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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

        Актуалност на темата 

      Фундаментален въпрос в съвременната диференциална геометрия на  

многообразията е въпросът по зададен тензор на кривина да се определи 

метриката на многообразието с точност до изометрия, като чрез този тензор 

многообразията  се характеризират  алгебрично, геометрично и топологично. В 

общия случай този въпрос няма задоволителен отговор в световната литература 

досега,  поради което е важно да се класифицират и опишат с точност до 

изометрия Римановите многообразия със специални нетривилни тензори на 

кривина [6]-[9], [12]-[80], [83]-[89], [92]-[107].  При решаването на този въпрос 

в последните 25 години се използват различни оператори на кривина, 

естествено свързани с тензора на кривина  R за  произволно Риманово(псевдо-

Риманово) многообразие M:=(M,g), с метрика g  [12]-[24], [26]-[28], [32]-[36], 

[39]-[41], [43]-[79], [85]-[107]. Ако Мp е тангенциалното пространство към M, в 

произволна  точка pM, тогава R се дефинира чрез равенството            

         Rx,y(z):= R(x,y,z)= x y z-  y x z-  [x,y] z   , 

където  e  свързаността на Леви-Чивита, като R удовлетворява следните 

свойства[2]:  

R(x,y,z,u)=- R(y,x,z,u),  R(x,y,z,u)=R(z,u, x,y) , 

R(x,y,z,u)+ R(y,z,x,u)+R(z,x,y,u)=0 ,  

второто от които се нарича първо тъждество на Бианки[2]. Ако g е неизродена 

билинейна форма със сигнатура (p,q), дефинирана върху крайномерното 

евклидово векторно пространство V, тогава всеки тензор R
4
V* 

удовлетворяващ посочените свойства се нарича алгебричен тензор на кривина, 

съответно наредената тройка (V,g,R) се нарича  алгебричен модел. Ако е 

зададен само алгебричен модел, то чрез него може да се дефинира изоморфно 

на модела Риманово или псевдо-Риманово многообразие (M,g) такова, че 

моделът (V,g,R) да съвпада с модела (Мp,gp,Rp), във всяка точка pM[53]. Това 

пък ни дава възможност да работим едновременно в геомeтричен и алгебричен 

контекст по проблемите които разглеждаме. Ако работим геометрично, освен 

алгебричните свойства на тензора на кривина  R за многообразието (M,g) имаме 

и четвърто свойство на този тензор, характерно за Римановите и псевдо-

Римановите многообразия, наречено още второ диференциално тъждество на 

Бианки, което се изразява чрез равенството[2]: xyz(xR)(y,z,u)=0, в което  е 
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циклична сума по векторите x, y, z и което от своя страна прави 

геометричните резулатати приоритетни. В дисертацията разглеждаме следните 

оператори на кривина:  

         I.  Оператор на Якоби:  J(Х)(u)= R(u,X,X)  или  RX(u)=R(u,X,X) , дефиниран 

за произволен единичен вектор  XMp , в точка  pM(първото означение е на 

П.Гилки, а второто означение на Л.Ванкехе). 

         II. Кососиметричeн  оператор: (X,Y)(u)=R(X,Y,u), дефиниран за 

произволен ортонормиран базис X,Y на дадена двумерна площадка Mp , в 

точка  pM,  накратко се означава с (u);  

        III. Обобщен  оператор на Якоби: )( kJ E (u)=i=1,k , )( i i XX
i

g X J (u), 

дефиниран за произволно k-мерно допирателно подпространство E
k
Mp,  в 

точка pM, където {Xi}i=1,k  е ортонормиран базис  за E
k
; 

          IV.  Оператор  на Станилов:           (E
k
) (u)=i<j=1, k (Xi, Xj)(Xi, Xj)(u)   , 

дефиниран за произволно k-мерно подпространство E
k
Mp, в точка pM, 

където {Xi}i=1,k   е ортонормиран базис в  E
k
.  

         V. Симетричен оператор:
1

( ) ( , , ) ( , , ) ,
, 2

( )u R u X Y R u Y X
X Y

    дефиниран 

за произволна ортонормирана двойка вектори X,YMp, в точка pM.  

          Операторите на кривина, дефинирани с равенства II-IV, са дефинирани от  

Г.Станилов,  като  за тях е в сила следното[43]:  

        Твърдение.  Операторите на Станилов не зависят от ортогонални 

трансформации на ортонормираните базиси в индуциращите ги 

подпространства .  

        От това твърдение следва, че операторитe на кривина дефинирани с 

равенствата  II-IV са индуцирани от допирателни подпространства на 

тангенциалното пространство Mp, към многообразието (M,g), в точка  pM, 

поради което операторът III  може да се приеме за обобщение на оператора на 

Якоби дефиниран с равенство I, и се нарича обобщен оператор на Якоби[60],  а 

операторът IV може да се приеме за обобщение на кососиметричния оператор, 

дефиниран  с равенството I, и се нарича оператор на Станилов. През 1998 

година работещите по оперaтора на Якоби автори взеха участие с доклади на  

първата “Работна среща по  Осерманови и свързани с тях проблеми”,  

състояла се през 16-19 юли в университета в Сантяго де Компостела(Испания). 
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Началото на всички техни изследвания бе поставено от Р. Осерман  

чрез следното[87]: 

         Предположение. Едно Риманово многообразие (M,g) е локално 

симетрично пространство от ранг 1 или плоско,  ако собствените 

стойности  на  оператора на Якоби  RX    ca  глобални константи върху 

многообразието? 

