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16. Резюмета на научните трудове
на доц. д-р Тодор Тодоров 

за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на 
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 
направление 4.5 Математика, научна специалност „Изчислителна математика“ обявен 
в Държавен вестник брой 50, 15 юни 2021г. 

1. Хабилитационен труд. Конформни методи за разделяне на ограничена
област в многомерни Евклидови пространства 

A61. M. S. Petrov, T. D. Todorov, An algorithm for polytopes overlapping detection, 
Lect. Notes in Comp. Science, (accepted for publication).   

Scopus, Publisher Springer 
A60. M. S. Petrov, T. D. Todorov, Properties of multidimensional bipyramids, Lect. 

Notes in Comp. Science, (accepted for publication).  
Scopus, Publisher Springer 
A55. M. S. Petrov, T. D. Todorov, Properties of the multidimensional finite elements, 

Applied Mathematics and Computation, vol. 391, 2021, 125695. ISSN 0096-3003 
IF 3.472 Quartile 1, Scopus, Publisher Elsevier 
A50. M. S. Petrov, T. D. Todorov, Refinement strategies related to cubic tetrahedral 

meshes, Applied Numerical Mathematics, 137, 2019, pp. 169-183. ISSN 0168-9274 
IF 1.979 Quartile 1, Scopus, Publisher Elsevier 
A49. M. S. Petrov, T. D. Todorov, Successive partitions of ideal 4D-domains, 

Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, Tome 71, No 12, 2018, 1593-1602. 
ISSN 1310-1331 

IF 0.321 Quartile 4, Scopus 
A47. M. S. Petrov, T. D. Todorov, Stable subdivision of 4D polytopes, Numerical 

Algorithms, Volume 79, Issue 2, October 2018, pp. 633–656.  ISSN 1017-1398 
IF 2.417, Quartile 1, Scopus, Publisher Springer 
A35. T. D. Todorov, The optimal refinement strategies for 3-D simplicial meshes, 

Computers & Mathematics with Applications, vol. 66, 7, 2013, pp. 1272-1283. ISSN 0898-
1221 

 IF 1.996 Quartile 1, Scopus, Publisher Elsevier 

Обобщена характеристика на публикациите в тематичната област 
Многомрежовият метод на крайните елементи е едно от най-мощните средства 

за решаване на елиптични гранични задачи и задачи за собствени стойности на 
елиптични диференциални оператори. Употребата на многомрежов метод за решаване 
на диференциално уравнение изисква редица от последователни триангулации. 
Основната цел на публикациите в тази тематична област е да се получат нови методи 
за сгъстяване, които да са оптимални по отношение на мярката за изроденост и 
класовете на подобие. От друга страна, техниките за разделяне на областта трябва да 
пораждат, колкото се може по-прости дървета на сгъстяване с минимален брой нива. 
Характеристиките на дървото на сгъстяване влияят пряко върху изчислителната 
сложност на задачата. Качеството на приближените решения и общата необходима 
изчислителна работа зависят от методите за разделяне на областта. С нарастването на 

http://www.proceedings.bas.bg/
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размерността на пространството определянето на инвариантни политопи придобива 
все по-голямо практическо значение.  

Разработен е дисипативен алгоритъм за разделяне на изпъкнали политопи. Този 
алгоритъм може да се прилага и за вдлъбнати политопи, ако вдлъбнатият политоп, 
който подлежи на триангулиране се раздели предварително на изпъкнали политопи. 
Представеният дисипативен алгоритъм е демонстриран в четиримерно Евклидово 
пространство, но той може да бъде прилаган без промяна на идеята за произволно 𝑛𝑛-
мерно пространство. Доказано е, че всеки тесъракт може да се раздели на правоъгълни 
пентатопи от един и същи клас и всеки такъв пентатоп може да се раздели на 
правоъгълни пентатопи от същия клас. Тези теореми са валидни само в двумерно и 
четиримерно пространство. Очевидно е, че куб не може да се раздели само на 
правоъгълни тетраедри. Същото можем да твърдим за произволен правоъгълен 
тетраедър. Такива твърдения са в сила също за хексаракт и хептапетон. Равномерното 
разделяне на тесъракт на правоъгълни пентатопи е в пряка връзка с факта, че само в 
четиримерно пространство всяка канонична пирамида е равностранна. Получените 
последователни разделяния на канонични четиримерни области са неподобрими по 
отношение на мярката на изроденост и броя на класовете на подобие. За четиримерни 
идеални области е получено тринивово тетрарно дърво на сгъстяване породено от 
червената стратегия за сгъстяване.  

