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ТРУДОВЕТЕ НА АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ

В БАЗАТА ДАННИ ZentralblattMATH

Михаил Константинов

В настоящата работа е направен кратък анализ на трудовете на акад. Кирил По-
пов (1880-1966) според отразяването им в базата данни ZentralblattMATH, която от
2003 е разширена с данни от 1868 насам включително1 . Специално внимание е отде-
лено на основополагащите работи на акад. Кирил Попов в областта на балистиката,
включващи три книги (едната в две издания) и няколко журнални статии.

В базата ZentralblattMATH са включени сведения – предимно реферати, за 94
труда на акад. Кирил Попов. Обхванат е периодът 1912–1960 с продължителност от
49 години, което показва едно забележително творческо дълголетие. Така средната
публикационна активност е 1.92, или почти две работи годишно. Първият отбелязан
в базата труд [1] е по астрономия и е отпечатан през 1912 в престижното списание
“Доклади на Френската академия на науките”2 . Последният труд [11] е от 1960 и е
посветен на термодинамиката на необратимите процеси. По това време акад. Кирил
Попов е вече на 80 години! Прави впечатление, че трудовете на акад. Кирил Попов
са самостоятелни (при търсене в базите данни е полезно да се знае, че там името
Кирил Попов се изписва като Kyrille, или Kiril, Popoff ).

Най-известният и цитиран труд на акад. Кирил Попов е сравнително неголя-
мата, публикувана през 1925, книга [2] на френски език с наименование Методът

за интегриране на Поанкаре и общата задача на външната балистика. Впоследс-
твие книгата е издадена в разширен вид [5] в Германия през 1932. На проблеми на
външната балистика са посветени и статиите [6], [7].

Второ, подобрено издание, на [5] е публикувано също в Германия [9] през 1954.
Именно това издание, в превод на български, предлагаме за пръв път на вниманието
на българския читател в том 7 на поредицата Студии на БИАП по математически

науки.

Междувременно, през 1951, акад. Кирил Попов публикува и близкия по тема-
тика труд [8]. Така на проблемите на балистиката са посветени три книги на акад.
Кирил Попов: [2], [5] (с второ издание [9]) и [8]. Друга книга [10], отразена в ба-
зата на ZentralblattMATH , e публикувана през 1956 и е посветена на теорията на
необратимите термодинамични процеси.

1 Кратки сведения за базата ZentralblattMATH са дадени в края на работата
2 През тази година умира великият френски учен А. Поанкаре, роден през 1854, чиито методи

акад. Кирил Попов широко използва.
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Има основания да се смята, че работата [2] е оказала сериозно влияние на немс-
ките ракетни конструктори в периода 1935–1944 при проектирането и разработката
на ракетните комплекси ФАУ-1 и ФАУ-2. Така стават явни приносите на акад. Ки-
рил Попов за развитието на ракетната техника в Германия, а оттам - в СССР и
САЩ (що се отнася до практическото използване на тази техника, включително
във военното дело, то отговорността за това е единствено и само на политиците и
военните). Впрочем, интересът на акад. Кирил Попов към балистиката не се из-
черпва с указаните три книги и със статиите, посветени на външната балистика. В
работи [3] и [4], например, той изучава движението на материална точка в среда с
постоянна и променлива плътност, съответно. Тези анализи имат пряко отношение
към вътрешната балистика и не напразно са публикувани в изданието “Мемоари на
Френската артилерия”.

Референти на работите на акад. Кирил Попов в реферативните журнали JFM

и ZentralblattMATH през годините са били известни математици като Bieberbach,
Bödewadt, Dziobek, Feigl, Fricke, Grunsky, Hamel, Hellinger, Hölder, Kaluza, Klose,
Knopp, Kümel, Lichtenstein, Meixner, Molitz, Müler, Müntz, Oppenheim, Ostrowski
(Островски), Pietsch, Plancherel, Poeschl, Prange, Quade, Schardin, Schelling, Szegö,
Tietze, Tschakaloff (Чакалов), Wintner, Zardecki и др.

