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РЕЦЕНЗИЯ 
от проф. дмн Виржиния Кирякова, 

Институт по математика и информатика – БАН 
 

върху дисертационния труд “Задача на Протър за уравнения от променлив тип” 
и документите  на ас. Алексей Николов 

с научен ръководител: проф. дмн Недю Попиванов, 
представени за присъждане на образователната и научна степен „доктор” 

по професионално направление 4.5 „Математика”, 
научна специалност 01.01.05 „Диференциални уравнения”  
във ФМИ – Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

 
Член съм на научното жури по тази процедура, назначено със Заповед на Ректора на 

СУ № РД 38-417/01.07.2015, и на неговото първо заседание на 8.07.2015 бях избрана за 
рецензент. 

Комплектът материали по процедурата за придобиване на образователната и научна 
степен „доктор“, представен от ас. А. Николов, е пълен и отговаря на изискванията на 
ЗРАСРБ, Правилника за прилагането му и Правилника за условията и реда за 
придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности във ФМИ – СУ. 
Приемам представените материали за рецензиране. 

 Ще отбележа, че ФМИ на СУ има акредитация от НАОА за обучение в о.н.с. „д-р” 
по тази научна специалност – програма „Диференциални уравнения” (валидна до  
23.03.2021 г.), авторът на труда е отчислен с право на защита, и от приложените  
документи е видно, че са изпълнени всички изисквания на  Гл. 2 от ЗРАСРБ и на 
Правилника на ФМИ по този закон.   

1.  Кратки биографични данни и обща характеристика на научните интереси 
и публикации на докторанта 
 Висшето си образование Алексей Николов завършва през 2003 година в 
Икономическия Университет - Варна, с бакалавърска степен. През 2008 г. придобива 
магистърска степен по маг. програма „Уравнения на математическата физика” във 
ФМИ на СУ с отличен успех. След това е редовен докторант там, към катедра 
Диференциални уравнения и с научен ръководител проф. дмн Недю Попиванов, и е 
отчислен с право на защита през 2013 г. 
      Бил е хоноруван преподавател във ФМИ на СУ – упражнения по „Диференциални 
уравнения и приложения” през учебните 2012/ 2013 и 2013/2014 г,  а от м. октомври 
2013 г. е асистент във ФПМИ на Техническия университет, катедра „Математически 
анализ и числени методи”.   
 Професионалните интереси на ас. А. Николов са в областта на частните 
диференциални уравнения, основно такива от смесен и променлив тип.  Автор е на 6 
научни публикации в тази област, съдържащи резултати от представения 
дисертационен труд.  Една от тях е самостоятелна, а останалите 5 са съвместни с 
научния му ръководител. Всички те са на английски език, в рецензирани научни 
издания, повечето индексирани. Не е представена информация за техни цитирания, и 
рецензентът не намери такива засега. 
 През периода от зачисляването му като редовен докторант (2008–2014), докторантът 
е участвал в 9 научни проекта, някои от които на международно ниво, 2 от тях са с 
Фонд „Научни изследвания”, 6 – по НИС при ФМИ–СУ, 1 – по Европейска оперативна 
програма „ Развитие на човешките ресурси”. В периода 2010–2015 е участвал е изнасял 
доклади на 12 конференции и конгреси, повечето международни – в чужбина (Русия, 
Гърция, Норвегия) или в България, както и пролетни конференции на СМБ и семинари. 
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 2. Преглед на дисертационния труд и анализ на резултатите:    

 Дисертационният труд се състои от 4 глави – увод, 2 основни глави с резултатите на 
докторанта, апендикс; описание на научните приноси, декларация за оригиналност на 
резултатите, сведения за апробацията им; и литератур – общо 78 страници, 71 
литературни източника и 4 фигури. В дисертационния труд се изучават някои гранични 
задачи, които са многомерни аналози на задачата на Дарбу в равнината (2-D), област в 
която първите резултати са инициирани от М. Протър, впоследствие доразвивани от 
редица чуждестранни учени, както и от представители на българската школа около 
проф. Н. Попиванов, и в международно сътрудничество. 
      История на проблема: Задачата на Протър е поставена от него през 1952 год. 
(публикувана 1954), като една многомерна гранична задача в ограничена област. В 
различни аспекти, това е задача за вълновото уравнение или за израждащи се 
хиперболични уравнения (където и в двата случая се обобщава класическата двумерна 
задача на Дарбу), или за смесен хиперболично-елиптичен тип (където се обобщава 
двумерната задача на Гудерлей-Моравец, идваща от приложенията за околозвукови 
течения на флуиди). Протър формулира резултати за съществуване и единственост на 
решение. Скоро след това се оказва, че за тримерното вълново уравнение, поставената 
задача е силно некоректна – наличие на безкрайномерно ядро на спрегнатата хомогенна 
задача. Нещо повече – в самото „доказателство за единственост на Протър“ са открити 
грешни моменти. Още по-сложен, разбира се, е въпросът за съществуване на решение в 
един или друг контекст. Оттогава насам имa стотици публикации в тази област и 
българския „дял“ в тези изследвания е съществен. Това, което е изследвано досега, е:  

