
Вх. № РД-08-42/18.01.2021 г. Тема: ” НЕСАМОСПРЕГНАТИ ОПЕРАТОРИ И 

АЛГЕБРИ НА БУРГЕН, НЕЛИНЕЙНИ ВЪЛНОВИ УРАВНЕНИЯ И 

ХЕТЕРОГЕННИ СРЕДИ ” 
Финансиране 2422.30 лв.  

 

ЕКИП 

Име, презиме, фамилия, длъжност и научна степен Позиция 

Ръководител на проекта:  

1. доц. д-р Галина Славчева Борисова, ФМИ преподавател 

Членове на колектива:  

2. проф. дмн Севджан Ахмедов Хаккъев, ФМИ преподавател 

3. проф. д-р Димчо Костов Станков, ФМИ преподавател 

4. проф. дфмн Владимир Алексеевич Золотарев преподавател, Institute for 

low temperature and 

engineering, Mathematical 

division, Kharkiv, Ukraine 

5. доц. дмн Огнян Борисов Христов преподавател, СУ, ФМИ 

6. доц. д-р Красимир Димитров Цвятков, ФМИ преподавател 

7. гл.ас.  д-р Мирослав Колев Христов, ФМИ преподавател 

8. гл. ас. д-р Ана Димитрова Михайлова, ФМИ преподавател 

9. Турхан Мюмюнов Сюлейманов докторант, ФМИ, 4.5 

Математика, Докторска 

програма Математически 

анализ 

10. Виктория Петрова Събева докторант, ФМИ, 4.5 

Математика, Докторска 

програма Математически 

анализ 

11. Мехмед Ибрахим Коджа докторант, ФМИ, 4.5 

Математика, Докторска 

програма Математически 

анализ 

12. Стелияна Пламенова Атанасова докторант, ФМИ, 4.5 

Математика, Докторска 

програма Математически 

анализ 

13. Гергана Антонова Тодорова студент, 4БМ,  

Ф.№ 1730080004, ФМИ 

 

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 

 Намерено е приложение на връзката между двете математически теории: теория на 

комутиращите несамоспрегнати оператори и теория на солитоните при решаване на 

нелинейни диференциални уравнения: връзката между теорията на операторните 

възли на един оператор  и Sturm – Liouville systems, връзката между вид решения на 

Sturm – Liouville systems, изразени чрез резолвентата на несамоспрегнат линеен 

оператор, представен като сцепление на дисипативен и антидисипативен оператори  

и обобщената форма на Gelfand-Levitan-Marchenko equation, случай, когато входът и 

изходът на отворените системи за два или три  несамоспрегнати оператора, 



съответстващи на Schrӧdinger equation, Korteweg-de Vries equation, Sine-Gordon 

equation, Davey-Stewartson equation, зависят от пространствена променлива и 

съответните вълнови уравнения. 

 Представена е конструкция на метод за решаване на линейни системи използващ, 

наредени двойки свиващи оператори – дадени са примери. Направено е обобщаване 

на условията за съществуване и единственост на  наредени двойки р-циклични 

свиващи изображения.  Дадени са примери. Получен е нов клас от двойки, 

многозначни изображения имащи неподвижни точки.Приложени са примери в 

икономиката и екологията. 

 Описана е алгебрата на Бурген на обратно инвариантно пространсто, умножено  с 

вътрешна функция. Доказани са някои свойства  на алгебри на Бурген, породени от 

крайни идеали в пространството от аналитични функции. 

 Излседвана е спектралната устойчивост на периодични вълни за нелинейно вълново 

уравнение и система от вълнови уравнения.  За целта е изследван спектъра на 

оператора на линеаризация около периодичните вълни, като в единия случай 

оператора е скаларен Хил оператор а в другия матрица от Хил оператори.  Доказано 

е, че и в двата случая броя на отрицателните собственни стойности на оператора на 

линеаризаия е 1. След това е пресметнат Ханилтоновия индекс на устойчивост‘ 

Като резултат е доказано, че периодичните вълни при копериодични пертурбации са 

спектрално неустойчиви. 

 Предложена е нова вариационна процедура, обобщававаща известни вариационни 

процедури, водещи до намиране на три-точкови граници на ефективните еластични 

модули на макроскопически изотропна хетерогенна среда. Тази процедура е 

приложена за класа на симетричните клетъчни материали и като резултат са 

получени прости формули за тези граници на ефективния обемен модул за такива 

случайни среди. 
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