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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
1) Чрез метода за конструиране на самодуални кодове с автоморфизъм от ред 

квадрат на нечетно просто число се изследват и класифицират оптималните самодуални 

кодове с дължина 74 и 76, притежаващи автоморфизъм от ред 9. Доказва се, че: 

- не съществува самодуален [74, 37, 14] код с автоморфизъм от ред 9. В процеса 

на работа и чрез метода на съкращаването на известните  самодуални [76, 38, 14] 

кодове се получават много нови самодуални [74,37,12] кодове. За всички получени 

кодове са определени редовете на групите им от автоморфизми. 

- съществуват точно шест нееквивалентни самодуални  [76, 38, 14] кодове с 

автоморфизъм от ред 9 с 8 цикъла. Конструираните кодове са нови, нееквивалентни на 

известните до този момент три самодуални  [76, 38, 14] кода, конструирани чрез 

автоморфизъм от ред 19. В частност двоичните самодуални  [76, 38, 14]  кодове са най-

късите известни самодуални кодове с минимално разстояние 14. 

2) Обобщена е информацията за известните до този момент в научната 

литература екстремални формално самодуални и изодуални двоични кодове. Авторите 

разработват метод за конструиране на двоични изодуални кодове с автоморфизъм от 

нечетен прост ред p, на базата на метода за конструиране на самодуални кодове чрез 

автоморфизъм от нечетен прост ред на Huffman и Йоргов (1986- 1990 г.). Чрез 

предложения метод са конструирани всички нееквивалентни четни [30, 15, ≥7] 

изодуални кодове с автоморфизъм от ред  p = 5.  

3) Една основна  задача в геометричното моделиране е получавaнето на нови 

криви и повърхнини на базата на параметрично зададени криви и повърхнини. В 

настоящия проект са описани такива конструкции чрез използване на кривина и торзия 

на пространствени криви както и средна и гаусова кривина на предварително зададена 

повърхнина. Получените нови обекти са известни като фокални криви и фокални 

повърхнини. Оригиналните криви изпозвани в изследванията са геодезични линии 

върху обобщени цилиндрични повърхнини. Получени са изрази за кривината и 

торзията на фокалните криви чрез инвариантите на геодезичните линии. Оригиналните 

повърхнини,  на които са намерени съответните фокални повърхнини са параболичен 

цилинър и тор.  
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