1.  Единственост на класическото решение за задачите без младши членове (Гарабедян 
(1960) за вълновото, Азис и Шнайдер (1970) за тримерното уравнение от смесен тип). 
За обобщеното решение единственността дори и при наличие на особености върху 
характеристичния конус е получена от Попиванов, Шнайдер през 1993-95 год. 

2.  Въпросът за съществуване на решение е значително по-сложен и се изследва в 
различни функционални класове с особености. При това се оказва, че особеностите 
могат да бъдат от степенен вид със степен, която не може да бъде ограничена отгоре! 
Има анонсирани и резултати за решения с експоненциална особеност във върха на 
конуса. 

3.  Специално бих желала да обърна внимание на ролята на системи специални 
функции във всички тези изследвания. За целта е достатъчно само да спомена, че след 
подходящо свеждане на задачата на Протър до двумерна (зависеща от номера), 
съответната функция на Риман за вълновото уравнение, както и на Риман-Адамар за 
израждащите се, се изписва с помощта на специални функции от типа на Льожандър 
(полиноми или функции), или съответно по-сложни хипергеометрични функции. 

     В дисертацията се разглеждат два типа проблеми: 

1.   Глава 2: За вълновото (2+1)-мерно вълново уравнение се изследва въпросът 
за влиянието на  младшите членове за коректната постановка и особеностите на 
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решението. Този въпрос възниква по естествен начин: може ли да се намерят условия 
върху ненулевите младши коефициенти, при които задачата на Протър да бъде 
коректно поставена? На този въпрос все още няма отговор, но е изследван друг свързан 
с него въпрос: за дясна страна „тригонометричен полином“ (т.е полином по ъгловата 
променлива, с коефициенти, зависещи само от останалите променливи) какъв 
максимален ред на особеност може да има обобщеното решение? Този въпрос е 
частично решен в публикация [29] на Христов, Попиванов и Шнайдер, където е 
показано, че ако редът на полинома е l,  то особенността може да бъде от ред не по-
висок от  2.l + Ψ(K), където добавката Ψ(K) се дава в зависимост от максимумите на 
младшите коефициенти, а за числото l e показано предварително, че е максималната 
особеност при нулеви младши коефициенти. В дисертацията е отговорено отрицателно 
на следния въпрос: 

      Въпрос 1.  ([29])  Възможно ли е да се намерят коефициенти a1, a2, b, c, σ, 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 (1.9))? 
      Дисертантът е отговорил на въпроса чрез резултата в Теорема 2.5, където за 
обобщеното решение u(x,t) на Задача Pα с дясна страна тригонометричен полином f от 
ред n е получена оценката:  
                                   u (x,t) ≤ C n,ϭ max {|f(1)n| + |f(2)n|} |x|-n-ϭ ,  
като σ е произволно малко положително число. Това означава, че при симетрия на 
младшите коефициенти и на функцията в третото гранично условие върху основата на 
областта, младшите коефициенти не повишават сингулярността. Дисертантът е 
получил този резултат, следвайки идеите в [29], след детайлен анализ и разделяне на 
областта в двумерната задача на две подходящи подобласти и остроумно прилагане на 
два различни подхода за атака в тях.  
      Освен този резултат, който ми прави най-добро впечатление от Глава 2, в другите  
теореми от параграф 2.5 се изследват различни условия при които възникващите 
сингулярности съвпадат с максимално възможните. Именно в параграф 2.5 с друга 
техника са получени резултати от такъв вид, при които са намерени условия за 
младшите коефициенти и дясната страна f(x,t), обобщаващи в съответна посока 
резултати на научния ръководител и негови други съавтори за сингулярните решения. 
 
 2.  Глава 3:  За израждащи се хиперболични уравнения – особености на решението.  

