
Рецензия

на дисертацията за присъждане на образователната и научна степен "доктор"на

тема "Интегрируеми системи свързани с афинните алгебри на Кац-Муди от типа

A" с автор Станислав Красимиров Върбев. Професионално направление 4.1

Физически науки, Научна специалност 01.03.01 "Теоретична и математическа

физика", Научен ръководител доц. д-р Димитър Магдалинов Младенов

и втори научен ръководител проф. дфн Владимир Стефанов Герджиков.

Рецензент: акад. проф. дмн Петър Радоев Попиванов - ИМИ - БАН

Тази дисертация е написана от г-н Станислав Върбев, редовен докторант

към катедра "Теоретична физика"  на Физическия факултет към СУ "св.  Климент

Охридски", който е възпитаник на същия факултет и успешно е защитил

магистърска дипломна работа през 2011г.

Накратко казано, от автора са намерени нови системи от интегрируеми

частни диференциални уравнения, свързани с афинните алгебри на Кац-Муди

Ar
(1), Ar

(2) и Br
(1). Става дума за различни обобщения на станалите вече класически

уравнения на КДВ и МКДВ. Всички те имат разнообразни приложения във

физиката, като например при разпространението на едномерни вълни в плитки

басейни, физиката на плазмата и физиката на твърдото тяло - акустични вълни в

кристална решетка, а също така и в оптиката.

Г-н Върбев използва в своя труд някои идеи и методи на А.В. Михайлов [56]

и В.  Дринфельд и В.  Соколов [57].  Малко по-точно,  от Михайлов се използва

въвеждането на групата на редукциите като апарат за намиране на нови

интегрируеми системи,  а от Дринфельд-Соколов се заимства връзката между

Лаксовото представяне и алгебрите на Кац-Муди. По същество първите 4 глави

от дисертацията, написана на английски език в обем от 140 стандартни

машинописни страници и разделена на 7 глави, не съдържат нови резултати. Без

тях обаче, ще се затрудни запознаването с главите 5-7, които съдържат

основните резултати /приноси/ на този труд. Чрез тях изложението добива

затворена форма.



Последователно ще се спра на глави 5-7, като ще спомена, че в техническо

отношение Глава 5 (ст. 72-109) е до голяма степен "носещата". В нея е изведена

нова група от системи диференциални уравнения, свързани с алгебрите на Кац-

Муди Ar
(1),  r  ≥ 1  /последните са построени с помощта на автоморфизма на

Кокстър/. В процеса на работа тук съществена роля играе един удобен базис на

алгебрите на Ли  Ar
(1), а именно Js

(k), s =1,..,r+1, който е съвместим с градуировките

и се използва от други автори /Кац, Хелгасон, Герджиков/. Докторантът избира

Лаксовата двойка като линеен (L) и кубичен полином (M) по степените на

спектралния параметър λ и от условието за нулева кривина [L,  M] = 0 получава

системата от рекурсионни съотношения (5.4)-(5.8). Развивайки потенциала Q(x,t)

по елементите на базиса { Js
(0)}, г-н Върбев стига до системата ЧДУ (5.9), която е

от типа на МКДВ (от 3ти ред) и се удовлетворява от компонентите  ql на Q  по

базиса {  Js
(0)}. Системата (5.9) е илюстрирана с няколко примера в случаите на

A1
(1), A2

(1), A3
(1) и A4

(1), където освен квазилинейните системи от вида на МКДВ са

дадени в явен вид (с явни формули) и съответните хамилтониани H. Намирането

на доста комплицираната квазилинейна система от ЧДУ (5.9) с реалнозначни

коефициенти е технично и изисква внимание, време и търпение (стр. 74-95).

