирайки известните резултати, докторантката формулира следната задача:
за даден полином f ∈ Z[x1, x2, x3, x4], да се намерят решения на (3) в естествени числа
x1, x2, x3 и x4, такива че f(x1, x2, x3, x4) e почти просто число. По-конкретно, в глава 5
е избран полиномът f = x1x2x3x4 + 1 и е доказано, че ако N e достатъчно голямо
нечетно естествено число, то (3) има решения в естествени числа x1, x2, x3, x4, такива

че x1x2x3x4 + 1 ∈ P48 и броят на тези решения е по-голям от
cN

logN
за някое c > 0.

В техническо отношение тази част от дисертацията поставя най-много предиз-
викателства. Доказателството използва модификацията на Клостерман на кръговия
метод на Харди-Литълууд и метода на линейното решето. За оценка на възникващи-
те суми на Клостерман е използвана оценката на Вейл (Лема 2.3.2).

В заключение мога да кажа, че след подробното ми запознаване с дисертацион-
ния труд на Татяна Тодорова, съм убедена в задълбочените ѝ теоретични знания,
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способността ѝ да формулира нови проблеми и да прави самостоятелни научни изс-
ледвания.

5. Преценка на публикациите по дисертационния труд
Представените публикации по темата на дисертационния труд са три на брой и

всички са съвместни. Две от тях са в съавторство с научния консултант Дойчин
Толев и са публикувани съответно в Mathematica Slovaca (импакт-фактор 0.316 за
2010 г. – годината на публикуване) и Tatra Mountains Mathematical Publications, а
третата статия е със съавтор Стоян И. Димитров (ТУ) и е приета за печат в Annual
of Sofia University (според декларацията на докторантката). Приемам, че приносът
на авторите в съвместните статии е равностоен.

Тъй като всички публикации са в рецензирани списания, то с тях се удовлетво-
ряват изискванията на Правилника за условията и реда за придобиване на научни
степени и за заемане на академични длъжности във ФМИ на СУ за поне две пуб-
ликации в рецензирани издания, поне едно от които да бъде списание.

Считам, че представените публикации са на много високо научно ниво, като съ-
държат оригинални резултати с научна стойност. Тяхната важност и актуалност се
потвърждава и от факта, че статията On the distribution of αp modulo one for primes
p of a special form, Math. Slovaca, 60 (2010), no. 6, 771–786, със съавтор Дойчин Толев,
е цитирана 4 пъти в публикации в реномирани международни издания, 3 от които са
с импакт-фактор общо 1,502. Не са забелязани цитирания на останалите две статии,
но като се има предвид, че едната от тях е публикувана съвсем наскоро, а другата
дори още не е публикувана, цитирания може да се очакват в бъдеще.

6. Критични бележки и препоръки
С изключение на първата забележка по-долу, неточностите в дисертацията са

главно от редакционен и технически характер. Ще посоча някои от тях, а други съм
отбелязала в текста на предоставеното ми копие на дисертационния труд. Искам да
подчертая, че те са лесно отстраними и въпреки че понякога могат да накарат чита-
теля да се замисли, по никакъв начин не развалят общото положително впечатление
от дисертацията.

• Tвърдението на Лема 2.2.4 не е доказано коректно, но това не оказва влияние
върху крайните резултати в дисертацията. Лема 2.2.4 се използва в доказателс-
твата на Лема 3.3.5 на стр. 51 и Лема 4.5.1 на стр. 86. На тези две места, вместо
чрез Лема 2.2.4, оценяваме остатъчния член, който се получава при замяна на
log p с Λ(n), като се възползваме от сумата по d и свойствата на функцията
τ(d). Например в (3.3.12) остатъчният член ще е

�
k∑
j=2

∑
N/2<pj≤N

log p
∑

1≤|k|≤H

|c(k)e(αpjk)|
∑
d≤D
d|pj+2

|ξ(d)|,

където k =
[
logN
log 2

]
. Тъй като |ξ(d)| � 1, то сумата по d е � τ(pj + 2) � N ε.

Оценявайки тривиално останалите суми, получаваме, че остатъчният член е
� HN1/2+ε, както се искаше.
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• Във формулировката на Лема 3.3.2 е допусната техническа грешка. На стр. 46,
ред 6 отд., в лявата страна на оценката първото λ(d) трябва да се замени с
log p. Заради приложението на тази оценка в (3.4.9) и (3.4.30) обаче смятам, че
е по-удобно тя да се формулира във вида∑

d≤D

λ(d)
∑
k>H

c(k)
∑

N/2<p≤N
p+2≡0 (mod d)

e(αpk) log p = O(1).

Освен това, при заместване на H с равното му на стр. 47, ред 8 отг., се е
стигнало до излишен множител (logN)2r в знаменателя на оценката за S, което
не променя крайния резултат на лемата.

• Величината ∆ от (4.1.4) е избрана по този начин заради равенството на стр. 82,
ред 6 отг. Очевидно обаче записаното на този ред не води до така дефинираното
∆. За да коригираме тази неточност, на стр. 80, ред 5 отг., трябва да имаме
D < X1/2

(logX)4A+10 и да приложим Теоремата на Бомбиери-Виноградов за тази
величина. Така знаменателят в дясната страна на (4.4.19) става (logX)4A+1,
което води и до корекция на последния остатъчен член в (4.4.23).

• Допуснати са някои граматически и пунктуационни грешки в основното изло-
жение и оформлението на библиографията.

7. Автореферат
Авторефератът, заедно с библиографията, се състои от 25 страници и правил-

но отразява съдържанието на дисертацията. Включва историята на разглежданите
проблеми, формулировка на доказаните нови резултати, структура на дисертацията,
публикации във връзка с дисертацията, списък на забелязаните цитирания и списък
на научните форуми, на които са докладвани резултатите от дисертацията.

Заключение
Оценката ми за дисертационния труд, автореферата, научните публикации и при-

носите на Татяна Любенова Тодорова е положителна. Представеният дисертационен
труд е съобразен с изискванията, условията и критериите, установени според Закона
за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за прила-
гането му, както и Правилниците за условията и реда за придобиване на научни
степени и за заемане на академични длъжности на СУ и на ФМИ на СУ.

Горните съображения ми дават основание да предложа на почитаемото Научно
жури да присъди на Татяна Любенова Тодорова образователната и научна степен
„доктор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и инфор-
матика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност 01.01.02.
Алгебра и теория на числата.

24.07.2015 г. Рецензент: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(доц. д-р Т. Пенева)
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