Тук се изследва задачата на Протър в (3+1)-мерна област. За разлика от Глава 2, където 
се изследва трета гранична задача върху основата на областта, тук се изследва Задача 
на Протър с данни на Дирихле по външния конус и върху основата. Изследванията са 
вече в теглови пространства, където освен възникващата изолирана особеност във 
върха, има естествени особености на първите производни на обобщеното решение 
върху външния конус, където се задават данните. Това е естественият клас на обобщени 
решения, според Дефиниция 3.1. При дясна страна полином по сферичните функции, с 
използването на симетрията на областта, задачата се свежда до решаване на краен брой 
двумерни задачи, в които при коефициентите възниква силна сингулярност в началото. 
В Теореми 3.4 и 3.5 се дават резултати за съществуване на нетривиални решения на 
спрегнатата задача и единственост на обобщено решение на разглежданата. Следвани 
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са схеми и техника от работи на други автори. Според мен, 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. Тази част 
е свързана с използването на специалните функции и затова ще се спра по-подробно.     
     3. На практика тежките пресмятания са изнесени в Апендикса, който е след Глава 3. 
Доказано е, че построената във вид на хипергеометрични редове функция 
удовлетворява всички условия за функция на Риман–Адамар Φ(ξ, η; ξ0, η0) и 
следователно важи съответното интегрално представяне. Това доказателство не е никак 
тривиално и е получено след сръчни пресмятания с използване свойствата на 
въвлечените системи специални функции. Дисертантът споменава, че след 
получаването на тези формули е намерил, че функции на Риман-Адамар за много 
широк кръг от уравнения са построени от руски математици от Самарския 
Университет, по специално във справочника на Волкодавов, Захаров [69] (но  не 
съдържащ доказателства), където е дадена функцията на Риман-Адамар за гранична 
задача за друг клас уравнения, приводими към разглежданото в дисертацията.  Не мога 
да се произнеса дали някъде другаде тези доказателства не са направени, но за мен е 
важно, че дисертантът е извършил коректни доказателства за представянията в 
конкретния случай. Тези тежки и нетривиални пресмятания са извършени в Параграф 
3.4. В резултат са получени Теореми 3.9 и 3.10, които дават описание на решението в 
двумерната област. Получените резултати са обобщени в Теорема 3.12, която дава 
точното асимптотично поведение на обобщеното решение на Задачата на Протър. 
      Това дълго изследване прави отлично впечатление! Резултатът описва асимптоти-
ката на особеностите  на решението и кога те липсват или са от по-нисък от максимал-
ния ред. Отговорът е в условията за ортогоналност, които се изписват в явен вид. 

3. Съответствие между автореферата и дисертационния труд: 

 Авторефератът на дисертационния труд обхаваща 28 страници. Състои се от 
въведение; кратко описание на съсдържанието на дисертацията;  списък на основните 
научни приноси и тяхната апробация и литература (съвпадаща с тази в дисертацията);  
списък на публикациите на докторанта по дисертационния труд. Считам, че той 
съответства на дисертацията. 
 Изброените приноси отразяват правилно достиженията на докторанта. В 
декларацията за оригиналност е посочен ясно произходът на резултатите и авторството. 
 

4. Характеристика и оценка на приносите в дисертационния труд: 

 Изследванията на ас. Алексей Николов, представени в дисертационния труд, можем 
да причислим, към фундаменталната част на науката (по-точно на частните 
диференциалните уравнения). 
 Накратко, основните приноси са: 
– Изследвана е тримерната задача на Протър P0,α  за хиперболично уравнение с младши 
членове и трето гранично условие върху нехарактеристичната част Σ0 и са получени по-
точни от досега известните априорни оценки за обобщеното решение на задачата. 
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Показано е, че младшите членове на уравнението не повишават възможния ред на 
изолираната сингулярност в началото о (0, 0, 0), която обобщеното решение на Задача 
P0,α  допуска. 
– 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. 
– Изследвана е четиримерната задача на Протър P1,m  за слабо хиперболично уравнение 
със степенно израждане върху равнината  t=0. Доказано е съществуване и  eдинстве-
ност на обобщено решение с възможна особеност в точката 0 от характеристичната 
повърхнина Σm,2. 
– Намерени са нетривиални класически решения на съответната хомогенна спрегната 
Задача P1*m. 
– Изследвано е по метода на Риман-Адамар точното асимптотично поведение на 
особеностите на обобщеното решение на Задача P1m. Изведена е формула, от която се 
вижда зависимостта на реда на степенната особеност от дясната страна на разглеждано-
то уравнение. 
       Освен така характеризираните от докторанта приноси, на мен лично ми допада 
фактът, че в изследванията си той използва съществено и професионално апарата на 
специалните функции, като моя основна област на компетентност. Специално ми 
хареса като негов принос резултатът за интегралното представяне на решението, 
например на Задача P12m (параграф 3.4), в което се намесват системи специални 
функции. Например, използва се двойният хипергеометричен ред – функцията на Апел, 
и тя е приложена за изучаване на асимптотиката и пресмятане на числени резултати. 
Изобщо, освен в основните Глави 2 и 3, докторантът представя свои резултати и за 
използваните специални функции, основно от хиперегеометричен тип, и показва добри 
познания и умения за боравене с тях. 