Решен е един от основните проблеми на метода на крайните елементи в 
многомерни пространства  - конформно свързване на хиперкубични и симплициални 
мрежи. Определени са всички преходни елементи за всяко Евклидово пространство с 
размерност по-голяма или равна на три.  

При триангулиране на  канонични области в 𝑛𝑛 −мерно Евклидово пространство 
са получени и изследвани нови симплициални класове. Доказано е, че мярката на 
изроденост за всички разглеждани редици от симплекси расте неограничено, когато 
размерността на  пространството клони към безкрайност. Пресметната е скоростта на 
разходимост  за всяка от разглежданите редици. Доказани са аналитични връзки 
между изследваните симплициални класове. Намерени са инвариантни симплекси по 
отношение на различни методи на сгъстяване.  

В тримерното пространство са разгледани редици от последователни 
триангулации, при които всеки ръб на всеки елемент във всяко ниво се разделя на две 
равни части (на три равни части). За такива редици са получени неподобрими методи  
за сгъстяване по отношение на  мярката за изроденост за всички канонични области. 
Получените методи генерират само правоъгълни тетраедри и правилни симплекси. 
Предимствата на новите методи за сгъстяване са демонстрирани при решаване на 
анизотропна дифузна задача върху свиваща  се област и триангулиране на 
криволинейни области с линии на обръщане.    

Получен е нов итеративен алгоритъм за установяване на пресичане на изпъкнали 
политопи. Представеният итеративен алгоритъм е независим от размерността на 
пространството. Чрез този алгоритъм може да бъде установено не само пресичане на 
два 𝑛𝑛 −мерни изпъкнали политопа в 𝑛𝑛 −мерно пространство, но и пресичане на 
𝑘𝑘 −мерен политоп и 𝑙𝑙 −мерен политоп в 𝑛𝑛 −мерно пространство, където 1 ≤ 𝑘𝑘 < 𝑙𝑙 ≤
𝑛𝑛, 𝑛𝑛 ≥ 3. Проведените тестове в 12−мерно пространство показват, че методът е 
приложим в реално време. В основата на този метод е дисипативен алгоритъм. 
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 2. Нелинейни нелокални гранични задачи 
A52. V. Palade, M. S. Petrov, T. D. Todorov, Neural network approach for solving a 

nonlocal boundary value problem, Neural Comput & Applic, vol.  32, 2020, pp. 14153–
14171. ISSN 0941-0643  

IF 4.774 Quartile 1, Scopus, Publisher Springer 
A48. T. D. Todorov, A second order problem with nonlocal boundary conditions, 

Scientific Publications of the state university of Novi Pazar, Ser. A: Appl. Math. Inform. and 
Mech., vol. 10, 2 (2018), pp. 71-74.  ISSN 2217−5539 

A46. T. D. Todorov, Dirichlet problem for a nonlocal p-Laplacian elliptic equation, 
Computers & Mathematics with Applications, Volume 76, Issue 6, 2018, pp. 1261-1274. 
ISSN 0898-1221 

IF 2.811, Quartile 1, Scopus, Publisher Elsevier 
A42. A. Srivastava, M. Kumar and T. D. Todorov, A ninth-order convergent method 

for solving steady state reaction-diffusion model, Computational Mathematics and Modeling, 
vol. 26, issue 4, 2015, pp. 593-603. ISSN 1046-283X 

 Scopus Q4  
A40. T. D. Todorov, Nonlocal problem for a general second-order elliptic operator, 

Computers & Mathematics with Applications, vol. 69, issue 5, 2015, pp. 411-422. 
ISSN 0898-1221 

Impact Factor 1.398 Quartile 1, Scopus, Publisher Elsevier 
A39. M. S. Petrov and T. D. Todorov, Barzilai-Borwein method for a nonlocal elliptic 

problem, Bulletin de la Société des Mathématiciens et des Informaticiens de Macédoine, vol 
2, 2014, pp. 23–30, ISSN 0351-336X.  