        Римановите многообразия, които притежават посоченото свойство, са 

наречени от П.Гилки, А.Суон и Л.Ванхеке глобални Осерманови 

многообразия[45]. Глoбалните Осерманoви многообразия са изследвани 

подробно от докторанта на Осерман Kуо-Шин-Чи,  който дава положителен 

отговор на предположението на Осерман при размерност на многообразието  

n1(mod 2), n2(mod 4) и n=4[23].  След хипотезата на Осерман проблемът, 

който той постави бе обобщен от П.Гилки, А.Суон и Л.Ванхеке, които 

поставиха следния[45]:  

        Въпрос. Ако собствените стойности на оператора на Якоби  RX  

зависят само от точката pM и не зависят от вектора XSpM  

(eдиничната  сфера в точката p), то дали  M е локално симетрично 

пространство от ранг 1 ? 

        Многообразията притежаващи посоченото свойство  са наречени от 

посочените автори точково постоянни Осерманови  многообразия, като бе 

доказано съществуването на четиримерни точково постоянни Осерманови 

многообразия, които не са глобално Осерманови многообразия и за които 

операторът на Якоби има три различни помежду си собствени стойности[41]. 

По-късно Ю.Николаевски доказа, че класът на точково постоянните 

Осерманови многообразия съвпада с класа на глобалните Осерманови 

многообразия, при размерност на многообразието различна от  2, 4, 8, 16[85].  

Предположението на Осерман бе пренесено в четиримерната Лоренцова 

геометрия, където бяха  дефинирани  пространственоподобни  и  времеподобни 

 Осерманови Лоренцови многообразия, за които характеристичният полином 

на оператора на Якоби  RX  е глобална константа върху  многообразието,              

за всеки пространственоподобен или времеподобен допирателен вектор X, като 

бе   доказано следното[32]:  
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      Твърдение 2.  Eдно четиримерно Лоренцово многообразие (M,g) е  

Осерманово Лоренцово многообразие тогава и само тогава когато (M,g) е 

пространство с  постоянна секционна кривина.  

       По-късно това твърдение  бе доказано от П.Гилки, Н.Блажич, Н.Бокан 

при  произволна размерност на  многообразието[47], като този резултат бе 

обобщен в [67], където бяха характеризирани псевдо-Римановите 

многообразия и модели за които операторът на Якоби има Жорданова 

нормална форма с точково постоянен ранг, във всяка точка от 

многообразието. От началото  на  1988 година редица автори започнаха да 

работят върху операторите на  кривина  дефинирани от Станилов в 

Римановата геометрия[95]. Най-напред Г.Станилов и Р.Иванова[78] 

доказаха, че четиримерните Айнщайнови многообразия за които 

кососиметричният оператор на Станилов(дефиниран с равенството II) има 

точково постоянни собствени стойности са многообразия с постоянна 

секционна кривина. В [79] С.Иванов и И.Петрова характеризираха 

четиримерните Риманови многообразия за които кососиметричният оператор 

на Станилов има точково постоянни собствени стойности,  като  бе доказано, 

че те са или пространства с постоянна секционна кривина или изкривени 

произведения от реален интервал и тримерно пространство с постоянна 

секционна кривина. Тези многообразия бяха наречени от П.Гилки IP-

многообразия, като същият резултат бе доказан от П.Гилки, Дж.Лаи, 

Х.Садофски при произволна размерност на многообразието[52]. 

Косoсметричният опeратор предизвика голям интерес от страна на П.Гилки, 

който публикува редица статии в тази област, с различни съавтори, като под  

негово  ръководство, Т.Дзанг  защити  докторска  дисертация върху този 

оператор, в Орегонския държавен университет, САЩ[106].  По-късно IP-

многобразията бяха обобщени от В.Видев и Ю.Цанков,  чрез условие за 

точкова постоянност на собствените стойности на оператора на 

Станилов(дефиниран чрез равенството IV), като беше характеризиран 

четиримерния случай на тези многообразия[101]. След това П.Гилки, 

С.Никцевич, В.Видев[35] дефинираха и характеризираха псевдо-Римановите 

многообразия и алгебрични модели, за които  оператора на Станилов 

притежава Жорданова нормална форма с точково постоянен ранг, и които 

бяха наречени многообразия и модели на Станилов. Условията за точкова 

постоянност на характеристичните коефициенти на обобщения оператор на 

Якоби, доведоха до обобщаване на предположението на Р.Осерман и 
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въвеждане от Г.Станилов и В.Видев на понятието точково и глобално 

Осерманово многообразие от ред k[93]. Тези класове от многообразия и 

модели бяха характеризирани от П.Гилки, в Римановата геомтрия[54] и от 

П.Гилки, Г.Станилов, В.Видев в псевдо-Римановата геометрия[34]. 

Операторът на Якоби, дефиниран от Осерман и оператора на Станилов заеха 

съществено място в монографиите [16], [32], [43], [60], [76] и дисертациите 

[5], [92], [96], [106]. Важен момент за развитието на теорията на операторите 

на кривина бе идеята на Г.Станилов, да бъдат изучени класовете от 

Риманови многообразия за които два кривинни оператора  комутират, във 

всяка точка от многообразието. Най-напред   П.Гилки и  М.Брозос-

Васкес[70]-[72], характеризираха Римановите и псевдо-Римановите  

многообразия за които два оператора на Якоби комутират. След това 

Г.Станилов и В.Видев дефинираха и частично характеризираха Римановите 

многообразия с комутиращи кососиметричен оператор и обобщен  оператор 

на  Якоби,  индуцирани от една и съща допирателна площадка[94], наречени 

многообразия на Станилов-Видев[43]. По-нататък В.Видев и М.Иванова[104] 

хaрактеризираха  4-мерните Риманови многообразия за които всеки два 

обобщени оператора на Якоби, дефинирани от взаимно-допълващи се  

ортогонални подпространства, комутират. В [33] П.Гилки и В.Видев 

характеризираха  псевдо-Римановите многообразия за които операторa на 

Ричи и оператора на Якоби комутират и които бяха наречени многообразия 

Якоби-Видев[77] и които в дисертацията наричаме многообразия на Якоби-

Ричи.  Комутационната теория на операторите на кривина бе обект на  

монографията [43],  като от  разделите: 

        6.6       Jacobi -Videv models and manifolds    ;  

        6.6.1.   Equivalent  properties characterizing  Jacobi-Videv manifolds ; 

        6.6.2.    Decomposing Jacobi-Videv manifolds ,  

се вижда приноса на автора на дисертационния труд за развитието на тази 

теория.      