Освен описанието на тематиката и предхождащите резултати, дефинициите, 
теоремите и техните прецизни доказателства, положителна страна в дисертационния 
труд е и наличието на множество „коментарии”, осветляващи професионално 
естеството на резултатите и новостта им.  

 
      Заключение: Представеният дисертационен труд съдържа научни резултати, които 
представляват оригинален принос в професионалното направление 4.5. Математика, и 
показва, че кандидатът притежава задълбочени теоретични знания по съответната 
научна специалност „Диференциални уравнения” и способности за самостоятелни 
научни изследвания. 

5. Мнение за публикациите на дисертанта по темата на дисертационния труд: 

 Публикациите по дисертационния труд удовлетворяват и съществено надхвърлят 
специфичните изисквания на чл. 4 от Правилника на ФМИ – СУ и на Закона (ЗРАСРБ) 
за получаване на о.н.с. „доктор”. Вместо изискуемите поне 2 публикации в рецензирани 
издания, от които поне едно да е списание, дисертантът е автор на шест публикации в 
специализирани и индексирани научни издания – 1 бр. ([72]) в списание с импакт-
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фактор (JIF), 4 бр.  ([73] – [76]) в сборници на международни конференции индексирани 
в Скопус с SJR, 1 бр. ([77]) – в сборник на пролетна конференция на СМБ: 

[72] A. Nikolov, N. Popivanov, Exact behavior of singular solutions to Protter’s problem with 
lower order terms, Electron. J. Diff. Equ., 2012 (2012), No 149, 1-20;  JIF = 0.427. 
 
[73] A. Nikolov, N. Popivanov, Singular solutions to Protter’s problem for (3+1)-D 
degenerate wave equation, AIP Conf. Proc., Applications of Mathematics in Engineering and 
Economics (AMEE’12), 1497 (2012), 233-238; SJR = 0.154. 
 
[74] A. Nikolov, N. Popivanov, Asymptotic expansion of singular solutions to Protter 
problem for (2+1)-D degenerate wave equation, AIP Conf. Proc., Applications of 
Mathematics in Engineering and Economics (AMEE’13), 1570 (2013), 249-256; SJR = 0.147. 
 
[75] A. Nikolov, N. Popivanov, Riemann-Hadamard function for Darboux-Goursat problem 
and its multidimensional application, AIP Conf. Proc., Applications of Mathematics in 
Engineering and Economics (AMEE’14), 1631 (2014), 175-180; SJR = 0.152. 
 
[76] A. Nikolov, Integral representation of singular solutions to BVP for the wave equation, 
AIP Conf. Proc., 10th International Conference on Mathematical Problems in Engineering, 
Aerospace and Sciences, 1637 (2014), 1249-1253; SJR = 0.152. 
 
[77] N. Popivanov, A. Nikolov, Singular solutions of Protter’s problem for a class of 3-D 
hyperbolic equations, Math. and Education in Math., 41 (2012), 191-196. 
 
Прави много добро впечатление, че резултатите по дисертацията са докладвани на 12 
международни (вкл. в чужбина) и национални конференции, и университетски 
семинари, което е полезна тяхна апробация. 
 

6. Критични бележки и препоръки: 

 Нямам съществени критични бележки в научно отношение. 

      В техническо отношение, оформлението на дисертационния труд търпи някои 
критики. Например, в Апендикса редица цитирани литературни източници са с 
изместени номера (вероятно [62] e [63], ..., [66] e [67], стр. 58; също [24] -> [25], стр. 59; 
[29] -> [30], стр. 60; и т.н.). 

      Тези несъответствия обаче не умаловажават научните резултати на докторанта и 
останалата част на качествено подготвения дисертационен труд.  

 

7. Лични впечатления за дисертанта: 

 Познавам дисертанта А. Николов от разговори по тематиката му, и от изнесените от 
него доклади на международните научни конференции „Applications of Mathematics in 
Engineering and Economics (AMEE)” (2012, 2013, 2014) върху резултати от 
дисертацията, които срещнаха одобрение от присъстващите чуждестранни експерти.  
Като докладчик, той показваше добри познания по темата на труда, умение да 
комуникира и да представя убедително резултатите си. 
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8. Заключение: 

Въз основа на запознаването ми с представените от ас. Алексей Николов  
материали (дисертация, автореферат и публикации по темата на дисертацията), 
съдържащите се в тях научни приноси и тяхната значимост, намирам за основателно да 
заявя положителното си мнение относно придобиването на образователната и 
научна степен „доктор“ по:  

- Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; 
- Професионално направление: 4.5. Математика; 
- Научна специалност: Диференциални уравнения. 

 

Убедено препоръчвам на научното жури да присъди образователната и 
научната степен „доктор“ на ас. Алексей Йорданов Николов. 

 

15.09.2015 г.                                   Рецензент: .............................. 

(проф. дмн В. Кирякова) 


