
РЕЦЕНЗИЯ 
от доц. д-р Гено Даков Дачев,

ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“ 

за дисертацията на Алексей Йорданов Николов 
на тема „Задача на Протър за уравнения от променлив тип“

за присъждане на образователната и научната степен „доктор“
в професионално направление 4.5 „Математика“

по научна специалност 01.01.05 „Диференциални уравнения“

Настоящата  рецензия  се  съставя  въз  основа  на  решение  на 
Научното Жури от  08.07.2015 г.,  определено със  Заповед № РД 38-
417/01.07.2015 г. на Ректора на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски"  проф.  дин  Иван  Илчев,  и  съвкупността  от  критерии  и 
показатели  за  придобиване  на  образователната  и  научна  степен 
„доктор" в ЗРАСРБ, неговия Правилник и Правилника за условията и 
реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични 
длъжности на СУ и Факултета по математика и информатика на СУ 
„Св.  Климент  Охридски".  При  съставяне  на  настоящата  рецензия 
разполагах с хартиен и електронен вариант на дисертационния труд, 
хартиен и електронен вариант на автореферата и електронен вариант 
на публикациите по дисертацията.

Дисертацията представлява 76 стр. математически текст. Тя се 
състои от Първа глава наречена Увод - 13 стр., Втора глава - 16 стр., 
Трета глава - 28 стр., Апендикс - 15 стр., Литература - 4 стр. Уводът 
представлява  въведение  в  проблематиката  с  точно  описание  на 
предшестващите  резултати  и  описание  на  решаваните  проблеми  и 
постиженията в дисертацията. Основните резултати са за две различни 
гранични задачи и са описани във Втора и Трета глава. В Апендикса са 
формулирани използваните резултати от други автори и на 10 стр. са 
доказани необходими в основното изложение помощни резултати.

Преглед на основните резултати и приноси в дисертацията

Проблемите  разглеждани  в  дисертацията  са  инспирирани  от 
вниманието насочено към към задачите възникващи в трансзвуковата 
газова  динамика  и  принадлежат  на  интересна  съвременна  област, 
която е дала тласък на развитието на теорията на граничните задачи за 
частни диференциални уравнения и продължава да бъде предмет на 
интензивни математически изследвания. С настъпването на ерата на 
реактивната авиацията и апаратите летящи със свръхзвукова скорост 
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един  от  сериозните  научни  и  технически  проблеми  е  преходът  от 
летене със  скорост  по малка от  скоростта  на  звука към летене със 
скорост по-голяма от скоростта на звука. Летенето с дозвукова скорост 
се описва с  елиптично,  а  със свръхзвукова скорост с  хиперболично 
частно  диференциално  уравнение.  Върху  линията  на  прехода  през 
скоростта на звука частното диференциално уравнение се изражда в 
параболично.  Това  предизвиква  интереса  към  граничните  задачи  за 
частни диференциални уравнения от променлив тип (смесен тип). В 
първите  математически  модели  задачите  са  двумерни,  например 
задачите на Tricomi, Frankl и Guderley-Morawetz. В началото на 50-те 
години M. Protter (1952-54) разглежда тримерен аналог на последната 
задача,  както  и  съпътстващите  я  тримерни  аналози  на  задачата  на 
Darboux  за  израждащо  се  хиперболично  уравнение  и  вълновото 
уравнение.  Напредъкът  в  изследването  на  разрешимостта  и 
сингулярността на решенията на задачите на Protter през последните 
години се дължи в значителна степен на резултатите на българската 
школа в това направление.

Във  Втора  глава  на  дисертацията  се  разглежда  аналог  на 
задачата  на  Protter  за  вълновото уравнение с  младши членове и по 
общо  гранично  условие.  Нека  Ω0 е  тримерна  област  в  горното 
полупространство на  R3 =  {(x1,x2,t)},  ограничена отдолу от кръг  Σ0 с 
радиус  1 в  равнината  {t=0},  а  отгоре  от  части  от  коничните 
характеристики на уравнението с младши членове

ux1x1 + ux2x2 − utt + b1ux1 + b2ux2 + but + cu = f , Ω0 .