         Цели и задачи на дисертационния труд.  

        Целта на представената дисертация е да се продължат изследванията върху 

операторите на кривина дефинирани от Осерман и Станилов чрез собствени 

вектори, спектрални инварианти и жордановата нормална форма на тези 

оператори като по този начин се характеризират редица класически и са 

получени нови класове от Риманови и псевдо-Риманови многообразия и 

алгебрични модели. В този аспект задачите които си поставихме са   
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характеризиране на: Осермановите хиперповърхнини и Осермановите 

многообразия чрез  собствените вектори на оператора на Якоби, Римановите 

многообразия за които операторът на Якоби е идемпотентен,   Римановите и 

псевдо-Риманови k-Осерманови многообразия и модели, многообразията и 

моделите на  Станилов,   четиримерните Риманови k-Станилови многообразия, 

псевдо-Римановите  k-Станилови многообразия, за които Жордановата нормална 

форма на оператора на Станилов има точково постоянен ранг.  Най-важната цел 

в дисертацията бе комутационната теория за операторите на кривина, която 

привлече вниманието на редица международно утвърдени геометри, като тук 

повечето наименования на многообразията и моделите, които са 

характеризирани, и които са получени като нови геометрични и алгебрични 

обекти са наречени на името на създателя на тази теория Г.Станилов, а някои на 

автора на дисертационния труд. Чрез комутационната теория за операторите на 

кривина бяха получени и характеризирани косо-Станиловите многообразия и 

модели, Римановите и псевдо-Риманови многообразия и модели на  Якоби-Ричи 

с произволна размерност, 0-моделите на Якоби-Ричи, неразложимите             и 

не-Айнщайнови  Риманови  многообразия на  Якоби-Ричи, многообразията на 

Станилов-Видев. 

        Методология на изследването  

       В представената дисертация са използвани методи на диференциалната 

геометрия на Римановите и псевдо-Римановите  многообразия със и без 

допълнителни структури, алгебрични методи,  структурни модули на 

Клифорд, топологични методи, линейна алгебра, аналитична геометрия,  

реален и комплексен анализ.   

         Апробация на резултатите 

         Резултатите от дисертационния труд са докладвани на:         

         1.  International Conference on Geometry and applications(Chairman 

G.Stanilov), Varna,  2001, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013;           

         2. Arbeitstagung uber Geometry and algebra(Chairman Prof. Wefelscheid): 

Humbold University Berlin-2003, University of  Poznan(Bendlevo), 2005;  

        3. 6-th International Workshop on complex structure and vector 

fields(Editors S.Dimiev and K.Sekigava), Varna 2002; 

        4. Midwest Geometry Conference in honor of Thomas P.Branson. May 18-

20, 2007, Iowa City , USA; 
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        5. Конференции на съюза на Математиците в България: 2001, 

2002, 2003, 2004,  2009 година; 

        6.  Юбилейни научна сесия ”30 години факултет по математика и 

информатика”,  Пловдив,  2000 .       

        7.  Конференции на съюза на учените, клон  Стара Загора,  2002. 

         Представени са 27 научни публикации по проблема на дисертационния 

труд,  от които 15 научни публикации са реферирани в  Zentralblatt MATH, 7 

научни публикации са в списания с импакт фактор/ранг, самостоятелни са  6 

научни публикации, от които  1 е  в списание с импакт фактор/ранг, и 3 са в 

реферирани научни списания. Представени са 41 цитата на научните 

публикации по проблемите на дисертационния труд, от които 32 цитата са в 

реферирани научни статии или монографии на реномирани издателства, като 

26 от тези цитати са в научни статии с импакт ранг/фактор.       

         Благодарности 

        Изказвам своята дълбока благодарност на моите учители  Грозьо 

Станилов и Питър Гилки, на моите съавтори Стана Никцевич, Едуардо-

Гарсия-Рио, Мигел Брозос-Васкес, Рамон Васкес-Лоренцо, Бернд Фидлер, за 

съвместната ми и ползотворна работа с тях.   

           II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА     

          Дисертацията се състои от 4 параграфа, като параграф 1 се състои от 3 

раздела, параграф 2 е цял, параграф 3 се състои от 2 раздела и параграф 4 се 

състои от  от 5 раздела.  Основните резултати в отделните параграфи са 

следните:          

         Параграф 1. В раздел 1.1 от §1 извеждаме резултати за четиримерните 

точково постоянни Осерманови многообразия и точково постоянните 

Осерманови хиперповърхнини в Eвклидовото векторно пространство  R
n+1

,
   

чрез условия за характеристичните коефициенти и собствените стойности на 

оператора на Якоби. По-важни резултати в тази част са: 

Теорема 1. Едно тримерно Риманово многоoбразие (M,g) е 

пространство с ненулева постоянна секционна кривина тогава и само 

тогава когато, във всяка точка pM и за всеки единичен допирателен 

вектор XMp, поне един от характеристичните коефициенти J1(p;X) или 

J2(p;X)0 на оператора на Якоби  JX   e точково постоянeн . 
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        Теорема 2. Едно четиримерно Риманово многобразие (M,g) е точковo 

постоянно Осерманово многобразие тогава и само тогава когато, за 

произволен единичен вектор XMp, характеристичният коефициент J1(p;X) и 

един от характеристичните коефициенти  J2(p;X) или J3(p;X)0 на оператора 

на Якоби  JX   са точково постоянни, в произволна точка pM. 

Теорема 3.  М е точково постоянна Осерманова хиперповърхнина в R
n+1

 

тогава и само тогава, когато е в сила един от следните  случаи:    

         1) М е локално-евклидова хиперповърхнина в  R
n+1 

;
 

         2)М е хиперповърхнина с постоянна секционна кривина(хиперсфера).    

