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РЕЦЕНЗИЯ

от доц. д-р Гюрхан Хюсеинов Неджибов

за дисертационния труд

на тема „Локална и полулокална сходимост на едноточковия и двуточковия метод на Вайерщрас за

апроксимация на нули на полиноми“

с автор Милена Димова Петкова

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 Математически анализ.

Със заповед No РЗЗ–855/28.02.2014 г. на Ректора на Пловдивския университет „Паисий

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

дисертационния труд на тема „Локална и полулокална сходимост на едноточковия и двуточковия

метод на Вайерщрас за апроксимация на нули на полиноми“ 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 Математически

анализ от Милена Димова Петкова – редовен докторант към катедра „Математически анализ“ на

Факултет по математика и информатика (ФМИ) при Пловдивски университет „Паисий

Хилендарски“.

1. Кратки биографични данни

Докторантът Милена Димова Петкова е родена на 14.07.1982 г. Завършва средното си

образование в гр. Пловдив в Образцова математическа гимназия „Акад. Кирил Попов”. Придобива

две бакалавърски степени от два отделни факултета на ПУ „Паисий Хилендарски” гр. Пловдив,

съответно: Факултет по математика, информатика и информационни технологии – бакалавър по

математика и Факултет по икономически и социални науки – бакалавър по икономика. През 2006 г.

е дипломирана като Магистър по Бизнез информатика с английски език в същия университет. От

2010 г. до 2013 г. е редовен докторант към катедра „Реален анализ” на ПУ „Паисий Хилендарски”.

В периода от 2004г. до 2013г. има професионален опит на позиции като: мърчандайзер,

асистент в касова зона, търговски агент граждани. Понастоящем е на длъжност асистент към

Факултет по математика, информатика и информационни технологии на ПУ „Паисий

Хилендарски” гр. Пловдив. Кандидатът владее на много добро и добро ниво два чужди езика
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съответно немски и английски език, както и на средно ниво руски език. Има добра компютърна

грамотност, съавтор е на пет научни публикации.

2. Актуалност и значимост на разработеният проблем

Задачата за решаване на нелинейни уравнения и в частност на полиномни уравнения е

фундаментален проблем в линейната алгебра. Известно е, че аналитичните методи не са приложими

в общия случай, което предполага използването предимно на числени методи за решаването на този

проблем. Един от класовете числени методи посветени на частичната проблема са методите за

едновременно намиране на всички нули на полиноми. Тези методи поставят началото си с

публикацията на Вайерщрас през 1891 г., като интересът към тях се възобновява и нараства все

повече от средата на миналия век с разработването на компютърните технологии. Трябва да

отбележим, че най-популярни сред методите за едновременно намиране на всички нули на

полиноми си остава методът на Вайерщрас и неговите модификации. Имайки предвид простия вид

на този метод, свойствата, които притежава и недоказаната хипотеза за глобалната му сходимост е

разбираем стремежът към подобряване на известните резултати свързани с този метод.

3. Преглед на основните приноси и резултати в дисертацията

Както вече бе отбелязно рецензираният дисертационен труд е посветен на въпроси свързани

с една от класическите задачи на числените методи на алгебрата: едновременно намиране на нули на

алгебрични полиноми. Основен акцент е поставен върху анализа на сходимост на един от най-

популярните итерационни методи по темата, а именно метода на Вайерщрас. Също така е

изследвана и двуточковата модификация на метода на Вайерщрас.

От включените в библиографията на дисертационния труд заглавия и от изложението на

съдържанието става ясно, че авторът е запознат със същината на проблема. Избраната от автора

методика е подходяща за представените изследвания.

Дисертационният труд на Милена Димова Петкова е с обем 104 страници, разпределени

както следва: Увод (5-28), Глава I (29-49), Глава II (50-78), Глава III (79-93), Заключение (94-98) и

Библиография (99-104).

Глава 1 съдържа три параграфа. Исзледванията се отнасят към локалната сходимост на

метода на Вайерщрас. В първите два параграфа е направено въведение към проблема и постановка

на задачата, а също така са изложени дефиниции и теореми от теорията на нормираните полета.

Основният резултат в тази глава е Теорема 1.4, включена в параграф трети, изследваща локалната

сходимост на метода на Вайерщрас с априори и апостериори оценки на грешката. Този резултат

подобрява областта на сходимост в теоремата на Дочев, също така обобщава и допълва известни
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резултати на Кюркчиев и Марков. Като следствия от тази теорема са получени подобрени резултати

на резултати на Хопкинс, Маршал, Шмид и Злобек, както и известен резултат на Хан.