Едната характеристика служи за околна повърхнина на конус с основа 
единичния кръг с радиус  1 в равнината  {t=0} и частта от границата 
върху нея означаваме с Σ0,1, а другата конична характеристика е с връх 
в началото на координатната система O = (0,0,0) и частта от границата 
върху нея означаваме с Σ0,2.

За уравнението в Ω0 се разглежда задача Pα с гранични условия

u|Σ0,1 = 0, [ut + αu]|Σ0 O = 0,∖

Коефициентите  на  уравнение са  поне  непрекъснати  в затворената 
област функции, а α е непрекъсната върху Σ0.

Въвежда се подходяща обобщена формулировка на граничната 
задача, при която пробните функции се анулират в околност на  Σ0,2 ,  
тъй като се очаква обобщеното решение, което е с непрекъснати първи 
производни в затворената област с евентуално изключение на точка O, 
да има особености върху Σ0,2. 
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Целта на изследванията в тази глава е да се изследва влиянието 
на младшите членове в уравнението и коефициента  α върху реда на 
сингулярност  в  околност  на  точка  O за  обобщеното  решение  на 
разглежданата  гранична  задача.  Основните  резултати  в  това 
направление се дават от теореми 2.5 и 2.6. От получените по-точни в 
сравнение  с  предшестващите  работи  оценки  отгоре  за  обобщеното 
решение и неговите първи производни се вижда, че младшите членове 
в уравнението и коефициентът α не влияят върху реда на сингулярност 
в околност на точка O.

Областта  Ω0 е  инвариантна  относно  ротация  с  ос  Ot  и  това 
позволява  въвеждането  на  полярни  координати  по  двете 
пространствени променливи. Разглежда се дясна част на уравнението, 
която  е  „тригонометричен  полином“  с  аргумент  полярния  ъгъл  и 
коефициенти  зависещи  от  времето  и  полярния  радиус.  При 
допълнителни  предположения  за  коефициентите,  позволяващи 
разделяне  на  променливите,  задачата  се  свежда  до  решаването  на 
еднотипни двумерни задачи на Darboux.

Следва се пътя от предшестващите работи [26] и [29], но след 
дълги  и  по-прецизни  пресмятания  са  получени  новите  по-точни 
оценки за реда на сингулярност. 

В  теорема 2.8 е  получен нов по-широк клас  десни страни на 
уравнението,  за  които  обобщените  решения  притежават 
сингулярността възможна според вече получените оценки. 

В Трета глава се разглежда задачата на Protter P1m в аналогична 
на предния случай четиримерна област Ωm за израждащото се при t=0 
хиперболично уравнение

tm(ux1x1 + ux2x2 + ux3x3) − utt = f(x1,x2,x3,t)

с условие на Дирихле върху долната част от границата Σ0 и частта Σm,1 

от външната конична характеристика.
След  сферична  смяна  на  пространствените  променливите,  за 

дясна част в уравнението „хармоничен полином“, в който ролята на 
тригонометричните функции от предната глава се играе от сферичните 
функции, четиримерната задача  P1,m отново се свежда до решаването 
на двумерни задачи. Използват се подходи и резултати от [50] и [55], 
но резултатите в дисертацията за разглеждания четиримерен случай са 
нови.

В Теорема 3.4 са получени нетривиални решения на спрегнатата 
хомогенна гранична задача, откъдето следва, че разглежданата задача 
P1m не  е  класически  разрешима  за  произволна  дясна  страна  на 
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уравнението.
Теорема  3.5  ни  дава  условия,  при  които  имаме  единствено 

обобщено решение на задача P1m.
За  по  точно  изследване  на  особеностите  на  решението  се 

използва  явно  представяне  на  решението  на  двумерната  задача  с 
използване  на  функцията  на  Риман-Адамар.  Теорема  3.12  дава 
асимптотично представяне на обобщеното решение на задача  P1m в 
околност на началото на координатната система O, в което се вижда че 
порядъка  на  степенната  особеност  зависи  от  това  кои  условия  за 
ортогоналност на дясната страна на уравнението спрямо решенията на 
спрегнатата хомогенна задача са изпълнени. 