         В раздел 1.2 от §1 разглеждаме дуалния принцип на Ракич, дефиниран за 

оператора  на  Якоби  RX , в  Римановата и почти Ермитовата геометрия.  

Имаме следните дефиниции: 

        Дефиниция 2. Нека (M,g,J) е произволно 2n-мерно почти Ермитово 

многообразие (n2). Казваме, че (M,g,J) удовлетворява холоморфния дуален  

принцип на Ракич в дадена точка pM,  ако за произволен единичен вектор 

XMp едновременно са в сила  равенствата: 

(2)                                              RX(JX)=H(p)JX   ,    

                                                   RJX(X)= H(p)X     , 

в които H(p)  е  константа, зависеща от точката  pM. 

         Дефиниция 3. Нека (M,g,J) е произволно 2n-мерно почти Ермитово 

многообразие(n2). Казваме,че (M,g,J) удовлетворява антихоломорфния 

дуален принцип на Ракич в дадена точка pM, ако за произволни единични 

вектори X,YMp, за които XY,JY, едновременно са в сила равенствата  (1) .  

         По-важни резултати в параграфа са следните 

         Теорема 4. Едно произволно 2n-мерно(n2) почти Ермитово 

многообразие (M,g,J) удовлетворява антихоломорфния дуален принцип на 

Ракич във  всяка точка pM тогава и само тогава, когато (M,g,J) е 2n-

мерно(n2)  AH3-многообразие с точково постоянна холоморфна секционна 

кривина (p) и точково постоянна антихоломорфна секционна кривина (p), 

във всяка точка pM. 

        Теорема 7.  Едно произволно 2n-мерно(n2) AH3-многообразие (M,g,J) 

удовлетворява холоморфния дуален принцип на Ракич във  всяка точка pM  

тогава и само тогава, когато (M,g,J) е 2n-мерно   AH3-многообразие с точково 

постоянна холоморфна секционна кривина (p),  във всяка точка pM.  
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         В раздел 1.3 от §1 изследваме класовете от  n-мерни Риманови 

многообразия, за които в произволна точка pM и за произволен единичен 

вектор XМp,  е в сила равенството: 

         (3)                                                RX  RX  = RX     . 

В този случай операторът на Якоби RX се нарича идемпотентен, за  всеки 

единичен допирателен вектор  XМp,  във всяка точка pM.   Доказваме 

следната: 

        Теорема 2.  Нека (M,g) e n-мерно Риманово многообразие с размерност 

n8,16. Тогава операторът на Якоби RX  е идемпотентен, за произволен  

единичен вектор XМp, в произволна точка pM, тогава и само тогава 

когато е в сила един от следните случаи: 

        i) (M,g) е n-мерно(n3) Риманово многообразие с постоянна секционна 

кривина равна на  1; 

        ii) Съществува почти комплексна структура J  такава, че (M,g,J) е 2m-

мерно(m2) AH3–многообразие с тензор на кривина  от вида   

(10)  R(x,y,z)=g(y,z)x-g(x,z)y+
3

1
(g(y,Jz)Jx-g(x,Jz)Jy-2g(x,Jy)Jz)) ; 

        iii) Съществува почти комплексна структура J  такава, че (M,g,J) е 2m-

мерно(m2) AH3–многообразие тензор на кривината от вида:    

(16)                      R(x,y,z,u)= 
3

1
(2g(x,Jy)Jz+g(x,Jz)Jy-g(y,Jz)Jx)   

         Параграф 2. В началото на параграфа привеждаме примери за 

алгебрични тензори на кривина: 

        Пример 1. Нека g е неизродено скаларно произведение  с произволна 

сигнатура, дефинирано   върху  R
m
.   Нека   

        (1)                              R0(X,Y,Z)= g(Y,Z)X-g(X,Z)Y    

е тензор от тип (1,3) дефиниран върху R
m
. Тензорът R0  има постоянна 

секционна кривина 1  и  е  алгебричен тензор на кривина. 

        Пример 2.  Нека  

        (2)               RK(X,Y)Z=g(Y,KZ)KX-g(X,KZ)KY-2g(X,KY)KZ 

е тензор от тип (1,3)  дефиниран  върху R
m
, където K е комплексна структура  

върху R
m
. Тензорът на кривина  RK  също така е алгебричен тензор кривина, 

което ще докажем по-нататък.   
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         Нека g е неизродено скаларно произведение със сигнатура (p,q) 

дефинирано върху стандартното реално векторно пространство R
m
. Нека 

Grr,s(g) е грасманиана от k-мерни площадки   за които рестрикцията на  g  

върху   е неизродена  и  има сигнатура  (r,s).  Ако  R  е  алгебричен  тензор 

на кривина  върху  R
m
, тогава можем да дефинираме обобщен оператор на 

Якоби върху Grr,s(g) и да изучаваме случая, когато характеристичният 

полином на този оператор е константа и които наричаме Риманови и псевдо-

Риманови модели от ред  k.   Въвеждаме следните дефиниции:  

         Дефиниция 1. Нека {Yi} e произволен ортонормиран базис за k-мерната 

площадка Grr,s(g), нека  hi,j :=g(Yi,Yj) и нека h
ij 

e обратната й матрица.  

Изображението  

                                             JR ():Y 1i,jr+s h
ij
 R(Y,Yi)Yj          , 

наричаме обобщен оператор на Якоби, и което  не зависи от избрания за                 

  ортонормиран базис {Y1, Y2,…, Yn}.                   

         Дефиниция 2.  Казваме,  че   R   e  алгебричен тензор на кривина, който е  

Осерманов  от  тип  (r,s),  ако  характеристичният полином на JR() не зависи 

от k-мерната площадка  Grr,s(g). 

