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РЕЦЕНЗИЯ 

 

от  д-р Никола Петков Зяпков, 

професор във ФМИ при ШУ „Еп. Константин Преславски” 

 

на дисертационния труд на тема „Оптимални самодуални кодове с 

нетривиална група от автоморфизми ” с автор Николай Иванов Янков 

за придобиване на  научната степен “доктор на науките” в област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика,  

професионално направление 4.5. Математика,  

научна специалност „Алгебра и теория на числата”  

 

1. Общо описание на представените материали. 

 

      Със заповед на Ректора на Шуменския университет,  съм определен за 

член на научното жури във връзка с процедурата за защита на 

дисертационния труд на тема „Оптимални самодуални кодове с нетривиална 

група от автоморфизми” с автор доц. д-р Николай Иванов Янков, за 

придобиване на научната степен „доктор на науките” в област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.5 Математика, докторска програма „Алгебра и теория на 

числата” . 

 Представеният от доц. Янков комплект материали  е в съответствие с  

Правилника на ШУ за прилагане на ЗРАСПБ . 
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2. Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените цели и 

задачи. 

 

Дисертационният труд е посветен на изследвания в областта на 

алгебричната теория на кодирането, свързана с конструиране и класификация 

на самодуални кодове. В тази област се използват идеи и резултати от крайни 

групи, теория на инвариантите, теория на крайните полета, комбинаторни 

методи. Дискретният характер на някои от основните задачи обуславя 

привличане на компютърни методи за тяхното решаване. Двоичните 

оптимални самодуални кодове имат връзка и с други математически 

структури като ортогонални матрици, комбинаторни дизайни, решетки, 

графи и др. Основна задача в тази област е  конструиране и класификация на 

двоични самодуални кодове. В последно време бяха класифицирани всички 

самодуални кодове с дължина 38 [BB12]  и с дължина 40 [BDSM14]. При по-

големи дължини броят на двоичните самодуални кодове расте 

експоненциално и на този етап конструирането и класификацията на такива 

кодове се свързва с неговата група от автоморфизми.  В дисертацията се 

изследват оптимални двоични самодуални кодове, които притежават 

автоморфизми от следните редове: нечетен прост ред, ред квадрат на просто 

число, ред произведение на две нечетни прости числа. 

В работите на Конуей и Слоен [CS90] и Доърти, Гъливър и Харада 

[DGH97] са намерени възможните тегловни функции на оптималните 

самодуални кодове с дължини до 100. Тези функции са полиноми на една 

променлива, чиито коефициенти зависят от един или два параметъра. В 

дисертацията в някои случаи са конструирани и класифицирани кодове със 

съответна тегловна функция. 
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3. Характеристика и оценка на дисертационния труд. 

Дисертационният труд е структуриран в увод, шест глави,  и цитирана 

литература с общ обем 189 стр.  Списъкът от цитирана литература включва 

143 заглавия на статии и монографии. 

В увода са дадени  определенията на някои основни понятия в теорията 

на линейните кодове. Също така накратко е направен кратък преглед на 

съдържанието на дисертацията. 

Първа глава има фундаментално място в представения труд. Дадени са 

основни понятия и предварителни резултати, необходими в следващите глави. 

В §1.6 е разгледан метода за конструиране на двоични самодуални кодове с 

автоморфизъм от нечетен прост ред. В §1.7 са изложени основни резултати, 

свързани със структурата на двоични самодуални кодове с автоморфизъм от 

ред квадрат на нечетно просто число. В следващия §1.8 е разгледана 

структурата на двоични самодуални кодове с автоморфизъм от нечетен ред и с 

автоморфизъм от ред произведение на две различни нечетни числа. Тези 

резултати са нови и са получени от автора съвместно със Стефка Буюклиева, 

Радка Русева и В. Вилемс. Представен е и софтуера, който е използван в 

изследванията. 

Някои от програмите са съставени от автора и са използвани при 

конструирането на кодове на по-големи полета, както и при отсяването на 

кодове с определено минимално тегло.  

Във втора глава, като се използва метода за конструиране  на  самодуални 

кодове с автоморфизъм от ред нечетно просто число, е направена пълна 

класификация  на оптималните самодуални кодове с дължини 44, 48 и 50. 