Zentralblatt 
 
 Обобщена характеристика на публикациите в тематичната област 

Обект на изследване в тази тематичната област са елиптични гранични задачи 
съдържащи нелокален множител в силната формулировка. Нелокалният множител 
може да бъде разположен в диференциалния оператор чрез който се описва 
уравнението или да бъде включен в граничните условия. Разгледани са 
диференциални уравнения с общ линеен оператор от втори ред и диференциални 
уравнения с 𝑝𝑝-Лапласиан. По своята същност всички разгледани уравнения в тази 
тематичната област са нелинейни. За тяхното решаване е използвана следната 
процедура: 

• изходната задача се трансформира в слаба форма; 
• доказва се съществуване и единственост на слабото решение; 
• слабото решение се представя като единствена стационарна точка на нелинеен 

функционал в интегрална форма; 
• намира се дискретна форма на задачата; 
• определя се апроксимиращ целеви функционал; 
• дефинира се приближена минимизационна задача; 
• избира се итерационен метод за решаване на приближената минимизационна 

задача; 
• определя се стъпка за итерационния метод, която зависи от целевия функционал. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/08981221/76/6
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За решаване на дискретната задача е разработена радиално базисна невронна мрежа. 
Наличието на нелокален множител в силната формулировка на задачата изисква 
коренно различен подход от досега известните методи за решаване на гранични задачи 
чрез използване на невронни мрежи.  Представената радиално базисна невронна 
мрежа използва за центрове равномерно разпределени възли. Теглата на невронната 
мрежа се определят чрез двуточков градиентен метод. Представеният метод за 
решаване на частни диференциални уравнения чрез невронни мрежи е алтернатива на 
метода на крайните елементи за решаване на нелокални задачи  в нелипшицови 
области.  Нова стратегия с променлива скорост на обучение е разработена и внедрена, 
за да се избегне разходимост в процеса на обучение на невронната мрежа. 
Сравнението между предложения подход с радиално базисни невронни мрежи и 
метода на крайните елементи е илюстрирано с конкретни примери, където е 
демонстрирана ефективността на двата метода. При решаване на 𝑝𝑝-Лапласoвото 
уравнение е дефинирана и ефективно използвана 𝑝𝑝-матрица на коравина. Разработен е 
оригинален алгоритъм за определяне на началните приближения в итеративния 
процес. Различните гранични задачи са решавани с оригинални стъпки за 
използваните итерационни методи. 
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 3. Линейни гранични задачи 
A56. T. D. Todorov, Finite element method for the one-dimensional telegraph 

equation, Journal of the Technical University - Sofia, Plovdiv Branch, “Fundamental 
Sciences and Applications” vol. 27 (accepted for publication). ISSN 2603-459X 

A31. T. D. Todorov, Analysis of the full isoparametric multigrid algorithm for a 
second order elliptic problem, The Open Numerical Methods Journal, vol. 3, 2011, pp. 7-11. 
ISSN 1876-3898 

Zentralblatt 
A29. T. D. Todorov, 3D consistent boundary-flux problem in domains with complex 

geometry, International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow vol. 17, № 5, 
2007, pp. 522-532. ISSN 0961-5539 

Impact Factor 0.304 Quartile 4, Scopus, Publisher Emerald  
 

  
 Обобщена характеристика на публикациите в тематичната област 
 В този раздел са разгледани линейно телеграфно уравнение с периодични 
гранични условия, уравнение на реакция-дифузия и задача за пресмятане на потока 
през двумерна затворена непрекъсната по Липшиц граница. За първите две задачи са 
разработени многомрежови методи, а втора и трета са разгледани в области със 
сложна геометрия.  
 Линейно телеграфно уравнение е избрано за моделна задача за да се илюстрира 
оригинален многомрежов метод на крайните елементи за решаване на хиперболични 
гранични задачи. При решаването на телеграфното уравнение са използвани 
пространствено-времеви триангулации. За уравнението на реакция-дифузия е 
разработен невложен многомрежов метод.  Областта е триангулирана с триъгълни 
крайни елементи от степен по-висока или равна на две. Образувана е редица от 
невложени последователни триангулaции включващи криволинейни крайни елементи. 
Доказана е оптималната скорост на сходимост за пълния многомрежов алгоритъм. 
Теоремата за сходимост е разгледана в случая, когато броят на итерациите за решаване 
на остатъчната задача на грубата мрежа е избран така, че цената на изчислителната 
работа на една итерационна стъпка на многомрежовия алгоритъм е пропорционална на 
броя на неизвестните. Анализът на сходимост на пълния многомрежов алгоритъм е 
направена въз основа на изопараметричен подход.  Задачата за пресмятане на потока 
през границата  е задача в която двете страни имат различни размерности, което 
съществено повишава нейната трудност. Получен е изопараметричен метод на 
крайните елементи за решаване на тримерна задача за пресмятане на потока през 
граница със сложна геометрия. В приложената разработка е намерена оценка на 
грешката в приближеният поток получен чрез криволинейни изопараметрични крайни 
елементи от произволна степен. Представени са общи резултати валидни за всички 3D 
области с Липшиц-непрекъсната граница. Оценена е грешката от приближаване на 
областта. Направени са оригинални доказателства за скоростта на сходимост, при 
което съществено е използвано изображението на Льоноар.  
  

