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На седници Наставно-научног већа Математичког факултета одржаноj 11. 9. 2015. године
у Београду одређени смо у Комисиjу за преглед и оцену рукописа

Прилог теориjи k-циркуларних матрица

коjи jе предат као докторска дисертациjа магистра Биљане Радичић. Кандидаткиња jе пре-
дала текст, комисиjа jе исти прегледала и подноси Већу следећи

ИЗВЕШТАJ

1. Биографиjа кандидата

Биљана Радичић jе рођена 5. 10. 1979. године у Осиjеку, Република Хрватска. Основну
школу jе похађала у родном месту а завршила у Београду где, потом, уписуjе IX гимназиjу
,,Михаило Петровић – Алас”. По завршетку средње школе уписуjе Математички факултет
Универзитета у Београду, смер професор математике и рачунарства. Дипломирала jе почет-
ком 2004. године, након чега, исте године, такође на Математичком факултету Универзитета
у Београду, уписуjе постдипломске студиjе, смер Алгебра. Магистарску тезу под називом
,,Регуларност у бимодулу хомоморфизама”, и менторством др Зорана Петровића, одбранила
jе 2010. године. Радила jе у Угоститељско-туристичкоj школи (Београд), Првоj економскоj
школи (Београд) и на Грађевинском факултету (Београд).
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3. Учешће на конференциjама

1. B. Malešević, B. Radičić, Reproductive and non-reproductive solutions of matrix equation
AXB=C, Други симпозиjум ’’Математика и примене”, Математички факултет, Бео-
град, 27-28. маj, 2011.

2. B. Malešević, B. Radičić, Non-reproductive and reproductive solutions of some matrix
equations, Конференциjа МИТ 2011, Врњачка Бања, 27-31. август, 2011.

4. Предмет докторске дисертациjе

Предмет изучавања ове докторске дисертациjе су k-циркуларне матрице тj. матрице коjе
представљаjу специjални облик Теплицових матрица. За k = 1, k = −1 и k = 0, k-циркуларне
матрице називамо, редом, циркуларне, косоциркуларне и полуциркуралне матрице. Размат-
ране су k-циркуларне матрице са геометриjским и аритметичким низовима и добиjена про-
ширења (и побољшања) неких резултата радова коjи се односе на сопствене вредности, де-
терминанту, инверз, Еуклидску и спектралну норму циркуларних матрица са геометриjским
и аритметичким низом. Анализиране су и k-циркуларне матрице са специjалним броjевима
(Фибоначиjеви и Лукасови броjеви) и при томе су проширени резултати коjи се односе на
сопствене вредности циркуларних матрица са наведеним броjевима, као што су проширени и
резултати у вези са Еуклидском нормом циркуларних, косоциркуларних и полуциркуларних
матрица са наведеним броjевима и одређене (доње и горње) границе за спектралну норму
Адамаровог инверза (ако постоjи) таквих матрица. Предмет ове докторске дисертациjе су и
k-циркуларне матрице са биномним коефициjентима, то jест, сопствене вредности и детерми-
нанте таквих матрица, као и (доње и горње) границе за спектралну норму таквих матрица и
њиховог Адамаровог инверза.

5. Приказ дисертациjе

Ова дисертациjа се састоjи од предговора на 4 стране, текста од 120 страна подељеног на
5 делова и литературе од 59 библиографских jединица.

Први део ове докторске дисертациjе (стр. 1-17) jе увод и у њему су наведени, односно
поновљени неки поjмови из теориjе матрица, коjи се користе у дисертациjи. То jе урађено пре
свега због прецизирања ознака, али и навођења неких мање познатих поjмова и резултата
коjи се тичу, на пример, Мур-Пенроузовог и групног инверза матрице, разних норми матрица
(Еуклидска и спектрална норма, 1-норма и ∞-норма), као и Адамаровог инверза матрице.

