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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

Получени са нови резултати по отношение на оценка на смущенията в 

положително определеното решение на матричното уравнение 𝑋 − 𝐴∗�̂�−1𝐴 = 𝑄 в 

резултат на смущения в матричните коефициенти. Направени са мащабни експерименти 

с цел сравнителен анализ на съществуващите оценки.  

Изследвана е локалната сходимост на итерационния метод „Инвърс-Вайерщрас” 

за едновременна апроксимация на всички нули на полиноми. Получена е нова теорема 

за локална сходимост и радиус на сходимост на разглеждания метод. Новият радиус на 

сходимост подобрява всички известни резултати. Направен е сравнителен анализ на 

известните околности на сходимост и новополучената околност спрямо степента на 

полинома. 

Получено  е едно обобщение на процеса на Пойа, известен още като отрицателно 

биномен процес. Дефинира се сложен процес на Пойа и двумерен процес на Пойа. 

Получени са вероятностните функции на сложния и на двумерния процес на Пойа и 

някои техни характеристики. Разгледан е двумерен модел на риск, при който броящия 

процес е дефинирания двумерен процес на Пойа. Като приложение резултатите се 

прилагат при застрахователен модел на риск, разгледани са два вида вероятности за 

фалит и са намерени съответните им Лапласови трансформации.   
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