          Дефиниция 3. Нека (M,G) e m-мерно псевдо-Риманово многообразие със 

сигнатура (p,q), m=p+q. Казваме, че (M,G) e Осерманово многообразие от тип 

(r,s) ако във всяка точка от многообразието тензорът на кривина  R  е  

Осерманов  от  тип  (r,s). 

           По-важни резулати в параграфа са следните: 

          Теорема 1.  Нека  R   e  алгебричен тензор на кривина, който е 

Осерманов от тип  (r, s)  и нека  k:=r+s. Тогава характеристичният полином 

на оператора на Якоби  JR()  e  константа  върху  множеството от 

неизродени k-мерни площадки   и   R  е   Осерманов  от тип (p,q) за произволни 

p и q със свойството p+q=k.  

         Теорема 2. Нека R e алгебричен тензор на кривина, който е Осерманов 

от тип (r, s).  Тогава 

         1. Ако   X     е    нулев   вектор,  тогава   характеристичният   полином на 

оператора на Якоби JR (X) има нулеви коефициенти ;  

2. Тензорът R  e  Айнщайнов.  

         Теорема 3. Нека R e алгебричен тензор на кривина, който е Осерманов  

от  тип  (r,s),  като  2r+2sm.  Тогава тензорът R е двущайнов.   
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        Забележка.  Отбелязваме,  че  R  e  двущайнов  тензор,  тогава и само 

тогава когато trace(JR 
2
(X)) e константа върху S


.  

         Теорема 4.  Нека R e алгебричен тензор на кривина. Тогава R е Осерманов  

тензор  от  тип  (r,s),  точно когато  R  e  Осерманов тензор  от  тип                    

(p-r, q-s).   

 

         Теорема 5.  Нека (r,s) са допустими стойности за сигнатурата на 

линейното пространство над което е дефиниран алгебричният тензор на 

кривина  R.  Тогава   

        1.  Алгебричният  тензор  на  кривина  R0  е  Осерманов тензор от  тип   

(r, s).  

        2. Ако I  e унитарна почти комплексна структура, тогава алгебричният  

тензор  на  кривина  R е  Осерманов тензор от  тип  (r,s).  

         3.   Ако     J   e   унитарна     пара- комплексна    структура,    тогава 

алгебричният  тензор  на  кривината  RJ е  Осерманов тензор от  тип (r, s).  

         Теорема 6.  Нека ci (i=0,1) са  реални числа със свойството c0c10  и  нека 

(r,s) са допустими стойности за сигнатурата на линейното пространство 

над което е дефиниран алгебричният тензор на кривината R.  Ако  K е 

произволна унитарна пара-комплексна или почти-копмплексна структура, 

тогава за тензора на кривинатаR := c0R0 + c1RK са  в  сила  твърденията: 

         i) Ако  r+s=1  или r+s=m-1,  тогава R  е Осерманов от  тип (r, s) ; 

         ii)  Ако  2 r+sm-2,  тогава  R  не  е  Осерманов от тип (r, s).  

         Теорема 7.  Нека g е Лоренцова метрика и нека R е алгебричен тензор на 

кривина, който е Осерманов от тип  (r,s).  Ако  2r+2sm  или ако  r+s=2, 

тогава  R= c0R0 . 

          Теорема 8.  Нека g е Риманова метрика и нека R е алгебричен тензор на 

кривина, който е Осерманов от тип  (2,0). Тогава ако m е нечетно, то                      

R= c0R0.  Ако m2(mod 4),  тогава или R= c0R0  или R:= c1RI ,  за някоя унитарна 

почти-комплексна структура I.  

        Параграф 3. В раздел 3.1 от §3  въвеждаме следната: 

        Дефиниция 4. Казваме, че Римановото многообразие (M,g) e               

точково постоянно k-Станилово многообразие, ако операторът на Станилов 

от ред к, има точково постоянни собствени стойности,  във всяка точка от 

многообразието.  
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        Основна за раздела е следната: 

        Теорема 2. Едно четиримерно Риманово многообразие (M,g) е точково 

постоянно 3-Станилово(IP) многообразие тогава и само тогава,  когато (M,g)  

е  IP- многообразие. 

         В раздел 3.2 от §3   въвеждаме следните дефиниции: 

         Дефиниция 1. Векторното пространството V  притежава константен 

пространственоподобен(времеподобен) ранг r, ако   Rank(())=r за 

произволна пространственоподобна(времеподобна) площадка   V .  

         Дефиниция 2. Векторното пространство V наричаме 

пространственоподобно(времеподобно) Жорданово-IP пространство,  ако 

Жордановата  нормална форма на кососиметричния оператор  е  константа  

за произволна пространственоподобна(времеподобна) площадка   V .  

         Дефиниция 3. Векторното пространство V наричаме                               

k-пространственоподобно (времеподобно) Жорданово-Станилово 

пространство,  ако Жордановата нормална форма на оператора  на 

Станилов  ()  е константа  върху  Грасманиана Ĝrk,(V,g). 

         Дефиниция 4. Псевдо-Римановото многообразие (M,g) със  сигнатура 

(p,q) наричаме пространственоподобно(времеподобно)  Жорданово-IP псевдо-

Риманово многообразие, ако моделът P:=(MP,gP,RP) e 

пространственоподобен(времеподобен) Жорданов-IP модел,  със  сигнатура 

(p,q),  във всяка точка PM.       

           Дефиниция 5. Псевдо-Римановото многообразие (M,g) със  сигнатура 

(p,q) наричаме k-пространственоподобно(k-времеподобно) Жорданово-

Станилово псевдо-Риманово многообразие, ако моделът P:=(MP,gP,RP) e                             

k-пространственоподобен (k-времеподобен) Жорданово-Станилов модел,  със  

сигнатура (p,q),  във всяка точка PM.       

         Основни резултати в раздела са следните: 

         Теорема 1.4. Нека (M,g) e свързано пространственоподобно Жорданово-

IP псевдо-Риманово многообразие със сигнатура (p,q). Да приемем още или, че 

(p,q)=(0,4) или, че q5.  Да приемем, че операторът на кривина  () не е 

нилпотентен за поне една пространственоподобна площадка  MP и, че 

моделат P има пространственоподобен ранг 2, във всяка точка PM.   