https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=59&SID=D3woLZjEpt89BIPfqo1&page=2&doc=15
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=59&SID=D3woLZjEpt89BIPfqo1&page=2&doc=15
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 4. Квадратурни формули върху неструктурирани мрежи 
A62. M. S. Petrov, T. D. Todorov, G. Walters, D. M. Williams, F. D. Witherden, 

Enabling four-dimensional conformal hybrid meshing with cubic pyramids, arXiv, Cornell 
University.   

ISSN 2331-8422 
А59. M. S. Petrov, T. D. Todorov, Quadrature formulae on 4D transitional finite 

elements,  Сборник доклади на Национална научна конференция TechCo 2021, pp. 122-
128. ISSN 2535-079X 

А58. M. S. Petrov, T. D. Todorov, The 21-node 4D enriched finite element, Сборник 
доклади на Национална научна конференция TechCo 2021, pp. 129-134. ISSN 2535-
079X 
 
 Обобщена характеристика на публикациите в тематичната област 
 Прилагането на метода на крайните елементи в многомерни Евклидови 
пространства мотивира развитие на методите за числено интегриране. Употребата на 
хиперкубични доминантни мрежи изисква квадратурни формули върху преходни 
крайни елементи. При разработване на квадратурни формули ние се ръководим от 
следните принципи: 

• квадратурни формули трябва да бъдат точни за линейната обвивка на базисните 
функции; 

• квадратурни формули трябва да имат колкото се може по просто представяне за 
да се реализира по-малка изчислителна работа; 

• правилата за числено интегриране трябва да запазват спектралните свойства на  
граничната задача, например: численото интегриране трябва да не въвежда 
изкуствени нулеви собствени стойности в спектъра на матрицата на коравина на 
елемента. 
В настоящият научен труд, върху 4D преходни елементи са разработени: 

крайноелементни базиси, ортогонални базиси и квадратурни формули. Чрез полиноми 
на Якоби върху кубична пирамида е дефиниран ортонормиран базис. По метода на 
най-малките квадрати са получени квадратурни формули с алгебрична степен на 
точност до 12. За ефективно конструиране на формулите абсцисата е разложена на 
симетрични орбити. Получените квадратурни формули са симетрични, с положителни 
тегла и възли във вътрешността на елемента. С цел концентрация на масата са 
разработени нови интерполационни квадратурни формули върху кубични пирамиди и 
бипентатопи. Преходните елементи се разполагат в интерфейсния слой. При 
триангулиране на криволинейни 4D области са необходими криволинейни 
симплициални елементи за по-добро апроксимиране на границата. Това поражда 
необходимост от изопараметрично числено интегриране върху симплициални 
елементи. Чрез обогатяване на стандартен четиримерен Лагранжев краен елемент с 15 
възли е получен нов 21 точков изопараметричен елемент. Местоположението на 
възлите върху криволинейната границата на елементите от пограничния слой не може 
да бъде случайно. За да се гарантират оптимални интерполационни свойства на новия 
елемент е определена връзка  между възлите в центровете на клетките, възела в 
центъра на елемента и възлите върху границата. Разработена е нова 21-точкова 
интерполационна квадратурна формула, която в комбинация с новия елемент 
диагонализира матрицата на маса. 

https://www.researchgate.net/publication/348563240_Enabling_four-dimensional_conformal_hybrid_meshing_with_cubic_pyramids?_sg=K7jH_l9VegPb5efKy5QjXnW-D6hY1-55mWGX1YC6uXRpd6qlxp8aQ09yyYCNog8L1tL2eOkV0db2BfWx0QKrbM5yv13sTTBjzR_Lau8D.PQNvoUhlLawe2ceOHto-ASJZrrLrf98wh_2jyAuQHRVJvv4TblUbTjXOrBSznRQMZX-sWYPNL-QY4GM91hPfAg
https://arxiv.org/
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 5. Теория на крайноелементните мрежи 
A62. M. S. Petrov, T. D. Todorov, G. Walters, D. M. Williams, F. D. Witherden, 

Enabling four-dimensional conformal hybrid meshing with cubic pyramids, arXiv, Cornell 
University.   