Проверката на част от сметките показва, че те са верни. Напомняме, че в

градуираната алгебра g = sl(r+1) могат да се наложат допълнителни редукции,

които са генерирани от Z2 автоморфизми. Това води до намирането в §5.4 на

различна хамилтонова формулировка на някои от уравненията от типа МКДВ. В

това отношение са интересни двата последни примера, приведени на стр. 99. В

единия от тях за известното дефокусиращо МКДВ уравнение е записан в прост

явен вид един негов хамилтониан. Най-сетне ще спомена и §5.5, където е

потърсен вторият нетривиален член от йерархията /M е полином от 2-ра степен

относно λ /. В този случай за компонентите ql на потенциала Q по базиса { Js
(0)}

след съответните сметки (стр. 100-105) се стига до квазилинейната система от

Шрьодингеров тип (т.е. еволюционна, от втори ред по x), приведена на стр. 105,

непосредствено над Examples for E = 0. Интересни са предложените примери,

заедно със съответните ѝм хамилтониани за алгебрите Ar
(1), r = 1,2,3 (стр. 105-

106).

Глава 6 е обобщение на Глава 5, защото тук M e полином на λ от степен m,

докато в предната глава m = 3,2. Авторът извежда рекурсионните съотношения за

m ≤ r+1, където m е показател на простата алгебра на Ли g, както и нелинейното



еволюционно уравнение за Q (6.3). По този начин се задава и цялата йерархия от

уравнения. Самостоятелен интерес представлява §6.2, където са изучени

спектралните свойства на фундаменталните аналитични решения (ФАР) на

Лаксовите оператори L, M (полином на λ от степен m). При доста общи

предположения подобни спектрални задачи са анализирани от В. Герджиков и А.

Яновски през 1994г. Напомняме, че ФАР са аналитични функции ξν в подходящи

области Ω на C1, които представляват централни ъгли с разтвор π/(r+1),  ν = 0,1,...,

r.  Ων са разделени от лъчи lν, записани в явен вид. Дисертантът трябва да

напомни (запише по-подробно) дефиницията (6.4) на стр. 112, защото α(J) е

определено в Деф. 32, стр. 63. Това ще улесни възприемането на Таблици 6.1 -

6.5. Всъщност тук се строи ФАР на оператора L(ξ) = i ∂ξ/∂x + Qξ - λ[J, ξ] = 0, което

е свързано с т.н. Йостово решение на L чрез формулата ξν =  χνeiJλx .  Точно ξν

удовлетворяват подходяща задача на Риман-Хилберт с условието за канонична

нормализация limλ→∞ ξν = 1.

Както са показали Захаров-Шабат през 1979г., стартирайки от задачата на

Риман-Хилберт с метода на обличането,  може да се построи безотражателен

потенциал на L и респективно солитоноподобни решения на изследваното

нелинейно еволюционно уравнение. Отдавна е известно, че намирането на

класове от решения на някои нелинейни еволюционни уравнения се свежда

последователно до решаването на 3 линейни задачи на Коши, всяка една от

които е еднозначно разрешима. Решаваща крачка тук е изследването на

обратната спектрална задача, т.е. уравнението Гелфанд-Левитан-Марченко.

Вместо решаването на това сложно интегрално уравнение може да се осъществи

редукция към добре изследвания проблем на Риман - Хилберт. В

§6.3.1 се намира еволюцията на матрицата на разсейването, а в §6.3.2 е описан

методът на обличането, който се основава на построяването ФАР за оператора L

и редуцирането на обратната задача на разсейването (т.е. възстановяване на

потенциала Q чрез данните на разсейване) до задачата на Риман-Хилберт.

Смятам, че §6.3.1 и §6.3.2 трябва да бъдат написани малко по-подробно и по-

акуратно. Касае се за известен подход, но обстоятелството, че дисертационният

труд е написан на английски език и е потенциално предназначен за по-широка

читателска аудитория задължава. Поляризационните вектори на стр. 116 също

трябва да се прокоментират. Същото се отнася за величините m0 и s1, който се

изразяват посредством n1 и r0. Добре би било да има и някой конкретен пример,



където решението за изписва в явен вид (при КдВ такива са хиперболични

функции).

