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Област на изследване: Настоящата дисертация е посветена на изследване 

на интерполационните и тънки редици от елементи на спектъра ( )M H ∞ на 

комутативната банахова алгебра H ∞ , състояща се от всички ограничени 

аналитични функции в единичния кръг D на комплексната равнина. 

Въпреки простата на пръв поглед дефиниция на алгебрата , оказва се, че 

нейният спектър притежава сложна и богата структура. Труден е още първият 

естествено възникващ въпрос: дали точките от диска D представляват навсякъде 

гъсто множество в спектъра ( )

H ∞

M H ∞ ?  Положителният отговор на този въпрос, 

известен под наименованието „Теорема за короната”, е даден през 1962 г. от 

известния шведски математик Карлесон. Оттук се вижда, че всяка точка от ( )M H ∞  

съответствува на редица (по-точно, на клас от редици) от точки на D .  

В процеса на доказателството на тази теорема  Карлесон дава отговор и на 

един друг, не по-малко важен въпрос, а именно характеризация на  всички 

интерполационни редици от точки на D. На базата на това, Хофман успява да 

опише структурата на ( )M H ∞ ; оказва се, че дадена точка от ( )M H ∞  притежава 

нетривиален дял на Глисън точно тогава, когато съответства на интерполационна 

редица от точки на D. Чрез усилване на условието на Карлесон се въвежда 



понятието „тънка”1 редица от точки.  Аналогично на горното, Хофман показва, че 

дялът на Глисън на дадена точка е хомеоморфен на единичния диск точно тогава, 

когато съответната редица е тънка. 

Следващата естествено възникваща задача е да се изследват интерпола–

ционните редици от точки в цялото пространство ( )M H ∞ ;  тази задача се оказва 

по-сложна, и на нея са посветени работите на редица съвременни математици като 

Изучи, Мортини, и др., които, пренасяйки условието на Карлесон, въвеждат 

условията (I1)-(I4) , изследват връзките между тези условия и интерполационността. 

Една от главните задачи на настоящата дисертация е да се въведат и изучат 

аналогични условия, свързани с „тънкостта” на съответната редица – това са 

условията (T1)-(T4), въведени в настоящата дисертация заедно с допълнителните 

условия  (A1)-(A4). Дисертацията изследва взаимоотношенията между тези условия, 

връзките им с понятията за интерполационност и тънкост на редици, както и със 

структурата на съответните дялове на Глисън. 

Като цяло може да се каже, че в дисертацията е посветена на интересна и 

трудна област от комплексния анализ, която не престава да бъде обект на трудове 

на наши и чужди математици. 

Съдържание на дисертацията: дисертацията се състои от 87 страници 

текст, разделен на 4 глави, и цитирана литература от 29 заглавия. Първата глава 

представлява въведение, в който е даден кратък обзор на основните понятия за 

дадената област, класическите резултати на Карлесон, Хофман, Сарасон и др. 

Изложено е съвременното състояние на изследванията по въпроса, отворените 

проблеми (на някои от които в дисертацията е даден частичен отговор), и са 

формулирани въведените от дисертанта и неговите съавтори условия  (T1)-(T4) и 

(A1)-(A5), играещи важна роля по-нататък. 

 Резултатите на дисертацията са изложени в глави 2, 3 и 4. В глава 2 се 

разглеждат тънки редици от точки в единичния диск (в 2.2) или в хомеоморфен дял 

на Глисън (в 2.3). Доказва се еквивалентност, в тези случаи, на условията (T1) и 

(T2), както и връзката им с въведеното от Горкин и Мортини условие за 
                                                 
1 Така е преведен в настоящата дисертация терминът “thin sequence”. Според мен, по-подходящо е 
това понятие да се преведе като”разредена редица”.   



асимптотична интерполационност. В глава 3 аналогични въпроси се разглеждат за 

произволни редици от точки на ( )M H ∞ , като за тази цел се налага да се въведат и 

допълнителните условия (A1)-(A5). В частност, доказва се, че условията (A3) и (A4) 

са еквивалентни, и всяко от тях влече съществуването на интерполационна 

подредица (теореми 3.2.6 – 3.2.10). В глава 4 се изследват тънките и 

интерполационни редици в множеството G на точките от ( )M H ∞  с нетривиални 

дялове на Глисън, както и в сечението на G с короната. Доказва се (в 4.1), че за 

такива редици от условието (T1) следва условието (T2).  В параграф 4.2 са намерени 

достатъчни условия за тънкост на редици в  G. Параграф 4.3 разглежда въпроса за 

интерполационни редици в това множество. В частност, условието за 

интерполационност, намерено в теорема 4.3.6, усилва резултат на Мортини от 2000 

г.  Освен това, резултатите от глава 4 дават частично решение на два въпроса, 

поставени от Изучи в работа от 1992 г.: дали за редици от точки на G условието (I2) 

влече условието (I3) и/или интерполационност на редицата. Оказва се, че при 

поставяне на допълнителното условие (A3) отговорът и на двата въпроса е 

положителен. 

 Като цяло дисертацията съдържа оригинални резултати, разясняващи 

съотношенията между различните условия, удовлетворявани от редици от точки на 

( )M H ∞ .  Получаването на тези резултати изисква както теоретическа подготовка, 

така и преодоляването на сериозни технически трудности. 

Самостоятелност на постиженията: насоките за изследване, както и 

методите за осъчествяването им, са дадени от научния ръководител, но приносът на 

дисертанта за получаване на резултатите на дисертацията е несъмнен. 

Апробация на резултатите: Резултатите на дисертацията са публикувани в 

4 научни статии , от които 3 в Доклади на БАН и една, приета за печат, в 

списанието Central European Journal of Mathematics , както и в два доклада, 

отпечатани в материалите на проведени в България конференции с международно 

участие. Една от статиите е самостоятелна, а останалите са в съавторство, главно с 

научния ръководител доц. д-р Димчо Станков. 

 



 


