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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на
разширено заседание на катедрения съвет на катедра “Алгебра
и геометрия” при Факултета по математика и информатика на
Шуменски Университет “Епископ К. Преславски”, състояло се
на 17 март 2015 г.

Дисерационният труд съдържа 197 страници, от които съ-
държание (4 страници), увод (4 страници), основен текст (165
страници), литература, включваща 150 заглавия (10 страници).

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои
на 26 юни 2015 г. от 14 часа в зала 219, Корпус 1 на Шуменския
Университет на открито заседание на научно жури.

Материалите по защитата са на разположение на интере-
суващите се в Катедра “Алгебра и геометрия” на Шуменския
Университет, адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” 115, Кор-
пус 3, каб. 319.
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Увод

Теорията на кодовете поправящи грешки или накратко те-
ория на кодирането е динамична математическа дисциплина,
в която се прилагат идеи от алгебрата, комбинаториката, гео-
метрията, както други математически дисциплини. Заради ди-
ректното си приложение при съхранението и предаването на
информация, тази дисциплина има връзка и с теорията на ин-
формацията. Началото на теорията на кодирането се поставя
от известната статия на Клод Шанон “A mathematical theory of
communication” [Sha48]. Линейните кодовете над полета и над
пръстени са често срещани в съвременната научна литерату-
ра, при това както в математически, така и в инженерни, и в
информатически научни издания.

Най-често изследванията в теория на кодирането са със-
редоточени върху така наречения клас от линейните кодове
заради интересната им алгебрична структура, както и заради
това, че те по-лесно се прилагат в практиката, заради това, че
лесно се описват алгоритмично. Важна част от линейните ко-
дове са самодуалните кодове, каквито най-често ще разглеж-
даме в настоящата дисертация. Тъй като има връзка между
броят на грешките, които могат да поправят линейните кодове
и тяхното минимално разстояние от практическа и теоретична
гледна точка особено важно е конструирането на “най-добри”
или “оптимални” кодове. Двоичните оптимални линейни кодо-
ве, които имат свойството самодуалност са особенно интересни,
тъй като имат и връзка с други математически структури като
ортогонални матрици, комбинаторни дизайни, решетки, графи
и други.

Нека q е степен на просто число, а Fq = GF (q) е крайно
поле с q елемента. Декартовата степен Fnq от всички нареде-
ни n-орки представлява n-мерно линейно пространство. Всяко
линейно подпространство C на Fnq наричаме линеен код, а раз-
мерност на кода наричаме k = dim C.

Разстояние (по Хеминг) между векторите x = (x1, . . . , xn)
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и y = (y1, y2, . . . , yn) от векторното пространство Fnq , ще на-
ричаме броя на координатните позиции, в които вектора x се
отличава от вектора y и ще означаваме с d(x, y). Тегло wt(x)
на един вектор x ∈ Fnq наричаме неговото разстояние до нуле-
вия вектор, wt(x) = d(x, 0). Минимално разстояние d на кодa
C наричаме най-малкото от разстоянията между две различни
кодови думи

d = min{d(x, y) | x, y ∈ C, x 6= y}.

Ако C е линеен код над Fq с дължина n, размерност k и
минимално разстояние d, казваме, че C е [n, k, d]q код.

В линейното пространство Fnq на полето Fq задаваме стан-
дартното скаларно произведение (·, ·) : Fnq × Fnq → Fq с равенс-

тво (u, v) =
n∑
i=1

uivi, за u = (u1, u2, . . . , un), v = (v1, v2, . . . , vn) ∈

Fnq . Ако (x, y) = 0 казваме, че векторите x и y са ортогонални.
Ортогоналното допълнение на кода C

C⊥ = {v ∈ Fnq | (u, v) = 0, ∀u ∈ C}

наричаме дуален код на кода C. Един линеен [n, k, d] код C се
нарича самоортогонален код, ако C ⊆ C⊥. Линейния код C се
нарича самодуален код, ако C = C⊥. Всеки самодуален код с
дължина n има размерност k = n

2 , следователно самодуални
кодове над дадено поле съществуват само за четни дължини.