Резултатите във Втора и Трета глава са получени в резултат на 
дълги  и  трудоемки  пресмятания,  изискващи  не  само  внимание  и 
прецизност, но и умението да намериш правилния подход и посока. 
Избраните  методи за  изследване  са  позволили с  голяма пълнота  да 
бъдат  намерени  отговорите  на  разглежданите  проблеми  и  да  бъдат 
получени нови интересни и съдържателни резултати.

Публикации

Резултатите  от  дисертацията,  изложени  във  Втора  глава,  са 
публикувани  в  работите  [72]  и  [77]  в  съавторство  с  научния 
ръководител.  Публикацията [72] на 20 стр.  е  излязла през 2012 г.  в 
електронното  списание  Electronic  Journal  of  Differential  Equations, 
списание  с  възможно най-широката  читателска  аудитория  и  импакт 
фактор 0.42. 

В  самостоятелната  работата  на  дисертанта  [76]  са  получени 
резултати  за  задачата  на  Protter  за  хиперболични  уравнения  в 
четиримерния случай.

Резултатите  от  дисертацията,  изложени  в  Трета  глава,  са 
публикувани  в  работите  [73]  и  [75]  в  съавторство  с  научния 
ръководител.  Отпечатани  са  съответно  през  2012  и  2014  в  AIP 
Conference Proceedings с SJR index 0.152.

В  съвместната  работа  на  дисертанта  и  неговия  научен 
ръководител  [74]  са  публикувани  аналогични  резултати  и  за 
тримерния случай. 

Приемам,  че  приносът  на  съавторите  в  съвместните  статии  е 
равностоен. 

Получените  резултати  са  докладвани  на  9  международни 
форума, от които 6 са извън страната.
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Критични бележки и препоръки

Представените в текста цветни фигури на областите, без да са 
означени  върху  тях  частите  от  границата,  биха  затруднили 
неподготвения читател. По проста графика, но с означени върху нея 
частите от границата обикновено е по-полезна.

Общите изисквания за коефициентите следва да бъдат посочени 
още при въвеждане на разглежданото уравнението, макар и по-късно 
да се нуждаят от детайлизиране.

В  получения  от  мен  печатен  екземпляр  на  дисертацията  има 
допуснати грешни позовавания в някои от цитиранията, например на 
стр. 58 вместо Трикоми [66] трябва да бъде Трикоми [67] , вместо [62] 
трябва  да  бъде  [63],  грешка,  която  е  отстранена  в  получения 
електронен  вариант.  Въпреки  това  смятам,  че  дисертантът  трябва 
отново да прегледа всички цитирания и текста на дисертацията и ако 
открие пропуски да ги поправи. 

Автореферат

Съдържанието на автореферата съвпада с Увода на дисертацията 
и правилно и изчерпателно отразява основните резултати и научните 
приноси на дисертацията. 

Заключение

В дисертацията  на  А.  Николов са  получени нови  резултати  в 
актуалната  област  на  изследване  на  разрешимостта  на  гранични 
задачи за частни диференциални уравнения и особеностите на техните 
решения.  Те  показват,  че  той  има  знания  и  способност  за 
самостоятелни  и  плодотворни  математически  изследвания.  От 
казаното  дотук  се  вижда,  че  представеният  дисертационен  труд 
отговаря напълно на критериите и показателите за придобиването на 
научната и образователната степен "доктор" съгласно ЗРАСРБ, неговия 
Правилник и Правилниците за  условията и реда за  придобиване на 
научни степени и за заемане на академични длъжности на Софийския 
университет  и  на  Факултета  по  математика  и  информатика  на 
Софийския университет „Св. Климент Охридски". На това основание 
препоръчвам на членовете на почитаемото Научно Жури да гласуват за 
присъждането  на  образователната  и  научна  степен  "доктор"  на 
Алексей Йорданов Николов.

14.09.2015 г. Рецензент:

(Г. Дачев)
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