
 

СТАНОВИЩЕ 

от доцент д-р Евгения Димитрова Великова, ФМИ на СУ „Св. Кл.Охридски“ 

за дисертацията на Дамян Стефанов Анев  

на тема „Изследване и класификация на самодуални кодове: група от автоморфизми, 

четири циркулантна конструкция, съседи“ 

за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ 

в професионално направление: 4.5 „Математика“ 

(докторска програма „Алгебра и теория на числата“) 

 

Това становище е изготвено, съгласно заповед № РД 16-159/ 12.10.2018г. на 

Ректора на Шуменски  Университет „Епископ Константин Преславски“, съгласно която 

съм включена в състава на научното жури за защитата на Дамян Стефанов Анев на 

докторска дисертация на тема „Изследване и класификация на самодуални кодове: 

група от автоморфизми, четири циркулантна конструкция, съседи“. 

Дамян Анев е завършил магистърска степен през 2001 година в специалност 

„Математика и информатика“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“ и от февруари 

2015 година е редовен докторант в катедра „Алгебра и геометрия“ към  ФМИ на ШУ. 

Научен ръководител е проф. Николай Иванов Янков. Отчислен е с право на защита през 

февруари 2018 година. 

Представеният дисертационен труд „Изследване и класификация на самодуални 

кодове: група от автоморфизми, четири циркулантна конструкция, съседи“ на Дамян 

Анев е посветен на въпроси, свързани с намиране на двоични самодуални кодове, 

класификация на получените серии от самодуални кодове, както и определяне реда на 

групата от автоморфизми на тези кодове. Търсените двоични самодуални кодове са с 

дължини n, където 58≤n≤64 или 78≤n≤84. Резултатите получени в дисертацията са: 

класификация на някои типове самодуални кодове от разглежданите параметри; 

намерени са редовете на групите от автоморфизми на получените кодове; получени са 

нови кодове, имащи точно зададени теглови функции; доказано е несъществуване на 

някои кодове от разглежданите видове; конструирани са нови екстремални кодове с 

някои от разглежданите параметри. За получаване на резултатите са правени 

изчисления на компютър, като са използвани както програми написани от автора, така 

и известни програми и софтуерни пакети, обичайно  използвани при задачи в областта 

на теория на кодирането. 

Резултатите, описани в дисертацията са публикувани в четири статии – две в 

реферирани списания и две в томове на международни семинари. Всички публикации 

са съвместни, като една от публикациите е съвместна само с научния ръководител, а 

другите три са съвместни с научния ръководител и още един съавтор. Може да се 

счита, че, приносът на Дамян Анев за получените резултати е най-малкото равностоен. 

Получените резултати са докладвани на два международни семинара и на националния 

семинар по теория на кодирането.  

Дисертацията на Дамян Анев има общо 94 страници и се състои от увод и 

четири глави, литература - състояща се от 83 заглавия, съдържа се и описание на 

апробацията на  резултатите, както и авторска справка. В увода се прави кратко 

представяне на разглежданата област и се описват накратко съдържанието по главите 

от дисертацията, разглежданите задачи и получените резултати. В първа глава са 



дадени основните понятия и необходимите предварителни резултати, а резултатите на 

автора са изложени в следващите глави.  

Във втора глава се разглеждат двоични самодуални кодове с дължини в 

интервала 60≤n≤64, които имат минимално тегло 12 и автоморфизъм от ред 5, който се 

състои от 12 независими цикъла. В част 2.2 е представена класификацията и са 

пресметнати редовете на групите от автоморфизми на такива кодове, с параметри 

[60,30,12]. В част 2.3 се описват [62,31,12] кодове и в част 2.4 – кодове с параметри 

[64,32,12], всички които имат автоморфизъм от ред 5, действащ върху 60 от 

координатите на кода. За получаване на резултатите е използван метода на Хафман и 

Йоргов от 1982-1987 година. Преодолени са огромен брой изчислителни трудности, 

получените и класифицирани кодове са 236 броя при дължина 60, получени са 4636 

броя кодове при дължина 62 и над 6 милиона при дължина 64. Разглеждайки тегловите 

функции на получените кодове е установено, че някои от получените кодове задават 

първи пример на кодове, имащи  съответните параметри в тегловата си функция. В част 

2.5 чрез скъсяване на всички намерени кодове с параметри [60,30,12] имащи 

автоморфизъм от ред 5, се получават самодуални [58,29,10] кодове, пресмятат се 

техните теглови функции.Някои от получените кодове са нови, неизвестни преди това.  

В трета глава се изследват двоични самодуални кодове с дължини от 78 до 84, 

които имат автоморфизъм от ред 13 с 6 независими цикъла. Използван е пак метода на 

Хафман и Йоргов от 1982-1987 година, както и няколко по-късни резултати на Йоргов. 

При изследванията се е преминало през намиране на всички ермитово самодуални 

кодове с дължина 6 над поле GF(2
12

). Също, както и във втора глава, са преодолени 

огромен брой изчислителни трудности, са намерени и класифицирани хиляди кодове. 

Част от получените кодове са нови - имат параметри на тегловите функции, за които 

преди това не са били известни такива кодове. Доказано е несъществуване на двоичен 

самодуален [84,42,16] код с автоморфизъм от ред 13. 