Линеен код, на който всички кодови думи имат тегла крат-
ни на 2, се нарича четнотегловен. Ако всички кодови думи
имат тегла, кратни на 4, то кодът се нарича двойночетен. Все-
ки самодуален код над F2 и F4 е и четнотегловен код. Двоич-
ните самодуални кодове, които не са двойночетни, наричаме
едночетни. Едночетните самодуални кодове са четнотегловни,
но съдържат и кодови думи с тегла, даващи остатък 2 по модул
4. Двоичен двойночетен самодуален [n, n/2] код съществува,
тогава и само тогава, когато n се дели на 8.
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Два линейни [n, k, d] кода над Fq наричаме еквивалентни,
ако единия може да се получи от другия, чрез последовател-
ност от операции от следните типове:

1) Пермутация на координатните позиции на кодовите думи.

2) Умножение на елементите във фиксирана координатна
позиция с ненулев скалар.

3) Автоморфизъм на полето Fq.

Понеже еквивалентните кодове имат сходна структура, те пред-
лагат еднакви възможности за откриване и поправяне на греш-
ки.

Казваме, че един код C има автоморфизъм от тип p-(c, f)
за p – просто, ако C е инвариантен относно автоморфизъм, кой-
то има c независими цикъла от ред p и f фиксирани точки в
разлагането си на независими цикли.

Спектър на линеен код C с дължина n ще наричаме наре-
дената n+1-орка (A0, A1, . . . , An), където Ai е броя на кодовите

думи с тегло i в кода C. Полиномът W (y) =
n∑
i=0

Aiy
i ще нари-

чаме тегловна функция на кода C.
Основната граница, на която се подчиняват двоичните са-

модуални кодове е тази на Рейнс [Rai98], при която, ако C е
двоичен самодуален [n, n/2, d] код, то

d ≤ 4
⌊ n

24

⌋
+ 6, n ≡ 22(mod 24),

d ≤ 4
⌊ n

24

⌋
+ 4, n 6≡ 22(mod 24).

Един самодуален код е екстремален, ако изпълнява гор-
ната граница с равенство. Съответно кодът се нарича оптима-
лен, ако не съществува самодуален код с по-голямо минимални
разстояние за същата дължина.

В дисертацията си [Бую07] С. Буюклиева разглежда кодо-
ве с автоморфизми от ред просто p, p2 или от ред 2. Ние в този
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дисертационен труд разглеждаме оптимални самодуалните ко-
дове, като ще предполагаме, че те имат нетривиална група от
автоморфизми, като редовете на автоморфизмите най-често ще
бъдат нечетни. При изследванията на тези кодове главно из-
ползваме пермутационни групи и решаваме поставените задачи
предимно с алгебрични и комбинаторни методи.

Част от изследванията върху двоичните самодуални кодо-
ве са посветени върху класифицирането на всички самодуални
кодове с дадена дължина. Последните резултати в тази насока
са за дължина 38 на С. Буюклиева и И. Буюклиев [BB12] и
за дължина 40 на И. Буюклиев, М. Джумалиева-Стоева и В.
Монев [BDSM14], като и в двата случая е налице пълна кла-
сификация. При по-големи дължини, обаче броят на всички
двоични самодуални кодове расте експоненциално и дори кла-
сифицирането само на оптималните самодуални кодове на този
етап е невъзможно, затова често се въвежда ограничение върху
кода, най-често свързано с неговата група от автоморфизми.