ISSN 2331-8422 
A57. M. S. Petrov, T. D. Todorov, The rate of divergence of hypercubic pyramidal 

elements, Journal of the Technical University - Sofia, Plovdiv Branch, “Fundamental 
Sciences and Applications” vol. 27 (accepted for publication). ISSN 2603-459X 

A54. M. S. Petrov, T. D. Todorov, Refinement stability of cubic pyramidal meshes, In 
Proceedings vol. II, International Scientific Conference, Unitex, 2020, pp. 265-269. ISSN 
1313-230X 

A53. M. S. Petrov, T. D. Todorov, The abstract angle between pyramidal finite 
element spaces, In Proceedings vol. II, International Scientific Conference, Unitex, 2020, pp. 
270-274. ISSN 1313-230X 
 A51. M. S. Petrov, T. D. Todorov, A penteract partition by means of the optimal 
subdivision of cells, Scientific Publications of the State University of Novi Pazar, ser. A: 
Appl. Math. Inform. and Mech. vol. 11, issue 1, 2019, pp. 41-46. ISSN 2217−5539 

A36. T. D. Todorov, Two-level reducing degeneracy measure method for 3-D 
simplicial meshes, Science & Technologies, vol. 3, No 3, 2013, pp. 1-5. ISSN 1314-4111 

A34. T. D. Todorov, Analysis of simplicial refinement strategies in spherical type 
domains, Journal of the Technical University - Sofia, Plovdiv Branch, “Fundamental 
Sciences and Applications” vol. 19, book 2, 2013, pp. 321-324. ISSN 1310-8271 

A33. M. S. Petrov, G. G. Simeonova and T. D. Todorov, Optimal triangulations of a 
ball by simplicial finite elements, Contemporary Methods and Technologies in Scientific 
Research in proceedings, 2013, pp. 305-311. ISBN 978-954-21-0630-2 

А32. T. D. Todorov, G. S. Tsanev and G. G. Simeonova, Stability analysis of 
sequences of successive tetrahedron triangulations, in proceedings of The Third International 
Scientific Congress, vol. 7, Varna, Bulgaria, 2012, pp. 257-261.  

ISBN 978-954-20-0556-8 
 
 Обобщена характеристика на публикациите в тематичната област 

В този научен труд са изследвани съществуващи и получени нови методи за 
образуване на редици от последователни триангулации.  

Математическите модели на различни инженерни задачи представляват 
елиптични гранични задачи. Някои приложни задачи изискват физическата област да 
бъде разделена на две или повече отделни подобласти, които да се триангулират 
независимо. От друга страна, смесени мрежи от крайни елементи намират приложение 
за решаване на частни диференциални уравнения в криволинейни области. В този 
случай във вътрешността на областта се използват кубични крайни елементи, а в 
близост до границата се разполагат тетраедърни крайни елементи. Освен това смесени 
мрежи с преходни елементи са необходими за h-p версията на метода на крайните 
елементи. Хибридните мрежи са обект на голям интерес през последните десетилетия. 
Съществуват две основни изисквания, които трябва да бъдат удовлетворени, 
създавайки хибридни мрежи от крайни елементи. Първото е: цялата триангулация на 
интересуващата ни област бъде конформна.  От друга страна, се нуждаем от устойчива 

https://www.researchgate.net/publication/348563240_Enabling_four-dimensional_conformal_hybrid_meshing_with_cubic_pyramids?_sg=K7jH_l9VegPb5efKy5QjXnW-D6hY1-55mWGX1YC6uXRpd6qlxp8aQ09yyYCNog8L1tL2eOkV0db2BfWx0QKrbM5yv13sTTBjzR_Lau8D.PQNvoUhlLawe2ceOHto-ASJZrrLrf98wh_2jyAuQHRVJvv4TblUbTjXOrBSznRQMZX-sWYPNL-QY4GM91hPfAg
https://arxiv.org/
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стратегия за сгъстяване, която поражда възможно най-малък брой класове на подобие, 
минимална мярка на изроденост и просто дърво на сгъстяване.  

