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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

Получени са различни приложения на установената връзка между двете 

математически теории: теорията на комутиращите несамоспрегнати оператори и 

теорията на солитоните. Изследвана е връзката между обобщената форма на уравнението 

на Gelfand-Levitan-Marchenko за различни диференциални уравнения (Schrӧdinger 

equation, Korteweg-de Vries equation, Sine-Gordon equation, Davey-Stewartson equation) и 

изходната реализация и “the mode” на елемент от Хилбертовото пространство. 

Изследванa e връзката между обобщената форма на уравнението на Gelfand-Levitan-

Marchenko и характеристичната оператор – функция на $n$-торка комутиращи 

несамоспрегнати оператори.  

Описани са някои алгебри на Бурген на подалгебри на 
H .  

За система на Шрьодингер е изследвaн проблемът за устойчивост на периодични 

вълни от „dnoidal” вид. В случая, когато оператора на линеаризация има една 

отрицателна собстевенна стойност и нулата е проста собствена стойност е доказано, че 

вълните са орбитално устойчиви. За целта е доказано, че тези вълни са минимизатори на 



добре подбрани закони за съхранение. В случаите, когато има повече отрицателни 

собственни стойности и ядрото на оператора на линеаризация не е едномерно, са 

намерени усливия при които вълната е спектрално устойчива/неустойчива. 

За една ситема на Клейн-Гордон е изследван проблемът за спектарлнатта 

устойчивост на периодични вълни от типа на “cnoidal”. За целта са сметнати индексите 

на устойчивост на квадратичен сноп породен от оператора на линеаризация около 

вълната. 

Изведени са вариационни граници за ефективната проводимост на многофазни  

полидисперсни суспензии и клетъчни материали. Оказа се, че добре известни 

вариационни процедури в теорията на хетерогенните среди могат да бъдат поставени под 

общ чадър и така да се получи обща компактна форма на резултатите от тяхното 

прилагане. 
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