За оптималните самодуални кодове с дължини до 72, в
[CS90] Конуей и Слоен, намират възможните тегловните фун-
кции. По-късно С. Доърти и др. в [DGH97] разширяват разг-
лежданият до самодуални кодове с дължини до 100, като в ня-
кои от случаите получените тегловни функции зависят от един
или два параметъра. Честа задача, върху която работят изсле-
дователите на самодуални кодове е конструирането на кодове
с тегловна функция, за която се предполага, че е възможна, но
не е било известно дали съществува такъв код.
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Обзор на дисертацията

Дисертацията се състои от увод и 6 глави. Сега ще напра-
вим кратко представяне на получените резултати.

Глава 1. Основни понятия и предварителни резул-
тати

В първа глава са представени основни понятия и предва-
рителни резултати, необходими за следващите глави. Описани
са някои методи за конструиране и класификация на двоични
самодуални кодове. Нови са резултатите, свързани със струк-
турата на двоичните самодуални кодове с автоморфизъм от
нечетен ред, и в частност от ред произведение на две нечетни
прости числа.

В § 1.8. са разгледани двоични самодуални кодове с авто-
морфизъм от нечетен ред.

Нека C е двоичен линеен код с дължина n и σ е автоморфи-
зъм на C от ред r, където r е нечетно число (не задължително
просто). Нека освен това

σ = Ω1Ω2 . . .Ωm

е разлагането на σ в независими цикли (включително и цикли-
те с дължина 1). Ако li е дължината на цикъла Ωi, то lcm(l1,. . . ,
lm) = r и li е делител на r. Следователно li също е нечетно за
i = 1, . . . ,m и 1 ≤ li ≤ r.

Нека

Fσ(C) = {v ∈ C : vσ = v},
Eσ(C) = {v ∈ C : wt(v|Ωi) ≡ 0 (mod 2), i = 1, . . . ,m},

където v|Ωi е ограничението на v върху Ωi. Тогава имаме.
Теорема 1.8.1. Кодът C е директна сума на подкодовете

си Fσ(C) и Eσ(C).

Нека Fn2 е n-мерното векторно пространство над двоичното
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поле F2 и π : Fσ(C) → Fm2 да е проективното изображение
(π(v))i = vj за някое j ∈ Ωi и i = 1, 2, . . . ,m. Очевидно v ∈
Fσ(C) тогава и само тогава, когато v ∈ C и v във всеки цикъл
има равни на константа координати.

Теорема 1.8.2. Ако C е двоичен самодуален код с авто-
морфизъм σ от нечетен ред, то Cπ = π(Fσ(C)) е двоичен са-
модуален код с дължина m.

Следствие 1.8.3. Нека C е двоичен самодуален код с дъл-
жина n = cr + f и σ е автоморфизъм на C от нечетен ред r,
който се разлага

σ = Ω1 . . .ΩcΩc+1 . . .Ωc+f ,

където Ωi = ((i − 1)r + 1, . . . , ir) са цикли с дължина r за
i = 1, . . . , c, а Ωc+i = (cr+i) са фиксирани точки за i = 1, . . . , f .
Тогава Fσ(C) и Eσ(C) имат съответно размерности c+f

2 и
c(r−1)

2 ·

Разгледана е връзката с квазициклични кодове.
Нека r е естествено число, което е взаимнопросто с ха-

рактеристиката на полето Fl, в което има l елемента, а l е
степен на просто число. Да разгледаме фактор-пръстена R =
Fl[x]/〈xr − 1〉, където 〈xr − 1〉 е главният идеал в Fl[x] породен
от полинома xr − 1. Нека

xr − 1 = f0(x)f1(x) . . . fs(x)

е разлагането на xr − 1 на неразложими множители fi(x) в
Fl и f0(x) = x − 1. Освен това, нека Ij =

〈
xr−1
fj(x)