В последната 7 глава на дисертацията са изведени системи от уравнения,

свързани с ортогоналната алгебра B2
(1), както и две системи от уравнения

свързани с алгебрите на Кац-Муди A4
(2) и A5

(2). Последните имат височина 2.

Дисертантънт е намерил в явен вид техните хамилтониани (7.3) /стр. 120, 123,

125/ и рекурсионните оператори /§7.2, виж също §7,4/. Специален интерес

представлява §7.6, където се конструира ФАР за трите различни Лаксови

оператори,  срещащи се в тази глава.  Както и в Глава 6,  тук се прибягва до

спомагателното уравнение L(ξ) = 0, чиито спектрални свойства са резюмирани в

шест точки на стр. 126-127. В дисертационният труд не се среща нито една

теорема, но единствената Лема 1, стр. 127 предлага задачата на Риман-Хилберт,

която се удовлетворява от ФАР  ξ̃ν(x,  t,  λ),   limλ→∞ ξ̃ν =  1  с гранични лъчи lν.

Последните определят ъгли с различен разтвор в зависимост от изучаваната

алгебра. Лема 1 обобщава за този вид алгебри един резултат на Захаров-Шабат

от 1972г. Вече споменахме, че с помощта на метода на обратната задача на

разсейването, редуциран към задачата на Риман-Хилберт (и значи към Лема 1)

можем да построим солитоноподобни решения на разглежданите нелинейни

еволюционни уравнения. Казаното за  §6.3 важи и за §7.6.1. В заключение ще

добавя, че хамилтонианите, свързани с алгебрите на Кац-Муди B2
(1) и A4

(2), са

намерени в [57] през 1984г. докато този, който е породен от A5
(2) е за пръв път

публикуван в [66] през 2015г. и е дело и на дисертанта.

Ще приведа по-долу заключителните думи. От докторанта са получени

редица нови резултати с приносен характер в областта на нелинейните

еволюционни уравнения на математическата физика, като са преодолени

определени трудности от технически характер,  а също така при адаптирането в

конкретната ситуация на дисертацията на подхода, чиито корени са (без

претенции за пълнота) при Захаров-Шабат, Михайлов, Дринфельд-Соколов с по-

нататъшно развитие от Герджиков и др., дисертантът е усвоил техническия

апарат на обратната задача на разсейването, редуциран към гранични задачи за

аналитични функции от типа на Риман-Хилберт. Изложението (на английски език)

е сравнително подробно, а научената методика може да послужи в бъдещата

научноизследователска работа. Пожеланието ми е да намерят в явен вид

солитоноподобните решения на някои от еволюционните системи.



В процеса на рецензирането направих своите критични бележки,

Авторефератът е написан подробно на 60 стр. и вярно отразява съдържанието на

дисертационният труд. Могат да се направят дребни езикови бележки по него,

свързани с употребата на страдателния залог и пунктуацията.

Г-н Върбев има 2 публикации (в съавторство с трима колеги) в трудове на

международни конференции, състояли се у нас. Те са отпечатани в авторитетни

чуждестранни издателства. Със същите автори има и две статии през 2015г.,

едната от които в международно списание с импакт фактор,  а другата с импакт

ранг. Безспорно дисертацията е добре апробирана, за което съдим по изнесените

доклади на конференции: у нас 1, у нас 1 постер и в Румъния 1. Участвал е общо

в 3 международни школи в Италия, Сърбия и Румъния.

Нямам лични впечатления от дисертанта с изключение на тези от

вътрешната защита на 09.12.2015г.

От всичко гореизложено е ясно, че дисертацията удовлетворява

изискванията на ЗРАСРБ, а също така и вътрешните изисквания на ФзФ при СУ

"св. Климент Охридски".

Това ми дава достатъчно основания да препоръчам на почитаемото

научно жури, утвърдено от ФС на ФзФ, да присъди на г-н Станислав Красимиров

Върбев образователната и научна степен "доктор", а уважаемия Факултетен

съвет при ФзФ да потвърди това решение.

София,

18 .02.2016

/акад. Петър Попиванов/
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