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1. Област на изследване.  

В дисертацията се изследват диференциално-геометрични инварианти на 

линиите, инвариантни множества и фактор-пространства по отношение на групата на 

директните подобности в евклидови афинни пространства. Също така се показва ролята 

на директните подобности при изучаване на основни класове от линии  и повърхнини в 

геометричното моделиране , като спирали , линии и повърхнини на Безие , рационални 

линии и повърхнини.Изучаването на геометричните трансформации и техните 

инварианти е главна задача на геометрията. 

 

2. Кратко описание на труда  

Дисертацията се състои от Увод, 12 глави, които са групирани в четири части,  

Литература, Списък на фигурите, Списък на публикациите, свързани с дисертационния 

труд и Списък на цитиранията на публикациите, свързани с дисертационния труд в общ   

обем от 220 страници.  



Подробната историческа справка в Увода и обширната библиография показват, 

че авторът много добре познава областта, в която работи.  

Първата част съдържа две глави и има встъпителен характер. Тука се изучава 

основния диференциално-геометричен инвариант на равнинните гладки линии спрямо 

групата на запазващите ориентацията подобности в равнината и симплициалното шейп 

пространство от ред (2, 3 ) . 

Във втората част се разглеждат приложения на резултатите от Глава 1. В третата 

част са представени понятия и теореми, които обобщават част от понятията и 

теоремите от първата част. Последната част е посветена на изучаването на нови 

параметрични линии и повърхнини от известни линии и повърхнини. 

                                                                                                               .  

3. Основни приноси.  

След запознаване с дисертационния труд, констатирам, че основните цели и 

задачи на дисертацията са изпълнени. Приемам приносите, описани в авторската 

справка и автореферата, а именно : 

- Иследвани са диференциално-геометричните инварианти на линиите на Френе 

в n-мерно евклидово афинно просранство относно директните подобности; 

- Направена е класификация на самоподобните линии на Френе в n-мерното 

евклидово афинно просранство за всяко n ≥ 2. При n = 2, 3, 4 и 5 са получени в явен  

вид параметричните уравнения на самоподобните линии с постоянни шейп кривини; 

- Резултатът на Номизу и Сасаки за линейните свързаности върху реалната права 

и единичната окръжност е обобщен и за логаритмичната спирала; 

- Извършен е сравнителен анализ на три модела на симплициалното шейп 

пространство от ред (2, 3); 

- Представен е модел на симплициалното шейп пространство от ред (3, 4), 

базиран на алгебрата на кватернионите; 

- Получени са и редица съществени научно-приложни приноси, които са 

подробно описани в дисертацията и авторската справка. 

  

4. Апробация (статии, доклади, цитирания).  

Дисертацията е написана въз основа на 17 публикувани  статии. Резултатите в 

тях не са използвани в предходната дисертация за придобиване на образователна и 

научна степен „доктор”. Две от статиите са в списания които имат общ импакт-фактор 

1,290 и  



 