〉
е идеал в

R, който е породен от xr−1
fj(x) за j = 0, 1, . . . , s. Накрая, нека

ej(x) е пораждащият идемпотент в Ij (т.е. ej(x) е единицата в
двустранния идеал Ij).
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Използвайки [LS01] знаем, че имаме разлагането

xr − 1 = g0(x)g1(x) · · · gm(x)h1(x)h∗1(x) · · ·ht(x)h∗t (x),

където s = m+2t и {g0, g1, . . . gm, h1, h
∗
1, . . . , ht, h

∗
t } = {f0, f1,. . . ,

fs}. Освен това, h∗i (x) е реципрочният полином на hi(x), h∗i 6=
hi за i = 1, . . . , t и gi(x) съвпада със своя реципрочен поли-
ном, като g0(x) = f0(x) = x − 1. Накрая, означаваме полетата
Gj =

〈
xr−1
gj(x)

〉
, j = 0, 1, . . . ,m,Hj =

〈
xr−1
hj(x)

〉
, j = 1, . . . , t,H∗j =〈

xr−1
h∗j (x)

〉
, j = 1, . . . , t.

Ако C е двоичен линеен код с дължина cr и автоморфизъм
τ от ред r, който в разлагането си на независими цикли има c
цикъла с дължина r, т.е. така наречения квазицикличен код с
дължина cr и индекс c. Да разгледаме изображението φ : Fcr2 →
Rc зададено с

φ(v) = (v0(x), v1(x), . . . , vc−1(x)) ∈ Rc,

където vi(x) =
r−1∑
j=0

vijx
j и (vi0, . . . , vi,c−1) = v|Ωi . Очевидно,

φ(C) е линеен код над пръстена R с дължина c. Освен това,
според [LS01], имаме φ(C)⊥ = φ(C⊥), където дуалният код C⊥

над F2 е относно стандартното евклидово скаларно произведе-
ние, а дуалния φ(C)⊥ в Rc е взет относно следното ермитово
скаларно произведение:

〈u, v〉 =
c−1∑
i=0

uivi ∈ Rc, vi = vi(x
−1) = vi(x

r−1).

В частност, квазицикличният код C е самодуален тогава и само
тогава, когато φ(C) е самодуален над R относно ермитовото
скаларно произведение.

Всеки линеен код C над пръстена R с дължина c се раз-
лага на директната сума C = (

⊕m
i=0Ci)⊕

(⊕t
j=1

(
C ′j ⊕ C ′′j

))
,
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където Ci е линеен код над полето Gi, i = 0, 1, . . . ,m, C ′j е лине-
ен код над Hj и C ′′j е линеен код над H∗j , j = 1, . . . , t. Следната
теорема е доказана в [LS01].

Теорема 1.8.5. Линейният код C над R с дължина c е
самодуален относно ермитовото скаларно произведение, или
еквивалентно c-квазицикличния код с дължина cr над Fq е са-
модуален относно евклидовото скаларно произведение, тогава
и само тогава, когато C = (

⊕m
i=0Ci)⊕

(⊕t
j=1

(
C ′j ⊕ (C ′j)

⊥
))

,

където Ci е самодуален код с дължина c над Gi за i = 0, 1, . . . ,m
(относно ермитовото скаларно произведение) и C ′j е линеен
код с дължина c над Hj, а (C ′j)

⊥ е неговия дуален, относно
евклидовото скаларно произведение за 1 ≤ j ≤ t.

В § 1.8.2 е разгледана структурата на двоичен самодуа-
лен код с автоморфизъм от ред произведение на две различни
нечетни прости числа r = pq, такива че 2 е примитивен корен
едновременно по модул p и по модул q. Основното поле, в което
разглеждаме кодовете е F2. Тогава имаме разлагането

xr − 1 = (x− 1)Qp(x)Qq(x)Qr(x) =

= (1 + x)(1 + x+ · · ·+ xp−1)(1 + x+ · · ·+ xq−1)Qr(x),

където Qi(x) е i-тия циклотомичен полином. Освен това, тъй
като 2 е примитивен корен по модул p и по модул q, то Qp(x)
и Qq(x) са неразложими над F2. Накрая, ако