Глава 2 е посветена на полулокалната сходимост на метода на Вайерщрас. Тя съдържа шест

параграфа. Първите три параграфа включват въведение и постановка на задачата, общи теореми за

сходимост и някои спомагателни резултати. Представени са помощни леми и техните

доказателства, както и обща теорема за сходимост на итерационни методи от типа на Пикар. Тези

резултати се използват в последващите изследвания. Един от основните резултати в тази глава е

Теорема 2.6 включена в параграф четвърти. Това е теорема за полулокална сходимост на метода на

Вайерщрас при едновременна апроксимация на нулите на нормиран полином с ненулева

дискриминанта. Началните условия на теоремата дават достатъчно условие за разлагане на полином

на линейни множители в пълно нормирано поле. Представени са също априори и апостериори

оценки на грешката на метода на Вайерщрас. В следващият пети параграф така получената теорема

е използвана за да се докаже фундаменталната в теорията на нормираните полета теорема на

Кюршак. В последния параграф са приведени числени примери, в които е приложена Теорема 2.6 за

компютърно доказване на квадратичната сходимост на метода на Вайерщрас за конкретни реални и

комплексни полиноми при дадени начални приближения.

В Глава 3 е изследван двуточковия вариянт на метода на Вайерщрас. Тя се състои от

четири параграфа, като параграф първи представлява въведение и постановка на задачата. Един от

основните резултати в тази глава, поместен в параграф втори е Теорема 3.2, която изследва локална

сходимост на двуточковия метод на Вайерщрас за едновременно намиране на всички нули на даден

полином с априори и апостериори оценки на грешката. Като следствия от тази теорема е получен

аналог на известна теорема на Дочев. Друг важен резултат, представен в трети параграф е Теорема

3.5 за полулокална сходимост на двуточковия метод на Вайерщрас с компютърно проверяеми

начални условия. Теоремата е илюстрирана с конкретни числени примери в последния параграф за

някои реални и комплексни полиноми.

Заключението включва: резюме на получените резултати, списък на публикациите по

дисертационния труд, апробация на получените резултати и декларация за оригиналност.

Приносите на дисертацията са от научен и научно-приложен характер. В научен план

приносите са:

Предложени са резултати подобряващи известни резултати в литературата отнасящи се до

локалната сходимост на метода на Вайерщрас. Доказана е теорема с априори и апостериори оценки

на грешката при метод на Вайерщрас.

 Предложена е теорема за полулокална сходимост на метода на Вайерщрас с
компютърно проверяеми начални условия.
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 Изследвана е локална сходимост на двуточковия метод на Вайерщрас за
едновременно намиране на всички нули на даден полином

 Доказана е теорема за полулокална сходимост на двуточковия метод с компютърно
проверяеми начални условия.

Научно-приложните приноси се състоят в:

 Началните условия в съответните теореми за полулокална сходимост на класическия
метода и на двуточковия метод на Вайерщрас могат да се използват за компютърно
доказване на сходимост.

 Оценките на грешката в споменатите теореми могат да се използват като стоп-
критерии на итерационен процес за достигане на желана точност при пресмятане на
нули на полином.

4. Автореферат и авторска справка

Разработените от кандидата автореферат и авторска справка отговарят на изискванията,

като представят точно и ясно съдъръжането на дисертационния труд, методите и техниките на

изследване и приносите в него. Авторефератът дава достатъчна представа за съдържанието на

работата и приносите на докторанта.

5. Публикации свързани с дисертационния труд

Публикуваните резултати по дисертационния труд са 3 на брой научни статии. Една от

работите е публикувана в българско издание с импакт фактор:

 Доклади на Българска академия на науките (IF:0.211);
Другите две статии са публикувани в реномирани международни списания с импакт фактор:

 Journal of Complexity (IF:1.217) ;
 Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics (IF:0.452);

Общият импакт фактор на статиите е IF:1.88. Междинни резултати са докладвани на три

научни семинари организирани към ПУ „Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, както и на национална

научна конференция с международно участие. Всички публикации са в съавторство с научния

ръководител. Съдържанията на публикациите представят получените резултати в разработката на

отделни части на дисертацията.

6. Заключение

Използваните 79 източника в библиографията по темата обхващат голяма част от основните

публикувани резултати отнасящи се до разглеждания проблем. Анализът на състоянието на

проблемната област, формулираните цели и задачи на дисертационния труд, показват добро

познаване и осмисляне на проблематиката. Получените приноси са значими и полезни за теорията и
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практиката на числените методи за едновременно намиране на нули на полиноми. Нямам критични

бележки по същество към дисертационния труд освен забележката за известно повторение на

получените резултати, които са включени както в уводната част, така и в съответните глави на

дисертацията. Тази забележка в никаква степен не намалява общите отлични впечатления от

прецизната и професионално свършена работа. Считам, че дисертационният труд е напълно

завършен.

Заключение: Оценката ми за дисертационния труд, автореферата, научните

публикации и научните приноси на Милена Димова Петкова е положителна.

Представеният дисертационен труд отговаря напълно на всички изисквания, условия и

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

Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, ПРАС на ПУ и специфичните изисквания на Факултет по

математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по ПРАС на ПУ.

Постигнатите резултати ми дават основание да предложа да бъде присъдена

образователната и научна степен „доктор“ на Милена Димова Петкова по: област на висше

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

Математика; докторска програма Математически анализ.

18.04.2014 г. Подпис:

гр. Пловдив / доц. д-р Гюрхан Неджибов /