В настоящия научен труд са изградени редици от йерархични конформни 
хибридни последователни триангулации на 4D канонични области. Дефинирани са 
оператори за разделяне, които генерират само тесърактни, пирамидални и 
бипентатопни елементи. Всички елементи на всички нива в получените хибридни 
триангулации принадлежат на три класа на подобие. Всяка канонична кубична 
пирамида се разделя на 10 пирамиди и 18 бипентатопи, които са инвариантни по 
отношение на дефинираната стратегия за сгъстяване. Образувана е редица от 
пирамидални елементи в различни Евклидови пространства. Определена е скоростта 
на разходимост за така конструираната редица.  
 Изследван е метод за сгъстяване на 3D пирамидални мрежи от крайни елементи 
и е пресметнат косинуса на абстрактния ъгъл между крайноелементните пирамидални 
пространства за изотропен дифузен оператор. Получен е следния феномен: 
абстрактния ъгъл между крайноелементните пространства породени от втория 
тетраедър на Зомервил и симетричен изотропен дифузен оператор е константа.  
 Въпросът за оптимално разделяне на хиперкуб по отношение на мярката за 
изроденост е все още отворен проблем. През 40-те години на миналият век 
Фройдентал публикува алгоритъм за разделяне на хиперкуб, който може да бъде 
изпълнен в произволно 𝑛𝑛-мерно пространство.  Алгоритъмът на Фройдентал не е 
оптимален по отношение на мярката на изроденост. В някои пространства могат да 
бъдат получени по-добри разделяния от разделянето на Фройдентал. В този научен 
труд е разработено ново разделяне на пентъракт на симплициални елементи, които 
принадлежат на два класа на подобие.  Това разделяне се опира на оптимално 
триангулиране на границата на пентъракта и притежава мярка на изроденост по-добра 
от разделянето получено чрез алгоритъма на Фройдентал.  
 Контролът върху мярката за изроденост е от съществено значение при 
съставянето на редици от последователни триангулации. Процедурите за анализ на 
мярката за изроденост са необходими при изопараметричния подход и особено в 
случаите, когато границата на областта притежава точки на обръщане. В този случай, 
класическите методи за сгъстяване генерират редици от последователна триангулации 
със свойството излишък. Ето защо развитието на процедурите за подобряване на 
качеството на крайноелементните триангулации е добре мотивирано. Съществуват 
различни едномрежови техники за подобряване на качеството на крайноелементните 
триангулации. В този научен труд е разработен двунивов многомрежов метод за 
намаляване на мярката за изроденост. Методът е приложим не само при триангулации 
с праволинейни крайни елементи, но и в изопараметричния случай за триангулиране 
на области с нелипшицова граница.  
 Направен е сравнителен анализ на различни стратегии на сгъстяване за 
триангулиране на кълбо, тримерни области с граница от сферичен тип и тримерни 
канонични области.  
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 6. Числен анализ на невронни мрежи и системи за гласово разпознаване  
A52. V. Palade, M. S. Petrov, T. D. Todorov, Neural network approach for solving a 

nonlocal boundary value problem, Neural Comput & Applic, vol.  32, 2020, pp. 14153-
14171. ISSN 0941-0643  

IF 4.774 Quartile 1, Scopus, Publisher Springer 
A45. Todor D. Todorov and Georgi S. Tsanev, Two-point step size gradient method 

for solving a deep learning problem, Computational Mathematics and Modeling, Vol. 30, 
No. 4, 2019, pp. 427-438. ISSN 1046-283X   

Scopus Q3, Publisher Springer 
A44. T. D. Todorov and G. S. Tsanev, Two hidden layer multiconnected Boltzmann 

machine for controlling moving objects, British Journal of Mathematics & Computer 
Science, vol. 19, issue 2, 2016, pp. 1-11. ISSN 2231-0851  

A43. R. T. Ilarionov, C. Jayne, T. D. Todorov, G. S. Tsanev, S. Y. Yordanov, A 
stochastic model of voice control system, International Journal of Science and Advanced 
Technology, Volume 5, No 10, October 2015, pp. 7-16. ISSN 2304-652X  