Qr(x) = g3(x) . . . gs(x)h1(x)h∗1(x) · · ·ht(x)h∗t (x)

е разлагането на r-тия циклотомичен полином на неразложи-
ми множители над F2, то тези множители имат една и съща
степен, която е φ(r)

s−2+2t = (p−1)(q−1)
s−2+2t , където с φ сме означили

функцията на Ойлер.
Нека разлагането на независими цикли на автоморфизма
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е

σ = Ω1 . . .ΩcΩc+1 . . .Ωc+tqΩc+tq+1 . . .Ωc+tq+tpΩc+tq+tp+1 . . .(1)
. . .Ωc+tq+tp+f ,

където Ωi = ((i − 1)r + 1, . . . , ir) са циклите с дължина pq за
i = 1, . . . , c, Ωc+i = (cr + (i − 1)q + 1, . . . , cr + iq) са циклите
с дължина q за i = 1, . . . , tq, Ωc+tq+i = (cr + tqq + (i − 1)p +
1, . . . , cr + tqq + ip) са циклите с дължина p за i = 1, . . . , tp и
Ωc+tq+tp+i = (c+tq+tp+i) са фиксираните точки за i = 1, . . . , f .

Нека с Eσ(C)∗, отново, да означим съкратения код, по-
лучен от Eσ(C) с премахването на последните tqq + tpp + f
координати от всички кодови думи, който са 0 в тези коорди-
нати. Нека Cφ = φ(Eσ(C)∗). Тъй като Eσ(C)∗ е двоичен ква-
зицикличен код с дължина cr и индекс c, то Cφ е линеен код
с дължина c над пръстена R. Освен това Cφ = (

⊕m
i=0Mi) ⊕(⊕t

j=1

(
M ′j ⊕M ′′j

))
, където Mi е линеен код над полето Gi,

i = 1, . . . ,m, M ′j е линеен код над Hj и M ′′j е линеен код над
H∗j , j = 1, . . . , t. За размерността имаме

dimEσ(C)∗ = dimCφ = (p− 1) dimM1 + (q − 1) dimM2 +

+
(p− 1)(q − 1)

s− 2 + 2t

 s∑
i=3

dimMi +
t∑

j=1

(
dimM ′j + dimM ′′j

) .

Понеже Eσ(C)∗ е самоортогонален код, то Cφ е също са-
моортогонален над пръстена R, относно ермитовото скаларно
произведение. Тогава Mi са самоортогонални кодове с дължи-
на c над Gi за i = 1, . . . ,m (относно ермитовото скаларно про-
изведение) и за 1 ≤ j ≤ t имаме, че M ′′j ⊆ (M ′j)

⊥ относно
евклидовото скаларно произведение. Тогава dimMi ≤ c/2 за
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i = 1, 2, . . . , s и dimM ′j + dimM ′′j ≤ c. Окончателно получаваме

dimEσ(C)∗ ≤ (p− 1)
c

2
+ (q − 1)

c

2
+(2)

+
(p− 1)(q − 1)

s− 2 + 2t
((s− 2)

c

2
+ tc) =

c(pq − 1)

2
·

Можем да обобщим резултатите за подкода Eσ(C) в след-
ната теорема:

Теорема 1.8.6. Ако C е двоичен самодуален код с авто-
морфизъм от тип p−(c, f) или p2−(c, t, f) или pq−(c, tp, tq, f),
то Eσ(C) е двойночетен.

Ако C е код, който има автоморфизъм σ от съставен ред,
то съществуват степени на σ, които имат прост ред.

Теорема 1.8.7.

1) Ако C е двоичен самодуален код с автоморфизъм σ от
тип p2 − (c, t, f), то C има автоморфизъм σp от тип
p-(pc, pt+ f).

2) Ако C е двоичен самодуален код с автоморфизъм σ от
тип pq − (c, tp, tq, f), за p 6= q – прости числа, то C има
автоморфизъм σp от тип q-(pc+ tq, ptp+f) и σq от тип
p-(cq + tp, qtq + f).

