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С Т А Н О В И Щ Е 
 

от доц. д-р Величка Милушева  
Институт по математика и информатика – БАН 

относно  
дисертационен труд на  

Мариана Цветанова Хаджилазова 
на тема 

„Геометрия на моделни биомембрани. Теория и приложения.” 
за получаване на образователната и научна степен 

“доктор” по научната специалност 01.06.08 – Биофизика,  
в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.3 Биологически науки 
с научен ръководител доц. д-р Ивайло Младенов 

 
Становището е изготвено според изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за неговото прилагане, Правилника 

за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН и съответния 
правилник на Института по биофизика и биомедицинско инженерство. 
 
1. Област на изследване 

Дисертацията е посветена на изследване на равновесните форми на аксиално-симетричните биомембрани 
и тяхното аналитично описание. По същество самата дисертация има теоретичен характер и изследванията се 
базират на заключението, че мембраните могат да бъдат разглеждани като двумерни повърхнини в тримерното 
евклидово пространство, като по този начин изучаването им се свежда до намиране на геометрични характеристики 
от класическата диференциална геометрия на  повърхнините.  
 
2. Обща характеристика на дисертационния труд 

Дисертацията се състои от увод, пет глави, две допълнения и библиография (съдържаща 140 литературни 
източника), изложени на 183 страници. Дисертационният труд отговаря на общоприетите изисквания за дисертация, 
с която може да се присъди образователната и научна степен „доктор”. Обширната библиография показва, че 
докторантката добре познава областта, в която работи. Тя умело прави анализи на съществуващите резултати от 
използваната литература по разглежданата проблематика и на резултатите от проведените от нея изследвания.   
 
3. Основни научни и научно-приложни приноси  
 В първа глава са дадени всички необходими сведения, означения и определения, свързани с биологичните 
мембрани, с които се работи по-нататък в дисертацията. Във втора глава са представени формули за някои 
геометрични характеристики от диференциалната геометрия на кривите и повърхнините, които участват в 
описанието на формата на мембраните. Дадени са и основните уравнения на Euler-Lagrange от вариационното 
смятане, свързани с постановката на задачата.  

Основните научни и научно-приложни резултати се съдържат в последните три глави на дисертацията.  
В трета глава се разглежда геометричния модел на червената кръвна клетка, базиран на овала на Cassini. 

Дадени са различни параметризации на тази равнинна крива (в декартови координати, полярни координати, 
сферични координати) и са изразени полярните координати посредством елиптичните функции на Jacobi, които са 
по-удобни за целите на разглежданията в дисертацията. Използвайки модела на овала на Cassini, са пресметнати 
основни геометрични величини на червената кръвна клетка – диаметър и дебелина, обем, площ на повърхнината, 
площ на напречното сечение и периметър на напречното сечение. В хода на тези изследвания са намерени и нови 
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параметризации на кривата на Cassini чрез методика, която е приложима и към други криви, чиято кривина се 
изразява единствено чрез полярния радиус. 

Четвърта глава е посветена на равновесните състояния на мембраните. Изследвани са различни 
уравнения за равновесието на мембраните, базирани на инфинитезимални и интегрални подходи. Използвани са 
повърхнините на Delaunay като са изследвани двата най-интересни случая – когато профилната крива е ундулоид 
или нодоид. Пресметнати са геометрични характеристики на повърхнините. Разгледани са модел на Canham, модел 
на Helfrich & Deuling и модел на Ou-Yang & Helfrich, като е направена съпоставка между енергията на огъване на 
мембраната в различните модели. 

В пета глава се разглежда построяването на експлицитни решения на уравнението, управляващо формата 
на мембраните. Построени са нови аналитични решения, обобщаващи ундулоидите на Delaunay. Тези повърхнини 
са първият явен пример на решения с периодична средна кривина.  

 
4. Апробация на резултатите 

Дисертацията е написана въз основа на 14 публикации, от които 4 са в периодични списания, а останалите 
са в сборници от доклади на конференции. Резултатите са докладвани на общо 13 научни форума, от които 12 в 
България  и 1 в Румъния. Дисертантката е посочила 7 цитирания на публикациите по дисертацията. 

 
5. Критични бележки и препоръки 
 В глава 2 (Геометрия и вариационно смятане) са изведени редица формули от диференциалната 
геометрия на криви и повърхнини в тримерното евклидово пространство, които е по-добре да бъдат дадени 
наготово, тъй като ги има във всички учебници по класическа диференциална геометрия. Например, формулите на 
Frenet-Serret за равнинни криви, нормален вектор на повърхнина, коефициенти на втората основна форма на 
повърхнина, нормална кривина на тангента върху повърхнина. 
 На стр. 62 изречението „В известен смисъл това е най-основният тип кривина, която може да се 
припише на една повърхнина” (има се предвид нормалната кривина на тангента) не е коректно, защото нормалната 
кривина не се приписва на повърхнината, а на фиксирана тангента към повърхнината или на крива върху 
повърхнината. Освен това не става ясно в какъв смисъл това е „най-основният тип кривина”. 
 Няма да се спирам на забелязаните правописни и граматични грешки, като неправилната употреба на 
запетайки и пълен член, а само ще отбележа две грешки, които най-вероятно са в резултат на лош превод от чужд 
език: на стр. 69 се използва „граф” на функция вместо „графика” на функция, а на стр. 107 се използва думата 
„меридионална” крива вместо „меридианна” крива. 
 Стандартното съкращение на списанието Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences (Доклади на 
Българската академия на науките) е Compt. rend. Acad. bulg. Sci.. Освен това се използват и съкращенията C.R. 
Acad. Bulg. Sci., CR ACAD BULG SCI, CRABS, но не и CRAS (Sofia), както е използвано от докторантката в списъка с 
публикации. Това предизвиква неяснота и объркване. 
 Посочените забележки не намаляват научната стойност на дисертацията и не развалят общото добро 
впечатление. Като препоръка бих отбелязала, че е добре в дисертационния труд да се посочат перспективи за 
бъдеща работа по тематиката, както и за прилагане на постигнатите резултати в бъдещи изследвания. 
 
6. Заключение 

Направеният по-горе анализ показва, че разглежданият дисертационен труд отговаря напълно на 
изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, правилниците за условията и реда за придобиване 
на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН и на Института по биофизика и биомедицинско 
инженерство. Това ми дава основание да дам положителна оценка на дисертационния труд и да подкрепя 
присъждането на образователната и научна степен „доктор“ на Мариана Хаджилазова по научната специалност 
01.06.08 – Биофизика, в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3 Биологически науки. 
 
 
 
28.06.2012 г.       Член на журито: 
         /доц. д-р В. Милушева/ 

 