С обзиром да Теплицове матрице представљаjу jедну општиjу класу матрица у односу на
класу k-циркуларних матрица, у другом делу дисертациjе (стр. 18-48) дат jе, прво, приказ
наjважниjих особина и резултата коjи се односе на Теплицове матрице од коjих издваjамо
чињеницу да инверз Теплицове матрице не мора бити Теплицова матрица и истичемо да
jе наведен потребан и довољан услов да би инверз Теплицове матрице био такође Теплицова
матрица. Потом jе дат приказ неких наjважниjих своjстава и тврђења у вези са k-циркуларним
матрицама и показано, између осталог, да, ако jе инверз Теплицове матрице такође Теплицова
матрица, онда jе реч о k-циркуларноj матрици. Осим приказа опште теориjе о k-циркуларним
матрицама, можемо издвоjити и jедан оригиналан начин како се може одредити, ако постоjи,
инверз k-циркуларне матрице, за k 6= 0.

У трећем, четвртом и петом делу дисертациjе дат jе, између осталог, приказ оригиналних
резултата коjи се односе на k-циркуларне матрице са, редом, геометриjским и аритметичким
низом, Фибоначиjевим и Лукасовим броjевима, и биномним коефициjентима.

Трећи део дисертациjе (стр. 49-87) подељен jе на два дела и посвећен jе k-циркуларним
матрицама са геометриjским и аритметичким низом. Прво jе дат приказ резултата коjи се
односе на циркуларне матрице са геометриjским низом, а потом презентовани оригинални ре-
зултати у вези са k-циркуларним матрицама са геометриjским низом, коjи се тичу сопствених
вредности, инверза, Мур-Пенроузовог и групног инверза (у случаjу сингуларних матрица),
Еуклидске норме и граница за њихову спектралну норму. Исте теме су разматране и за k-
циркуларне матрице са аритметичким низом.

У четвртом делу дисертациjе (стр. 88-107) дат jе, наjпре, приказ резултата коjи се односе
на циркуларне и косоциркуларне матрице са Фибоначиjевим и Лукасовим броjевима, а потом
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и оригинални резултати у вези са k-циркуларним матрицама са Фибоначиjевим и Лукасовим
броjевима (сопствене вредности, Еуклидска норма и границе за спектралну норму њиховог
Адамаровог инверза).

Пети део дисертациjе (стр. 108-120) посвећен jе k-циркуларним матрицама са биномним
коефициjентима. Након приказа резултата коjи се односе на циркуларне матрице са биномним
коефициjентима, приказани су оригинални резултати у вези са k-циркуларним матрицама са
биномним коефициjентима; посебно се истиче одређивање граница за спектралну норму тих
матрица, као и њиховог Адамаровог инверза.

6. Закључак

Магистар Биљана Радичић jе пажљиво проучила немали броj радова посвећених теми
циркуларних матрица и њихових генерализациjа. У своjоj дисертациjи она jе математички
прецизно, концизно и jасно изложила познате резултате и из опште теориjе циркуларних,
односно k-циркуларних матрица, као и специфичне резултате о специjалним своjствима тих
матрица до коjих су дошли други математичари, указуjући притом и на неке пропусте у
досадашњим резултатима. Jасно jе изложила сопствене оригиналне резултате, коjима се про-
шируjу претходно познати резултати са циркуларних на k-циркуларне матрице са, горенаве-
деним, специjалним низовима броjева.

Посебно истичемо да jе до ове теме, као и резултата, мр Биљана Радичић дошла сама и да
су они и међународно препознати, пошто су публиковани, односно прихваћени за публиковање
у три самостална рада кандидаткиње у страним математичким часописима, од коjих су два
на sci листи.

Стога предлажемо Наставно-научном већу Математичког факултета да приложени текст
прихвати као докторску дисертациjу магистра Биљане Радичић и одреди комисиjу за њену
jавну одбрану.

Београд, 11. 4. 2016.

Чланови комисиjе:

проф. др Зоран Петровић (ментор)
ванредни професор, Математички факултет

проф. др Александар Липковски
редовни професор, Математички факултет

др Горан Ђанковић
доцент, Математички факултет

проф. др Бранко Малешевић
ванредни професор, Електротехнички факултет


