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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

 Представени са свойства на специален вид мултипликативни интеграли, които 

играят съществена роля в по-нататъшното развитие на изследванията на 

несамоспрегнати неограничени оператори, основани на теорията на характеристичните 

оператор-функции и триъгълните модели на M.S. Livsic. Получени са приложения на 

връзката между две основни математически теории – теория на солитоните и теория на 

несамоспрегнатите оператори. Получена е връзка между резултатите (отнасящи се до 

двойки и тройки комутиращи несамоспрегнати оператори) за различни нелинейни 

диференциални уравнения и обобшеното уравнение на Gelfand-Levitan-Marchenko, 

връзката между обобшеното уравнение на Gelfand-Levitan-Marchenko и 

характеристичната оператор-функция на двойка или тройка комутиращи 

несамоспрегнати оператори и др. 

Нека B  е произведение на Блашке имащо само прости нули и   I е главен идеал в 

H 
 породен от B . Основният   резултат който е получен е, че  алгебрата на Бурген  на I 

относно L
 съдържа алгебрата на Сарасон  т.е.  ,

b
I L H C   .  Следствие от него е и 



факта, че  ако I  е крайно породен радикален идеал, отново е налице същото включване.  

Изпозвайки горните два  факта, както и предходни разработки на автора е направено 

друго доказателсто на  твърдението, че  алгебрата на Бурген на I относно L , съвпада с  

алгебрата  на  Сарасон, където  I  е главн идеал в H  , породен от крайно  произведение 

на Блашке  т.е.    , ,
b b

I L H C H L      . 

Разгледана е задачата за съществуване и спектрална устойчивост на периодичнии 

вълни на една система на Клейн-Гордон. Нмаерении са условия за параметрите на 

системата при които вълнитв са устойчиви. Разгледан е един модел на разпространение 

на вълни в оптична среда. Намерена е фамилия от двупараметрични стоящи вълни. 

Доказано е че фамилията от периодичните вълни са спектрално устойчиви. 

Получена е оценка отгоре за броя на нулите на една помощна функция, която 

възниква при разглеждането на инфинитезималната версия на 16-тия проблем на 

Хилберт за кубични Хамилтониани с два центъра и две седлови точки. 

Разгледана е възможността за извеждане на граници за ефективната проводимост 

на многофазни дисперсии от хомогенни сфери с помощта на вариационния принцип на 

Хашин и Щтрикман. Изследвана е структурата на получените граници, изразяващи се 

чрез дву-, три- и четири-точковите корелационни функции за случайната геометрия на  

тази хетерогенна среда. 
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