Тогава: 

         a) (M,g) e k-пространственоподобно Жорданово-Станилово 

многообразие за произволно естествено число k[2, q] ; 
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         б) (M,g) e k-времеподобно Жорданово-Станилово многообразие за 

произволно естествено число k[2, p] . 

         Теорема 1.5. Нека (M,g) e свързано Риманово многообразие с размерност 

m, където m3, 7. Ако (M,g) е 2-Станилово многообразие, тогава (M,g) е IP-

многообразие с постоянен пространственоподобен  ранг равен на 2. 

         Параграф 4. В раздел 4.1 от § 4  представяме основни дефиниции и 

свързани с тях резултати на които се базира комутационната теорията за 

операторите на кривина. Нека M е произволно псевдо-Риманово многообразие 

със сигнатура (p,q), и метрика g, нека (gij) е  матрицата на  g относно 

произволен ортонормиран базис, съответно с (g
ij 

) означаваме обратната и 

матрица. В параграфа използваме операторът на Якоби J, операторът на 

Ричи , тензор на кривина R, скаларна кривина ,  конформния тензор на Вайл 

W  и  конформния оператор на Якоби JW , дефинирани чрез равенствaтa:      

J (x):= yR (y,x,x)     ,(x) = 


j
e

i
ex

nji

ij
g ),

,..,1,

R( ,  R(x,y,z,u)= g(R (x,y,z),w),        

=Trace()= ( , , , )

, , ,

jkilg g e e e e
i j k l

i j k l

 R , 

 

                              W(x,y) R (x,y,z)- 
( ( , ) ( , ) )

( 1)( 2)

g y z x g x z y

m m



 


 

( , ) ( , ) ( , ) ( , )

( 2)

g y z x g x z y g y z x g x z y

m

  




   
, 

JW (x,y):= yW (y,x,x). 

        Дефиниция 2. Нека M е произволно псевдо-Риманово многообразие.  

Тогава казваме, че: 

        1.    M  е  многообразие на Якоби-Станилов,  ако  

            J(1)J(2) = J(2)J(1)    , 

за произволна двойка вектори 1, 2 принадлежащи на  Sp

(M),   във всяка 

точка pM;  

       2.   M  е   смесено-Станилово  многообразие,  ако  

           R(1,2)J(3)= J(3)R(1,2)  , 

за произволна тройка вектори 1, 2 , 3 принадлежащи на  Sp

(M),  във всяка 

точка pM; 
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          3.    M  е косо -Станилово  многообразие,  ако  

R(1,2) R(3,4) = R(3,4) R(1,2 ) ,  

за произволна четворка  вектори 1, 2, 3, 4  принадлежащи на  Sp

(M),  във 

всяка точка pM ; 

         4.    M  е  Якоби-Ричи  многообразие,  ако  

J() = J(), 

за произволeн единичен вектор    принадлежащи на  Sp

(M), във всяка точка 

pM  . 

         5.    M  е   косо-Ричи   многообразие,  ако  

R(1,2)  = R(1,2), 

за произволна двойка  1, 2  принадлежащи на  Sp

(M),  във всяка точка pM . 

          Ако M=(M,g) е произволно псевдо-Риманово многообразие, то във всяка 

точка  pМ,  наредената тройкa (Mp, gp,Rp) задава асоцииран с точката модел, 

който означаваме с m(M,p) =(Mp, gp, Rp).   В сила е следната  

          Теорема 1.  Нека m е модел и нека T е самоспрегнато линейно 

изображение във векторното пространство V. Тогава следните равенства са 

еквивалентни: 

        1. R (x,y)T= T R (x,y) за произволни вектори x,yV; 

        2. J (x)T= T J (x) за произволeн вектор xV; 

        3.  R(Tx,y,z,w)= R(x,Ty,z,w)= R(x,y,Tz,w)= R(x,y,z,Tw) . 

        От този резулатат следва  еквивалентността на Якоби-Станиловите и  

смесено-Станиловите условия, а също така и еквивалентността на Якоби-Ричи 

и косо-Ричи условията.  Поради тази причина в параграфа  разглеждаме 

псевдо-Римановите многообразия и модели  които удовлетворяват Якоби-

Станилов, косо-Станилов и Якоби-Ричи  условията.   

          В раздел 4.2 от § 4  разглеждаме многообразията и моделите на Якоби-

Станилов,  като по-важни резултати са следните: 

         Теорема 2.  Ако m е Якоби-Станилов Риманов модел,  тогава R=0. 
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         Теорема 4. Нека  M е  m –мерно произволно Риманово многообразие.  

        a) Ако  m>2, тогава M  е ортогонално Якоби-Станилово многообразие,  

точно когато M  е има точково постоянна секционна с ;  

       (б)   Ако   m=2, тогава M  е винаги ортогонално Якоби-Станилово 

Риманово многообразие. 

         Дефиниция 5.  Нека m=(V, g, R) e псевдо-Риманов модел. Казваме, че m e 

конформен   Якоби-Станилов  модел,  ако  J W (x) JW (y)= JW (y)  J W (x) , за 

произволна двойка вектори х и yV. 

         Дефиниция 6. Нека M е произволно псевдо-Риманово многообразие. 

Казваме, че M е конформно Якоби-Станилово многообразие,  ако                                

JW (x)JW(y)= JW(y)JW(x) , за произволна двойка вектори х, y Mp,  във всяка 

точка   pM.   

