СТАНОВИЩЕ
от д-р Добринка Костадинова Грибачева – доцент
във Факултет по математика и информатика
на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”

относно материалите, представени за защита на дисертационен труд
за присъждане на научна степен “доктор на науките”
в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика (Геометрия и топология)

1.

Общо представяне на процедурата и дисертанта

Със заповед №Р33-1291 от 05.04.2017 г. на Ректора на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ) съм определена за член на научното жури за провеждане защита на
дисертационен труд за присъждане на научната степен „доктор на науките“ в област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Геометрия и топология).
С решение на научното жури по процедурата (Протокол №1/06.04.2017г.) съм избрана
да изготвя становище на дисертационния труд на
Тема: „Върху геометрията на многообразия с някои тензорни структури и метрики от норденов тип“ с
Автор: проф. д-р Манчо Христов Манев - катедра „Алгебра и Геометрия” към ФМИ на
ПУ „Паисий Хилендарски“.

За изготвяне на становището получих компакт диск с материалите, изискващи се от
Правилника за развитие на академичния състав на ПУ.
2.

Актуалност на тематиката

Обект на изследване в дисертационния труд са почти комплексни и почти контактни
многообразия с метрики от норденов тип, както и съответните им 3-структури с ермитово-норденови метрики. Основните резултати се отнасят за многообразия от тези четири вида.
Интензивното изучаване на диференциалната геометрия на първите два вида многообразия се
провежда през последните двадесет години, докато изследванията на другите два вида са в
начален етап. Поради това считам, че тематиката е актуална в световен мащаб.
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3.

Познаване на проблема

Представеният дисертационен труд и авторефератът показват детайлно познаване на
геометричните проблеми, свързани с почти комплексни, почти контактни, почти хиперкомплексни многообразия и многообразия с почти контактна 3-структура.
4.

Методика на изследването

За получаване на резултатите в дисертацията проф. д-р Манчо Манев използва разнообразни методи за изследване на съвременната диференциална геометрия. Избраната методика напълно позволява постигане на поставените цели при разрешаване на разглежданите
проблеми в дисертационния труд.
5.

Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите

Дисертационният труд съдържа 228 страници, структурирани в две глави, от по 8 и 7
параграфа, въведение, заключение и цитирана литература (155 източника).
Обект на интерес в дисертацията е изучаването на тензорни структури, които са съответни при различните размерности, а именно: почти комплексна, почти контактна, почти
хиперкомплексна и почти контактна 3-структура; като се съгласуват с индефинитни метрики,
породени от норденовата в четномерния случай.
Дисертацията се състои от две глави:
В началото на Глава I: „Върху многообразия с почти комплексни структури и
почти контактни структури, снабдени с метрики от норденов тип“ се припомнят и добавят някои понятия и факти за почти комплексните многообразия с норденова метрика и съответните почти контактни многообразия с В-метрика. След това обект на изучаване са инвариантна свързаност и тензори при размяната на норденови метрики. По-нататък е конструирана свързаност от каноничен тип върху почти контактно многообразие с В-метрика. Характеризирани са основните класове на разглежданите многообразия по отношение на торзията на свързаността от каноничен тип. Описани са афинните свързаности относно свойствата на техните торзионни тензори върху почти комплексните многообразия с В-метрика. В
края на глава първа се дефинират сасакиевоподобни почти контактни комплексни риманови
многообразия и са дадени множество кривинни свойства и съдържателни примери за тях.
Във втората глава „Върху многообразия с почти хиперкомплексни структури и
почти контактни 3-структури, снабдени с метрики от ермитово-норденов тип“, върху
известни тройни структури са въведени и изследвани съгласувани с тях нови метрични
структури, породени от норденовата метрика.
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Искам да изтъкна един принос в дисертационния труд на проф. Манев, който смятам за
важен. За всеки от четирите вида изучавани многообразия е конструиран съответен симетричен тензор, наречен асоцииран тензор на Нойенхойс. За него е дадена геометрична интерпретация, свързана със съществуването на естествени свързаности с напълно кососиметрична
торзия. Също така са конструирани и изучавани множество явни примери на многообразия,
снабдени с изучаваните четири вида структури.
6.

Преценка на публикациите и личния принос на дисертанта

Резултатите от дисертацията са оформени в 13 статии, публикувани в престижни
международни списания (общ IF: 5.383). Десет от статиите са самостоятелни, останалите три
са съвместни с други автори. Голяма част от резултатите в статиите на Манчо Манев са цитирани 169 пъти в престижни световни научни списания.
7.

Авторефератът напълно отразява съдържанието, основните резултати и

приноси на дисертационния труд, както и списъка на публикациите, свързани с дисертацията.
8.

Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и резултати

Резултатите от дисертационния труд представляват една база за продължаване на изследванията на тези многообразия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дисертацията съдържа научни и научно-приложни резултати, които са оригинален
принос в геометрията на многообразията с почти комплексни, почти контактни, почти хиперкомплексни структури и почти контактни 3-структури, съгласувани с метрики от норденов
тип. Изложението в нея е много добро, ясно и съдържателно. Този труд притежава всички
характеристики и качества за дисертация на доктор на математическите науки.
Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за дисертационния труд, автореферата, постигнатите резултати и приноси и предлагам на почитаемото
научно жури да присъди научната степен „доктор на науките“ на Манчо Христов Манев в
областта на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Геометрия и топология).

23.05.2017 г.

Изготвил становището: ..................................
(Доц. д-р Добринка Грибачева)
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