Направена е връзка между три двоични самодуални [44,22,8] кода, групите на 

Матийо М22 и М21 и самоортогоналните дизайни с параметри 3-(22,8,12) и 2-

(21,8,28). Пълна класификация е направена и за дължина 52 с изключение на 

последния останал случай – автоморфизъм от тип 3-(16, 4 ). 
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В глава 3 е извършена пълна класификация на оптимални двоични 

самодуални кодове с автоморфизъм от ред 5 за дължини 50≤n≤60; с 

автоморфизъм от ред 7 за дължини 52≤ n≤64; с автоморфизъм от ред 11 за 

дължини 66≤n≤68;  с автоморфизъм от ред 13 за дължини 50≤n≤60; с 

автоморфизъм от ред 31 за дължина 62. Получени са възможните тегловни 

функции за двоичен [52,26,10] код и са намерени нови стойности на 

параметрите в тегловните функции на оптималните двоични самодуални 

кодове с дължини 52, 54, 58, 60, 64, 66 и 68. 

Силно впечатление правят резултатите в глава 4. Тука са изследвани 

екстремалните самодуални  двойночетни кодове [24k, 12k, 4k+4] кодове за к = 

3,4. Най-малката дължина, за която не е известно дали съществува екстремален 

двойночетен самодуален код от горния тип е при  к = 3, т.е. това е самодуалния  

[72, 36, 16] код. Изследванията на групата му от автоморфизми са започнали от 

1982 г. с работата на Дж.Конуей и В.Плес [CP82]. Тези изследвания са 

продължени от редица учени:  Дж.Томсън, К.Хъфман, В. Йоргов, Ст. 

Буюклиева, Е. Браян, В.Вилемс и др. 

До момента е доказано , че групата от автоморфизми на този код има ред 

5, 7, 10, 14; или ред d, който е делител на 18 или 24; или е групата A4×C3. 

Авторът се е спрял на случая, когато кодът има автоморфизъм от ред 9. 

Като се използва метода за конструиране на самодуални кодове с 

автоморфизъм от ред p
2
 за нечетно просто число р [BRY05b] и резултати от 

[Bou07b] в първата част на тази глава се доказва важната теорема:  

Не съществува двоичен двойночетен самодуален [72, 36, 16] код с 

автоморфизъм от ред 9. 

Този резултат е получен от автора самостоятелно е публикуван в 

[Yan12a] и в [Yan10]. 

Във втората част на тази глава се разглежда  случая  к = 4, т.е изследва се 

кода [96, 48, 20]. Първите резултати  за този код са получени от А. Щерев, В. 

Йоргов и Н.Зяпков [SYZ90], които доказват следното: ако този код има 
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автоморфизъм от нечетен прост ред, то този ред е 23,11,7, 5 или 3. Р.Дончева 

[Don02a]  изключва  редовете 23,11 и 7. По-късно Х.Де ла Крус [dlC12] доказва, 

че възможните случаи  за автоморфизъм от ред р
2 
 при р = 3 са : 9 – (10,0 6 ) и 9 

– (10, 2, 0). Авторът доказва теоремата : Не съществува двоичен самодуален 

[96, 48, 20] код с автоморфизъм от тип  9 – (10,0 6 ). 

         През 2011г. Х. Де ла Круз и В.Вилемс доказват, че ако ако всички 

автоморфизми от ред 3 на [96, 48, 20] код нямат фиксирани точки, то групата  

от автоморфизми на този код е разрешима група и един от възможните и 

редове е 15. 

