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СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Антон Илиев Илиев 

за дисертационния труд 

на тема „Итерационни методи за решаване на рационални матрични уравнения“ 

с авторка Айнур Абдулова Али 

за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по: 

област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление 4.5. Математика; 

докторска програма Изчислителна математика. 

Със заповед №РД-16-173/29.10.2020 г. на Ректора на Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски“ съм определен за член на научното жури във връзка с процедурата за защита 

на дисертационния труд на тема „Итерационни методи за решаване на рационални матрични 

уравнения“ за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по: област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. 

Математика; докторска програма Изчислителна математика от Айнур Абдулова Али - редовен 

докторант към катедра „Икономика и моделиране“ на Факултета по математика и информатика 

(ФМИ) при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. 

Като член на научното жури по електронен път съм получил: 

- Молба от 27.10.2020 г. на Айнур Абдулова Али до Ректора на Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски“ за разкриване на процедура за защита на дисертационен 

труд; 

- Творческа автобиография; 

- Заповед №РД-10-341/14.02.2013 г. на Ректора на Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски“ за зачисляване; 

- Протоколи от положени 6 броя изпити; 

- Заповед №РД-10-2806/09.12.2015 г. на Ректора на Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски“ за прекъсване за една година; 

- Заповед №РД-10-2484/12.12.2016 г. на Ректора на Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски“ за прекъсване за още една година; 

- Заповед №РД-10-794/11.04.2018 г. на Ректора на Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски“ за удължаване; 

- Заповед №РД-10-0378/01.04.2019 г. на Ректора на Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски“ за отчисляване; 
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- Списък на публикациите по дисертационния труд; 

- Декларация за авторство; 

- Справка за приносните моменти; 

- Протокол №3/20.10.2020 г. от заседанието на Катедра „Икономика и математическо 

моделиране“ от предварителното обсъждане на дисертационния труд; 

- Дисертационния труд; 

- Автореферат. 

 

Представеният от Айнур Али дисертационен труд „Итерационни методи за решаване на 

рационални матрични уравнения“ съдържа научни и научно-приложни резултати. Разгледаният в 

дисертационния труд проблем е актуален. Библиографията е достатъчна по обем и съдържа 

достатъчно количество заглавия, тясно свързани с тематиката на дисертационния труд. 

 

Специално ще отбележа, че една от статиите на докторантката е публикувана в авторитетното 

списание Computational & Applied Mathematics, IF 0.863, друга е публикувана в AIP Conference 

Proceedings, SJR: 0.180. От останалите ѝ 3 статии, 1 е в списание, а останалите 2 са в трудовете на 

конференцията MATTEX. 

 

Глава 1 е посветена на изследване на положително определени решения на матричното 

уравнение 

1 1 = ,X A X A B X B Q      

където A  и B  са квадратни матрици, и Q  е положително определена матрица. 

Повлияна от предходни изследвания на научния си ръководител и плеяда специалисти 

работещи в това направление, докторантката ни поднася един сравнително пълен обзор по темата. 

Особено внимание е отделено на въпроси свързани с анализ на сходимостта на итерационни 

алгоритми за споменатото матрично уравнение, а в параграф 1.2.2 са предложени интересни 

модификации на метода на последователните приближения без обръщане на матрица. 

Приложени са и интересни числени примери, които илюстрират получените нови резултати 

по отношение на скоростта на сходимост. 

Глава 2 е посветена на изследването на матричните уравнения 

1 1 = ,X A X A B X B I      

където A  и B  са квадратни матрици, и I  е единичната матрица; 

1 1 = ,X A X A B X B Q      

където Q  е положително определена матрица. 

След обстоен анализ на резултатите на Duan и др. [18] и Berzig и др. [15] са формулирани 
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теореми за съществуване на положително определено решение на матричните уравнения. 

Изрично ще отбележа, че получените условия са от отслабен тип, в сравнение с получените 

до този момент от други автори. 

Изследван е нов итерационен алгоритъм за пресмятане на положително определено решение, 

при който частично се изключва пресмятането на обратна матрица. 

Приведено е доказателство за неговата сходимост. 

В Параграф 2.3 са приведени интересни числени примери, които потвърждават актуалността 

и надеждността на получените теоретични резултати. 

В Глава 3 са получени необходими и достатъчни условия за съществуване на положително 

определено решение на матричното уравнение 

1 1 = .X A X A B X B I      

Предложен е и двустранен итерационен метод за намиране на положително определено 

решение и са посочени достатъчни условия за сходимостта му. 

Давам висока оценка на получените в дисертационни труд резултати. 

 

Заключение: Оценката ми за дисертационния труд, автореферата, научните публикации 

и научните приноси на Айнур Абдулова Али е положителна. 

Представеният дисертационен труд отговаря напълно на всички изисквания, условия и 

критерии по Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника 

за прилагане на ЗРАСРБ и ПРАСШУ. 

Постигнатите резултати ми дават основание да предложа да бъде присъдена образователната 

и научна степен „доктор“ на Айнур Абдулова Али по: област на висше образование 4. Природни 

науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма 

Изчислителна математика.   

10.11.2020 г. 

/проф. д-р Антон Илиев Илиев/ 

Подпис: 

гр. Пловдив 