Интересно е да се проследи публикационната динамика на работите на акад.
Кирил Попов. В таблицата по-долу е посочен броят на отразените в базата Zentral-

blattMATH публикации на акад. Кирил Попов по години. На първи, трети и пети
ред са дадени годините (не се изписва 19 в началото), а на втори, четвърти и шести
ред е даден броят на публикациите за съответната година.

Съответствие календарна година/брой публикации

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 2 0 0 0 2 0 0 1 3 3 3 2 2 3 1 0

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
3 2 2 5 1 2 4 3 2 8 10 0 0 6 2 1 1

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 0 0 1 2 1 3 2 4 1 2 1 0 0 1

След добро начало с 3 работи през 1912–13 следва затишие през 1914–19 със
само 2 работи за този период, публикувани през 1917. Това очевидно се дължи
на прекъсването на научните комуникации и намаляването на научната дейност
през Първата световна война. Следва 12-годишен период 1920–31 с добра, почти
равномерна, публикационна активност с общо 25 работи, или средно 2.08 работи
годишно.

Периодът 1932–39 е особено плодотворен в математическото творчество на акад.
Кирил Попов. За тези 8 години той публикува общо 35 работи, включително моног-
рафията [5], което прави по 4.38 работи годишно. Своеобразен пик има през 1938–39
с публикувани 18 работи. Също така, за периода 1935–39, особено добър и за стра-
ната ни като цяло, са публикувани 27 работи, т.е., по 5.4 годишно!

Следва кратко затишие в началото на Втората световна война, като за 1940–41
няма публикации отразени в базата. Следват, обаче, две силни години 1942–43 с общо
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8 публикации. Периодът 1944–49 е относително слаб, с 4 публикации за 6 години, или
средна активност от 0.67 публикации годишно. Годините 1950–1957 отново са добри
с активност от точно 2 публикации годишно. През последните три години 1958-60 от
указания период акад. Кирил Попов публикува само една работа, отразена в базата
ZentralblattMATH.

Математическите бази данни, като ZentralblattMATH и MathSciNet, не са един-
ствените електронни бази, в които е отразена дейността на акад. Кирил Попов. С
помощта на търсачката Google, например, могат да се открият редица уеб-страници
с данни за акад. Кирил Попов в електронна форма. От тях ще отбележим Архива

на Айнщайн (Einstein Archive) на адрес www.alberteinstein.info. В него е даде-
на част от кореспонденцията на Кирил Попов (както и на редица други български
учени като Георги Манев (G. Maneff), Иван Ценов (I. Zenoff), Методи Попов (M.
Popoff) – брат на Кирил Попов, Никола Обрешков (N. Obreschkoff), Рашко Зайков
(R. Zaycoff) и Стефан Консулов (S. Konsoloff)) с Алберт Айнщайн.

База данни ZentralblattMATH. Базата данни на ZentralblattMATH (съкра-
тено от заглавието Zentralblatt für Mathematik und ihre Grenzgebiete3 на немския
реферативен журнал, основан през 1931) понастоящем, през август 2004, съдържа
над 2 000 000 резюмета от над 2 300 периодични издания в областта на чистата и
приложна математика, вкл. компютърните науки, механиката и физиката. Освен
реферати собствено на ZentralblattMATH, отскоро (2003) е обхванат и периодът от
1868. За целта в базата са включени 200 000 реферата от изданието Jahrbuch über
die Fortschritte der Mathematik (JFM)4 за периода 1868–1942.

Базата данни ZentralblattMATH, заедно с базата MathSciNet5 на американския
реферативен журнал Mathematical Reviews съвместно с изданието Current Contents,
са двете най-богати математически бази данни. За съжаление базата MathSciNet, на
адрес www.MathSN.com, е само с (високо) платен достъп.

Достъпът до базата ZentralblattMATH на адрес www.emis.de/ZMATH е “почти” сво-
боден, като за всяко име и за всеки период, не по-малък от една година, се издават
до 3 справки в демонстрационен режим (demo mode). Има възможност рефератите
да се изтеглят в tex, dvi, pdf или ps формат. За някои реферати може да се полу-
чи и сканираната страница на съответния журнал. За по-успешна работа с базата
могат да се използват къси едногодишни периоди, търсене чрез съавтори (ако има
такива), или търсене само по книги, журнални статии и доклади на конференции.
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