A41. R. T. Ilarionov, T. D. Todorov, G. S. Tsanev and S. Y. Yordanov, Finite element 
model of voice control system, in proceedings of The Congress on Numerical Methods in 
Engineering (CMN 2015), Lisbon, Portugal 27.06-02.07.2015, ISBN 978-989-99410-0-7 

A38. T. D. Todorov, G. S. Tsanev, S. Y. Yordanov, Single voice command 
recognition by finite element analysis, IEEE 13th International Conference on Information 
Technology Based Higher Education and Training ITHET, York, England, 2014, IEEE 
Xplore, DOI:10.1109/ITHET.2014.7155712. ISBN978-1-4673-6730-1 

Scopus, Publisher IEEE 
A37. R. T. Ilarionov, T. D. Todorov, G. S. Tsanev and S. Y. Yordanov, Signal 

processing techniques for medium recognition, Journal of the Technical University of 
Gabrovo, vol. 50, 2014 pp. 44-49. ISSN 1310-6686 
 
 Обобщена характеристика на публикациите в тематичната област 
 Този научен труд е посветен на приложение на невронните мрежи за решаване 
на диференциални уравнения и класифициране на гласови сигнали. Разработени са 
нови числени методи и са модифицирани съществуващи за да се създадат нови 
крайноелементни и стохастични класификатори.  
 В различни области на индустрията, дистанционното управление на машините 
значително увеличава производителността. Отдаличено управление на електроуреди е 
важно при възрастни хора и хора с увреждания. Гласовите комуникации са 
естественият начин за комуникация между служителите от различни йерархични 
структури. Развитието на съвременния хардуер, позволява такива взаимоотношения да 
се изграждат и между човек и машина. Контактът с управлявания обект на говорим 
език прави контрола много по-ефективен отколкото управлението чрез компютърни 
команди на различни алгоритмични езици. Гласовото управление осигурява бърза и 
свободна комуникация между хора и контролирани обекти затова то намира 
естествени приложения свързани с управлението на движещите се обекти. 
 В настоящия научен труд е извършен анализ на скоростта на дълбоко машинно 
обучение чрез многослойни невронни мрежи.  При проектирането на невронни мрежи 
много автори прилагат среднополева апроксимация, за да установят активните 
неврони в скритите слоеве. За да получим граничните стойности при среднополева 

http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&v1=1&ti=1,1&Search_Arg=101632869&Search_Code=0359&CNT=20&SID=1
http://dx.doi.org/10.1109/ITHET.2014.7155712
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апроксимация ние трансформираме първоначалната задача в слаба форма и доказваме 
съществуване и единственост на слабото решение. Слабото решение представяме като 
стационарна точка на нелинеен функционал. За да определим приближение на слабото 
решение решаваме минимизационна задача чрез двуточков итерационен метод. 
Изборът на подходяща стъпка за двуточковия градиентен метод зависи от целевия 
функционал.  Получени са  оригинални стъпки, които са сравнени с класическата 
стъпка използвана от Барзилай и Борвайн. Представено е строго доказателство за 
сходимост на среднополевите апроксимации.  

С цел осъществяване на гласово управление е получен нов стохастичен 
класификатор. Осъществена е успешна класификация чрез нова двуслойна машина на 
Болцман. Съществено са използвани нови класификационни подходи базирани на 
критерии за съвпадение на два времеви реда. Успешно разпознатите команди се 
съхраняват за допълнително обучение, което допуска системата да се развива във 
времето. Разработен е крайноелементен  класификатор предназначен за системи с 
гласово управление, които работят с малки речници. Такива са домашните системи, 
системи за идентификация, системи за управление на инвалидни колички и др. 
Използването на високодостоверни стохастични модели в този случай не е ефективно, 
тъй като те се нуждаят от големи бази от данни за обучение и бавни процедури за 
вземане на решение. 

Разработена е радиално базисна невронна мрежа за решаване на нелинейно 
елиптично частно диференциално уравнение от втори ред с гранични условия на 
Дирихле.  Използвана е нова стратегия с променлива скорост на обучение с цел да се 
избегне разходимост в процеса на обучение на невронната мрежа. Сравнението между 
предложения подход с радиално базисни невронни мрежи и метода на крайните 
елементи е илюстрирано с конкретни примери, където е демонстрирана ефективността 
на двата метода.  

 Подпис: ……………………………. 02.09.2021г.           
Габрово                 /доц. д-р Тодор Тодоров/ 