В глава 5 методът за конструиране и класификация на самодуални 

кодове с автоморфизъм от ред pq (p и q са различни прости числа) се 

изследва [96, 48, 20] код с автоморфизъм от ред 15. Доказана е теоремата, че 

не съществува [96, 48, 20] код с автоморфизъм от ред 15. В същата глава се 

изследват [96, 48, 16], [98, 49, 18] , [98, 49, 16] и [100, 50, 18]  двойночетни 

самодуали кодове. Установени са следните резултати : 

- Съществуват 114966 двоични самодуални двойночетни [96, 48, 16] 

кодове с автоморфизъм от тип 15-(6,0,2,0); 

- Не съществуват  двоичен самодуален [98, 49, 18] код с автоморфизъм 

от ред 15 и двоичен самодуален [100, 50, 18] код с автоморфизъм от тип 15- 

(6,0,2,4); 

- Съществуват поне 13523 двоични самодуални  [98, 49, 16] кода с 

автоморфизъм от тип 15-( 6, 0,2,2); 

- Съществуват поне 30458 двоични самодуални  [100, 50, 16] кода с 

автоморфизъм от тип 15-( 6, 0,2,4). 

В последната глава 6 получените в §2.4 двоични самодуални [52, 26, 

10] кодове се „разширяват“ до [54, 27, 10] кодове.  По този начин са получени 

нови двоични самодуални [54, 27, 10] кодове, които имат нови параметри в 

тегловните им функции. 
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4. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката. 

 

След запознаване с дисертационния труд, констатирам, че основните 

цели и задачи на дисертацията са изпълнени. Приемам приносите, описани в 

заключението на дисертационния труд, а именно: 

- Разработен е метод за конструиране на двоични самодуални кодове  с 

автоморфизъм от ред произведение на две нечетни прости числа.Този метод 

е приложен в глава 5. По-горе са описани подробно получените там 

резултати; 

- Изучена е структурата на двоични самодуални кодове с автоморфизъм 

от ред p
2
 , където р е нечетно просто число.  На тази база са доказани важните 

резултати: не съществува двоичен самодуален [72, 36, 16] код с 

автоморфизъм от ред 9;  не съществува двоичен самодуален  [96, 48, 20] код с 

автоморфизъм от тип 9-(10,0,6); 

- Чрез метода за конструиране на двоични самодуални кодове с 

автоморфизъм от нечетен прост ред p е направена пълна класификация на 

оптимални двоични самодуални кодове с автоморфизъм от ред: 5 за дължини 

50 60n  ; 7 за дължини 52 64n  ; 11 за дължини 66 68n  ; 13 за дължини 

50 60n  ; 31 за дължина 62, напълно са определени всички възможните 

тегловни функции, за които съществува двоичен самодуален [52,26,10] код, 

получени са нови стойности на параметрите в тегловните функции на 

оптималните двоични самодуални кодове с дължини 52, 54, 58, 60, 64, 66 и 

68; 

- Извършена е пълна класификация на оптималните двоични самодуални 

кодове с дължина 44, притежаващи автоморфизъм от нечетен прост ред. 

Намерена е връзка между три двоични самодуални [44, 22, 8] кодове, групите 

на Матийо 22M  и 21M  и съответно самоортогоналните дизайни с параметри 3-

(22,8,12) и 2-(21,8,28); 
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- Класифицирани са едночетните [48, 24, 10] и [50, 25, 10] самодуални 

кодове с автоморфизъм от нечетен прост ред;  

- Завършена е класификацията на едночетните [52,26,10] самодуални 

кодове с автоморфизъм от нечетен прост ред, с изключение на кодовете с 

автоморфизъм от тип 3-(16, 4);  

- Приложен е метод за конструиране на нови двоични самодуални 

кодове чрез разширяване. Получени са двоични самодуални [54, 27, 10] 

кодове, които имат нови стойности за параметрите в тегловните им функции; 

- Открити  са грешки в някои от известните класификации на двоични 

самодуални кодове. 

 

5.   Преценка на публикациите по дисертационния труд. 

 

По темата на дисертационния труд има 27 излезли от печат публикации .  

Част от резултатите са публикувани в следните списанията с импакт 

фактор: 

IEEE Transactions on Information Theory ([7] ,[8]), Finite Fields and Their 

Applications ([12]), Designs, Codes and Cryptography ([16], [18], [19] , [26] –

приета за печат), Advances in Mathematics of Communications ([21]). 

Общият импакт фактор на тези списания е 9,880. 

Шест научни публикации са реферирани в  Zentralblatt MATH([1], [3], 

[5], [11], [23], [27]), публикацията [6] е в реферирано международно 

списание, а публикациите [20] и [25] са реферирани във ВИНИТИ 

Реферативен журнал. 