         В раздела даваме следния пример за Якоби -Станилов модел:  

        Пример 5.  Нека  
312,41,42,1,

* },,,,,{ iiiii    е ортонормиран базис  за  

реалното векторно  пространство  R
14 

. Дефинираме  псевдо-Римановото 

многообразие на  Якоби-Станилов    M6,8 ,  със следната мeтрика ,  : 

31,,, 2,1,

*  iiiii  ,   

,
4

1
, 2,41,4  ,1,, 2,42,41,41,4    

, , , , , , , , , 1
2 1 1 3 1 1 3 2 22,1 3,1 1,2

R R R          
    , 

, , , , , , , , , 1 ,
1 2 2 1 3 3 2 3 31,2 1,1 2,2

R R R          
    

1
, , , , , , , , , , , ,

21 2 3 1 3 2 2 3 1 2 1 34,1 4,1 4,2 4,2
.R R R R              

      

 

         В раздел 4.3 от § 4  разглеждаме Римановите косо-Станилови 

многообразия и модели, които напълно се характеризират със следната:  
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         Теорема 6.  Нека m  е Риманов косо-Станилов модел. Тогава  

съществува  ортогонална разлагане  в   директна  сума  от вида  

  UVVVV к ...
21

, 

където dim(Vk)=2, U e тотално изотропно подпространство и където  

....
21

O кRRRR  

         В раздела даваме  пример за косо-Станилови модели:     

         Пример 7. A. Нека   M=(0,)N , където N  e  Риманова хиперповърхнина  

със скаларна кривина  N1. Нека  M  e  изкривено произведение  с метрика от 

вида  2 2 2 2ds dt t ds
N

  . Тогава  многообразието M e  неразложимо косо-

Станилово многообразие със скаларна кривина 
2( 1)t  

M N
.   

         Б.  Нека   x1, x2, x3, x4    e ортонормиран базис за реалното векторно 

пространство R
4
.  Тогава мнoгообразието  M=( R

4
,g), с метрика: 

2 2 2 2 2 2 2( )
3 1 3 4 2 3 4

ds x dx x x dx dx dx      , е неразложимо косо-Станилово 

многообразие със скаларна кривина 1 12 ( ) .
3 3 4

x x x 


       

        Пример 8.  Нека {x, u1,.., um-2, y}  са стандартни координати в реалното 

векторно пространство  R
m
. Нека изображението  )(uff   е гладко 

изображение. Нека  е неизродена билинейна форма върху реалното 

пространство R
m-2

.  Разглеждаме многообразието M:=( R
m
,g), където 

ненулевите компоненти на  метриката g са дадени чрез равенствата:  

( , ) 2 ( ), ( , ) 1, ( , ) .g f u g g
x x x y u u ab

a b

         


 

Тогава многообразието M е косо-Станилово и 3-антинилпотентно 

многообразие, като M  не е  Якоби-Станилово многообразие. 

        В раздел 4.4 от §34 представяме нашите изследвания  и резултати върху 

многообразията и моделите на Якоби-Ричи, като работим едновременно в 

алгебричен и геометричен контекст.  

        Дефиниция 10. Казваме, че  M:=(V,g,A) е 0-модел, ако g е неизродено 

скаларно произведение със сигнатура (р,q), дефинирано върху крайномерното 

векторно пространство V  с размерност m=р+q, и ако  A е алгебричен тензор 

на кривина, т.е  A
4
V*. 
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        Дефиниция  11.  Казваме, че 0- моделът M:=(V,g,A) е разложим, ако 

съществува нетривиално ортогонално разлагане V=V1V2, което разлага 

A=A1A2 , като в този аспект можем да запишем M=M1M2, където   

Mi=(Vi, gVi,  Ai) .  

        Дефиниция 12. Казваме, че  0-моделът M:=(V,g,A) е неразложим, ако 

този модел не е неразложим.  

        Дефиниция  13. Казваме,че 0-моделът M:=(V,g,A) е Айнщайнов, ако 

операторът на Ричи е скаларно кратен на идентитета на V.  

        Дефиниция 14. Казваме, че 0-моделът M:=(V,g,A) е псевдо-Айнщайнов, 

ако операторът на Ричи  има точно една реална собствена стойност или 

операторът на Ричи    има точно две комплексно спрегнати собствени 

стойности. 

          По-важни резултати в раздела са следните:         

         Теорема 7. Ако M  е неразложим 0-модел на Якоби-Ричи, тогава M е 

псевдо-Айнщайнов 0-модел. 

        Теорема 8.  M  е Риманов неразложим 0-модел на Якоби-Ричи, тогава и 

само тогава, когато M е Айнщайнов  0-модел.  

        Теорема 9. Нека M:=(V,g,A) е 0-модел. Тогава следните твърдения са 

еквивалентни  и ако поне едно от тях е вярно казваме, че M:=(V, g, A) е                   

0-модел на Якоби-Ричи: 

 

(1)            Съществува  наредена двойка (r0,s0) такава, че 

J()J()=J()J() , 

за всяко   ),(,
00

gVsrGr ; 

(2)                               J()J()=J()J(), 

 за всяко  неизродено   подпространство V ; 

(3)       [J() ]=0,  за   произволно   неизродено   подпространство   V . 

         Теорема 10.  Нека M :=(V,g,A) е 0-модел с произволна сигнатура. Ако            

M :=(V,g,A) е 0-модел на Якоби-Ричи,  тогава можем да разложим този 

модел в директна сума от вида M=M1… Mk , където всяко                            

M i(i=1,2,..,k) е псевдо-Айнщайнов 0-модел. 
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         Теорема 11. Нека M:=(V,g,A) е Риманов 0-модел. Тогава M :=(V, g, A) 

е 0-модел на Якоби-Ричи, тогава и само тогава когато M = M 1… M k , 

където  всяко M i(i=1,2,..,k) е Айнщайнов  0-модел. 

        Дадени са следните примери:          

       Пример 9. Нека (x1, x2, x3, x4) са кооординати върху R
4
.                              

