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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

1) Kонструирани са нови оптимални двоични самодуални кодове с дължини 64 и 
66 чрез разширяване на вече известни двоични самодуални кодове с дължини 62 и 64. 
Използван е метод за разширяване на двоични самодуални кодове, разработен от 
Харада и Кимура през 1995 г. Доказано е следното твърдение:Съществуват точно 8 
нееквивалентни двоични едночетни самодуални [64,32, 12] кода, които могат да 
получат от разширяването на [62,31,12] кодове с автоморфизъм от тип 7–(8, 6). 
Обратно, само 8 от самодуалните едночетни [64, 32, 12] кода с автоморфизъм от 
тип 7–(8, 8) могат да се  съкратят до 7 самодуални [62,31,12] кодове. 

Конструирани са 35 нови самодуални [66,33,12] кода. Два от получените  кодове 
имат автоморфизъм от тип 5-(12,6), като досега самодуални кодове с дължина 66 с този 
тип автоморфизъм не бяха известни. 

 
2) Ако съществува двойночетен [72,36,16] самодуален код, то от него можем да 

получим s–екстремален [68,34,12] самодуален код с тегловна функция 
12 14 16 18( ) 1 442 14960 174471 1478048EW y y y y y     . Доказана е следната теорема: 

Най-голямото просто число p , за което съществува s -екстремален двоичен 

самодуален [68,34,12] код с тегловна функция 68,2W , такова че pдели | ( ) |Aut C  е 7p  . 

Съществуват точно 6 нееквивалентни s-екстремални кода, притежаващи 
автоморфизъм от тип 7-(9,5). 

 
3) Максималното възможно минимално тегло за самодуален код с дължина 74 е 

14. Досега не бяха известни самодуални [74,37,d] кодове за 12d  . Изследвано е 
съществуването на двоичен самодуален [74,37,14] код C, притежаващ автоморфизъм от 
тип 7-(10,4) и са получени резултати за структурата на групата му от автоморфизми 

( )Aut C . Доказва се, че 49 не дели | ( ) |Aut C и се определя реда на възможните 
автоморфизми на C. Пресметнати са възможните тегловни функции на самодуален 
[74,37,12] код. Конструирани са редица [74,37,12] самодуални кодове за 291 различни 
стойности на параметрите в тегловните им функции. Всички конструирани кодове са 
нови, неизвестни досега.  



 
4) Изследвана е възможната циклична структура на автоморфизми от ред 3 за 

екстремални двоични самодуални кодове. Определена е връзката между броя на 
циклите и фиксираните точки в цикличната структура на възможните автоморфизми от 
ред 3 за екстремални циклични кодове за дължини   72n . Доказана е следната 
теорема:  Ако Cе екстремален самодуален код с дължина 24m + 2r, където 0 ≤ r≤10 и m 
≥3 и има автоморфизъм от ред 3 и тип 3-(c, f), то броят на циклите c е по-голям или 
равен на броя на фиксираните точки f в разлагането на автоморфизма. 
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