Самостоятелните публикации на доц. Янков са 12, от които 5 са в 

списания с импакт фактор. Останалите са в съавторство със Ст. Буюклиева 

(4), Р.Русева (5), М.Иванова (2), М.Х.Лий (5), В.Йоргов (1), В.Вилемс (1) и 

Й.Л.Ким (1). 
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Резултатите от дисертационния труд са докладвани на международни 

конференции и семинари у нас и в чужбина.  

Представени са 45 цитата на научните публикации по проблемите на 

дисертационния труд, от които 26 са в научни статии с импакт фактор/ранг.  

Публикациите по дисертационния труд удовлетворяват  критериите от 

Правилника за прилагане на ЗРАСРБ на ШУ  за научната степен „доктор на 

науките" в областта на математиката (минимум 25 научни статии по 

проблеми на дисертационния труд, от които 15 в реферирани издания и 

минимум 30 цитирания в реферирани издания по проблеми на 

дисертационния труд) и Специфичните изисквания на ФМИ при ШУ 

„Епископ Константин Преславски” за придобиване на научна степен „доктор 

на науките” в направление 4.5 Математика и 4.6 Информатика и компютърни 

науки, а именно: поне 10 публикации да са в рецензирани издания,  като поне 

5 от тях да са в периодични списания с импакт фактор/ранг, поне 3 от 

представените публикации да са самостоятелни, от които поне една в 

списание с импакт фактор/ранг). 

 

 

         6.    Автореферат. 

Авторефератът е от 48 страници и съдържа основните резултати, 

получени в дисертационния труд. Той отразява достатъчно пълно 

съдържанието на дисертационния труд и основните приноси на дисертанта. 

Авторефератът дава пълна представа за изследваните проблеми, получените 

резултати и тяхната апробация. 

 

 

 

 



3AKIIOTIEHI4E

lacepraql4oHHlIqr rpyA ct'dl'pttca Hfiyt1v111 Lt ue))t111s-rruJto)tcHLt

puyflnxanxu, Kounto ttpedcmn6Jtn6ant opr.tzuHaneH npuHoc 6 HoyKama v

orfoBapqr Ha r,r3r,rcl(BaHr4flTa Ha 3aKoHa 3a pa3BLrrve Ha aKaAeMVqHprA cr,craB B

Peny6nHra Burapur (3PACPE), llpaeu,ruuxa 3a npr4naraHe Ha 3PACPE u

cborBerHlit llpaezruux Ha LLIynaeHcrn.a yHHBepcr4Ter. Ilpe4craeeHr,rre

MATepr4anv v Ar4cepTarlr4oHHr4 pe3ynTaTr4 HarrbJrrro cboTBeTcrBar Ha

cnequQvtuHure H3ucKBaHVfl, Lra @MI4 ua [UV, rrpr4ervr Br,B Bpb3Ka cfIpanuJrHHKa

3a rpprJro)KeHue Ha 3PACPE.

flopa4a ropel43nox(eHoro, AaBaM cBorrra nonoilcunxeJtHa oLKHKa 3a

lpoBeAeHoTo r43cJreABaHe, [peAcTaBer{o oT pelleH3r,rpaHHTe no-fope

Al{ceprauuoHeH TpyA, anropecpepar, nocrarHarr.r pe3ynrara u trpHHoc14, u

o0nacr Ha BLicLUe

PeueuseHr:

o4l.a-p aKona 3rnr<oe)

npednazu*t Ha noqLtnxaeMorrto Hoy.tHo JttypLt da npuctrdu uayqpanxa cmeneH

,,doxmop Ha HflyKltnxe" Ha Aou. A-p Hnxoilafi.VIeaHoe tlHKon e

o6pasoeanne 4. Ilpupoduu HayKu, n4anle.wtertiuKct Lt uuQopuarnLtKa,

npoQecraoHaJlHo HalpaBnes,ue 4.5. MamentatnuKa, HaylrHa cneqrraJrrton Anee6pa

u nxeoDut Ha qucflanxa.

17.05.2015r.
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