В § 1.9. са разгледани двойните съседни класове, които са
необходими по-нататък при класификацията на кодове с голям
брой цикли. Доказана е следната теорема.

Теорема 1.9.5. Нека C е двоичен линеен код с дължина
n, който се разлага на директна сума от два свои подкода C1

и C2,
C = C1 ⊕ C2.

Нека освен това пораждащата матрица на Ci е gen(Ci) = Gi,
i = 1, 2, а групите от автоморфизми на подкодовете са съ-
ответно Aut(C1) = H, Aut(C2) = K. За всеки две перму-
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тации τ, µ ∈ Sn, които са от един и същ двоен съседен клас

HgK в Sn кодовете с пораждащи матрици M1 =

(
G1

τ(G2)

)

и M2 =

(
G1

µ(G2)

)
са еквивалентни.

Глава 2. Класификация на оптимални двоични са-
модуални кодове с дължини 44, 48, 50 и 52 с автомор-
физъм от нечетен прост ред

Във втора глава използваме метода за конструиране на
двоични самодуални кодове с автоморфизъм от нечетен прост
ред описан в § 1.6., за да извършим класификация на всички
оптимални самодуални кодове с дадена дължина n = 44, 48, 50
и частична класификация за дължина 52.

В § 2.1 изучаваме свойствата и структурата и извършва-
ме пълна класификация на оптималните двоични самодуални
кодове с дължина 44, притежаващи автоморфизъм от нечетен
прост ред. За различната структура на автоморфизма от ред
3 са получени следните резултати.

Теорема 2.1.2. Съществуват точно 15621 нееквивален-
тни двоични самодуални [44, 22, 8] кодове с автоморфизъм от
тип 3-(6, 26).

Теорема 2.1.3. С точност до еквивалентност съществу-
ват 5453 двоични самодуални [44, 22, 8] кодове, притежаващи
автоморфизъм от тип 3-(8, 20).

Теорема 2.1.5. С точност до еквивалентност съществу-
ват 8738 двоични самодуални [44, 22, 8] кодове с автоморфизъм
от тип 3-(10, 14).

Теорема 2.1.7. Съществуват точно 122786 нееквивален-
тни двоични самодуални [44, 22, 8] кодове с автоморфизъм от
тип 3-(12, 8).
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Теорема 2.1.8. Съществуват точно 243927 нееквивален-
тни двоични самодуални [44, 22, 8] кодове, притежаващи ав-
томорфизъм от тип 3-(14, 2).

Резултатите за автоморфизъм от ред 3 са обобщени в след-
ната.

Теорема 2.1.9. Съществуват точно 394918 нееквивален-
тни самодуални [44, 22, 8] кодове с автоморфизъм от ред 3.

За различната структура на автоморфизма от ред 7 са по-
лучени следните резултати.

Теорема 2.1.10. Съществуват точно 3 нееквивалентни
двоични самодуални [44, 22, 8] кодове с автоморфизъм от тип
7-(3, 23).

Теорема 2.1.11. Съществуват точно 191 нееквивалент-
ни [44, 22, 8] двоични самодуални кодове с автоморфизъм от
ред 7.

Окончателната класификация за дължина 44 се дава от
следната теорема:

Теорема 2.1.12. Съществуват точно 395555 нееквива-
лентни двоични самодуални [44, 22, 8] кодове с автоморфизъм
от нечетен прост ред.

Намерена е връзка между три двоични самодуални [44, 22, 8]
кодове, групите на Матийо M22 и M21 и съответно самоорто-
гоналните дизайни с параметри 3-(22, 8, 12) и 2-(21, 8, 28).

Във § 2.2 разглеждаме следващата възможна дължина 48
и класифицираме едночетните [48, 24, 10] кодове с автоморфи-
зъм от нечетен прост ред.