В четвърта глава се изследват екстремални едночетни двоични самодуални 

четирициркулантни кодове с дължини 64 и 66, които са получени по известен от преди 

това метод. С пълно изчерпване се откриват всички 67 екстремални едночетни 

четирициркулантни [64,32,12] кодове. От получените кодове, използвайки метода на 

самодуалните съседи се търсят едночетни и двойночетни самодуални кодове и намира 

44 нееквивалентни екстремални двойночетни кода с дадените параметри. В част 4.4 се 

извършват подобни търсения за едночетни четирициркулантни [64,32,10] кодове. В 

част 4.5 чрез по-различен метод, известен от преди това, се търсят екстремални 

едночетни двоични самодуални [66,33,12] кодове, като се откриват кодове които имат 

специфични теглови функции. 

Получените резултати показват достатъчни познания в областта на двоичните 

самодуални кодове в теорията на кодирането, много добра техника на извършване на 

огромен брой комбинаторни пресмятания, упоритост и постоянство за  обработването и 

класифицирането на получените милиони кодове с различните параметри. 

 Авторефератът точно отразява приносите на дисертацията.  

Критични бележки: На много места дисертацията не е написана достатъчно 

детайлно, чувства се неподреденост –дадени са дефиниции, които не са необходими в 

изложението на материала (например информационно множество на кода), докато 

други необходими и използвани понятия (например на трансферзали) не се дефинират. 

Има много странни цитирания – някои теореми не се цитират от посочените учебници, 

които ги съдържат, а се цитират някакви други статии от списъка, които нито са 

първоизточника, нито съдържат подробно обяснени или доказани цитираните факти.  



B |rtaea I we4ocramvHo ca o6qcHeHH w3no3BaHHTe Meronr, Karo Ha Nrecra ca
flpoflycHarH Aa ce onpeAer.sr u3nor3BaHH O3HaqeHHs, TaKa qe or fi3JroxeHrrg reKcr He e rrceH
cMr{c'bJra Ha HanHcaHHTe reopeMH: o[peAeneHue 1.2.10 (crp. 22) e uem,JlHo,3auloro He e
oilHcaHo Kou ca qacrHTe or KoAa C1, C2, C3 (moea cmana tcHo qaK npu pa3znedauume
cryuau Ha cmp. 89; SopruynrapoBKara Ha Teopeva 1.4.12 e HerrbJrHa, 3ar{oro ca
neleQraHrapaHH-KoH Q?,€1 v e1 (crp 33); ate Soprr.rynr.rpoBKara Ha,Tervra I .6.5 vltta nponycK,
3arrloro He e le$aHupaHo Koe e noJrero 1, (crp 38).

Ha uecra rrMa rexHnr{ecKrz rperrJKn - HanpaMep ua crp.l5 ce rarpAra, ue ,,[n,kJ rcod
uad nonemo GF(q) ctdrpuca q' eneueuma ". HenrpHo e rBtpAeHrrero qe ,)ec.flKa rlupkyraHma
sadaea quKnuqeH rcod" (crp 30). I4va He cbBceM KopeKrHr4 or a-ure6pHrrHa rreAHa roqKa
[3Ka3BaHAt - "ep]ttttmo1o 

cK2uapHo npoussedeHue. To ce deQuuupa uad none Fu, e xoemo 6ponm xa
ele.MeHmltme e q moven xeadpam u ?o npuna?aile ocuoeno uad ctcmaeuu nonema. ,, (crp 20).

ilpz onucaHl4e Ha cKbcf,BaHero Ha KoAoBere (Ha crp 55 roqHo lo.q ra6lnqarq B
eAHara crpaHa rIpI4 orlHcaHilero Ha MHo)KecrBoro C'ca r,r3rroJr3BaHa uHAeKcv Hav3Tpvrr4Te
KoopAI4HarI'I i u j, a or Apyrara crpaHa npn o6rcHeHaero Ha ycnoBnf,Ta, Ha Kor4To orroBaprrr
H3rpHrr4Te KoopAHHaru ce uanolaea ii r i2. Koero [paB], rasu 4esuHuqur QopvalHo
HeKOpeKTHa.

I4groxeHoro Ao rlx MH AaBa ocHoBaHHe,qa 3aKnrcr{a, ve,{anrH Cre$aHoa AHeg e
l't3B:bplxl4n ofpoMeH rpyA npH n3BbprrJBaHe Ha H3cJreAoBareJlcKara pa6ora, pa6ornl e
rIpoAyKrt4BHo rr aKrI{BHo 3a rlon) {aBaHe Ha TIeHHH pe3ynrarr.r. Ho or Apyra crpaHa He e
rIoJIoxaJI Heo6xogzttt],1rre ycvnvt 3a floArorBflHe Ha reKcra Ha AzceprauaoHHrrs rpyl,
He6peNHo 14 HeITbJIHo ca H3JIoxeH14 pe3ynrarvre, HerrcHo ca oilvtcaHvl H3noJI3BaHHTe Meronu.

B saKnroqeHl4e cr{HTaM, qe [peAcraBeHara pa6ora yAoBnerBoprBa r3lrcKB aHusra Ha
3aKoHa' 3aroBa npeAnafaM Ha Ha)aqHoro )Kypn Ia llrpvcr,Iu aa latvrtrr CreQauoB AHen,
o6pa:oeareJrHara H Ha) rHa creneH ,,goKrop" s o6racr Ha Baclrero o6pa:oeaHne 4,
npoQecHoHaJIHo HanpaBJIeHI4e 4.5 Marellaruxa (loxropcKa ttpot-palra ,,Alre6 p,u, ,"op^, ,u
qHcJIara").

Co$ar
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