Нека M=( R
4
,g), където  

                      

( , ) ( , ) 1 ,
1 3 2 4

( , ) ( , ) ,
1 23 3 4 4

2 22 ( , ) ( )
2 13 4

g gx x x x

g g sx xx x x x

g s x xx x

     

      

   

 

       Тогава са в сила твърденията: 

1. M е локално-симетрично многообразие със сигнатура (2,2) и е 

многообразие на Якоби-Ричи ; 

2.  M е косо-Станилово многообразие ; 

3.  M е  конформно-Осерманово многообразие. 

         Пример 10. Нека  (x1, x2, x3, x4) са кооординати върху R
4
.  Нека                     

M =( R
4
,g), където  

                         

2( , ) ( , ) 1 , ( , ) ,
1 21 3 2 4 3 3

2 22 ( , ) 2 ( , ) ( )
2 13 3 4 4

g g g sx xx x x x x x

g g s x xx x x x

         

      

          

 Тогава M  е многообразие на Якоби-Ричи и косо-Станилово многообразие 

         В последния раздел 4.5 от параграфа характеризираме многообразията на 

Станилов- Видев,  определени чрез следната:  

         Дефиниция 1.  Едно n-мерно Риманово многообразие (M,g) се нарича 

многообразие на Станилов-Видев,  ако всяко двумерно подпространство 

Mp, във всяка точка pM,  удовлетворява равенството:   

(1)           R = R   . 

        Основен резултат в параграфа е: 

        Теорема 14.  Едно четиримерно Риманово многообразие  (M,g) е 

многообразие на Станилов-Видев тогава и само тогава когато (M,g) е 

многообразие с постоянна секционна кривина.  
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III. АВТОРСКА СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ 

 В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

         Получените резултати в настоящия дисертационен труд представляват 

оригинален принос в изследването на Римановите и псевдо-Риманови 

многообразия и модели чрез операторите на Якоби и Станилов. С направените 

изследвания върху спектралната геометрия и чрез комутационни условия за 

тези оператори на кривина  дефинираме и характеризираме редица класове от 

нови и класически Риманови и псевдо-Риманови многообразия и модели. 

Според автора на дисертационния труд  по-важни резултати в представената 

дисертация са следните: 

       Характеризиране на точково постоянните Осерманови многообразия и 

хиперповърхнини чрез характеристичните коефициенти   и чрез собствените 

стойности на оператора на Якоби, както и на обобщените комплексни 

пространствени форми, и на почти Ермитовите многообразия с точково 

постоянна холоморфна секционна кривина, чрез дуалния принцип на Ракич  и 

условие за идемпотентност на оператора на Якоби; 

            Въвеждане на обобщен оператор на Якоби и характеризиране на 

псевдо-Римановите многообразия и модели,  за които този оператор има 

точково постоянен характеристичен полином и които наричаме обобщени 

Осерманови псевдо-Риманови многообразия и модели. Получили сме критерии 

за връзка между Осермановите и обобщените Осерманови псевдо-Риманови 

многообразия и модели, в зависимост от размерността и сигнатурата както на 

многообразието или модела, така и на индуциращото обобщения оператор на 

Якоби, неизродено и неизотропно подпространство;   

          Обобщаване на кососиметричния оператор, чрез оператор на кривина, 

наречен оператор на Станилов. В псевдо-Риманов контекст  IP-условието за 

точкова постояност на кососиметричния оператор на кривина е обобщено като 

условие, наложено за Жордановата нормална форма и за ранга на оператора на 

Станилов от ред k.  Характеризирани са класовете от Риманови и псевдо-

Риманови многообразия и модели с посоченото свойство, в зависимост от това 

дали кососиметричния оператор на кривина е нилпотентен и в зависимост от 

това дали пораждащото оператора на Станилов от ред k подпространство е 

времеподобно или пространственоподобно. Изведени са експлицитни формули 

за метриката на характеризираните от нас многообразия и модели. Направена е 
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връзка между IP-условията и условията на Станилов. Изброените 

теореми допълват класификацията на  IP-многообразията, при размерност на 

многообразието различна от  3, 4 и 7,  в зависимост от сигнатурата на 

многообразието. Характеризирани са псевдо-Римановите k-Станилови 

многообразия с неутрална сигнатура и някои специфични сигнатури. 

Разгледани са кососиметричния оператор на кривина и оператора на Станилов 

от ред k, за някои специфични псевдо-Евклидови векторни пространства и са 

дефинирани кривинно-хомогенни и други фамилии от  IP и k-Станилови 

векторни пространства. Проведените от нас изследвания показват, че 

спектралната геометрия на тензора на кривина на псевдо-Римановите 

многообразия и модели е твърде разнообразна в зависимост от размерността и 

сигнатурата на многообразието или модела. 

          Въвеждане на комутационната теория за операторите на кривина, чрез 

която дефинираме и характеризираме редица многообразия и модели 

удовлетворяващи тази теория, които ние наричаме, или са наречени от други 

автори, многообразия на   Якоби-Станилов, смесено-Станилови многообразия, 

косо-Станилови многообразия, многообразия на Якоби-Ричи, многообразия на 

Станилов-Видев. Доказваме критерии, чрез които се дават експлицитни 

формули за тензорите на кривина на тези многообразия и модели,  в 

зависимост от размерността на базовото пространство. Изведени са примери за 

дефинираните модели, на базата на стандартно реално векторно пространство, 

като е зададена метриката на модела. 

         Специално място е отделено на Римановите и псевдо-Риманови 

многообразия и модели на Якоби-Ричи, които се характеризират със 

свойството оператора на кривина и тензора на Ричи да комутират във всяка 

тяхна точка. Те са Айнщайнови или псевдо-Айнщайнови ако са неразложими, а 

ако са разложими, те са  директно произведение от Айнщайнови или псевдо-

Айнщайнови многообразия и модели. Приведени са примери за многообразия и 

модели на Якоби-Ричи, базирани на реално векторно пространство, като е 

дадена метриката на модела. Обикновено такива модели удовлетворяват и 

някои от другите дефиниции въведени от нас, както и Осермановите и 

конформно Осермановите условия.   
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