В [BBD+03] са конструирани двоични самодуални кодове
с автоморфизъм от ред 3 без фиксирани точки и такива кодо-
ве са наречени кубични самодуални кодове, заради връзката им
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със самодуалните кодове над пръстена F2[Y ]/(Y 3−1). Пак там,
чрез комбиниране на двоични самодуални кодове и на ермито-
во самодуални кодове над F4, са конструирани някои кубични
кодове и е даден непълен списък с двоичните кубични самоду-
ални кодове с дължини ≤ 72. По-късно в [HKLL12] е дадена
класификация на двоичните оптимални кубични самодуални
кодове с дължина 6k за k = 1, 2, . . . , 7. Затова е естествен въп-
росът колко точно са оптималните двоични самодуален кубич-
ни [48, 24, 10] кодове. Получаваме следният резултат.

Теорема 2.2.3 С точност до еквивалентност съществу-
ват 264 двоични самодуални [48, 24, 10] кодове с автоморфизъм
от тип 3-(16, 0).

Теорема 2.2.8Ако съществува двоичен самодуален [48, 24,
10] код с автоморфизъм от тип p-(c, f) за нечетно просто
число p, то p = 3, c = 16, f = 0. Съществуват точно 264
нееквивалентни [48, 24, 10] двоични самодуални кодове с авто-
морфизъм от нечетен прост ред, при това само при авто-
морфизъм от тип 3-(16, 0). Съществуват точно 264 неекви-
валентни двоични кубични самодуални [48, 24, 10] кодове.

В § 2.3 продължаваме изследването за n = 50, където отно-
во даваме пълна класификация. Доказано е, че двоичен само-
дуален [50, 25, 10] код с автоморфизъм от 5 с 8 цикъла не същес-
твува. С точност до еквивалентност са получени 270 двоични
самодуални [50, 25, 10] кодове с автоморфизъм от тип 5-(10, 0).
От тях 147 са с тегловна функция W50,2 за β = 0 и 123 с W50,2

за β = 2. В [BH03] е разгледан случая за съществуването на
кодове с автоморфизъм от тип 3-(16, 2), но са разгледани само
кодове, чиито тегловна функция е W50,1. Пак там е доказано,
че съществуват точно 48 нееквивалентни [50, 25, 10] кодове с
тегловна функция W50,1 и автоморфизъм от тип 3-(16, 2). До-
казваме, че този резултат е неточен и че всъщност броят на
тези кодове е 51.

Първо са разгледани кодове с автоморфизъм от тип 3-
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(14, 8). Доказани са следните твърдения.
Твърдение 2.3.1. Не съществува двоичен самодуален [50,

25, 10] код с тегловна функция W50,1 и автоморфизъм от тип
3-(14, 8).

Теорема 2.3.2. С точност до еквивалентност същест-
вуват 10659 двоични самодуални [50, 25, 10] кодове, притежа-
ващи автоморфизъм от тип 3-(14, 8).

При кодове с автоморфизъм от тип 3-(16, 2) получаваме
следните резултати:

Теорема 2.3.4. Съществуват точно 177601 нееквивален-
тни двоични самодуални [50, 25, 10] кодове с автоморфизъм от
нечетен прост ред. Ако C е двоичен самодуален [50, 25, 10] код
с тегловна функция W50,1, то редът на групата от автомор-
физми на C е 2s за s ≥ 0 или 3i7j за i = 0, 1 и j = 0, 1. Ако C е
двоичен самодуален [50, 25, 10] код с тегловна функция W50,2,
то редът на групата от автоморфизми на C е 2s за s ≥ 0
или някое от числата 3, 5, 6, 10, 50 и 150.

В § 2.4 изследваме двоичните самодуални [52, 26, 10] кодове
с автоморфизъм от ред 3 с 14 цикъла и 10 фиксирани точки,
а също така правим и частична класификация на двоичните
самодуални [52, 26, 10] кодове с автоморфизъм от тип 3-(16, 4).

Теорема 2.4.2. С точност до еквивалентност, същест-
вуват 1308250 двоични самодуални [52, 26, 10] кодове с авто-
морфизъм от тип 3-(14, 10). Точно 640 от тези кодове имат
тегловна функция W52,2 за β = 8. Не съществува двоичен са-
модуален [52, 26, 10] код с тегловна функция W52,2 за β = 9, 10
и 12, който да има автоморфизъм от тип 3-(14, 10).

Глава 3. Оптимални двоични самодуални кодове с
автоморфизми от нечетен прост ред

В Глава 3, използвайки метода за конструиране на двоич-
ни самодуални кодове с автоморфизъм от нечетен прост ред
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p, описан в § 1.6., е извършена пълна класификация на някои
оптимални двоични самодуални кодове. В резултат на изслед-
ванията напълно са определени всички възможните тегловни
функции за двоичен самодуален [52, 26, 10] код. Получени са
нови стойности на параметрите в тегловните функции на оп-
тималните двоични самодуални кодове с дължини 52, 54, 58,
60, 64, 66 и 68.

§ 3.1 са разгледани кодове с автоморфизъм от пети ред и
дължини 50 ≤ n ≤ 60.

Твърдение 3.1.2. Не съществува двоичен самодуален [50,
25, 10] код с автоморфизъм от тип 5-(8, 10).

Твърдение 3.1.3. Нека Cϕ е [10, 5] код над P, който е

самодуален относно скаларното произведение (u, v) =
c∑
i=1

uiv
4
i ,

такъв че Eσ(C) е код с минимално тегло най-малко 10. Тогава
пораждащата матрица на Cϕ е

(3) Gϕ =


e 0 0 0 0 a16 a17 a18 a19 a1,10

0 e 0 0 0 a26 a27 a28 a29 a2,10

0 0 e 0 0 a36 a37 a38 a39 a3,10

0 0 0 e 0 a46 a47 a48 a49 a4,10

0 0 0 0 e a56 a57 a58 a59 a5,10

 ,

където a1i ∈ {0, e, δ, δ2}, i = 6, . . . , 10, aj6 ∈ {0, e, δ, δ2}, j =
1, . . . , 6. Освен това векторът (a16, a17, a18, a19, a1,10) е един от
векторите: (0, e, e, δ, δ2), (e, e, e, e, e), (e, δ, δ, δ, δ), (e, δ, δ, δ2, δ2),
(e, e, e, δ, δ).

Твърдение 3.1.5. С точност до изоморфизъм, съществу-
ват 270 двоични самодуални [50, 25, 10] кодове с автоморфизъм
от тип 5-(10, 0). 147 от тези кодове имат тегловна функция
W50,2 за β = 0 и 123 имате тегловна функция W50,2 за β = 2.
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Твърдение 3.1.8.С точност до еквивалентност, същес-
твуват 18777 двоични самодуални [52, 26, 10] кодове с авто-
морфизъм от тип 5-(10, 2). Съществува двоичен самодуален
[52, 26, 10] код с тегловна функция W52,2 за β = 10.

В резултат на Твърдение 3.1.8, напълно са определени всич-
ки възможните тегловни функции за двоичен самодуален [52,
26, 10] код.

Теорема 3.1.9. Оптимален двоичен самодуален [52, 26,
10] код с тегловна функция W (y) съществува тогава и само
тогава, когато W = W52,2 за 0 ≤ β ≤ 10, β = 12 или W е
зададена с W52,1.

Твърдение 3.1.10. С точност до еквивалентност съ-
ществуват 199162 двоични самодуални [54, 27, 10] кода с ав-
томорфизъм от тип 5-(10, 4). Съществуват двоични самоду-
ални [54, 27, 10] кодове с тегловна функция W54,1 за β = 20, 22
и с тегловна функция W52,2 за β = 22.

Теорема 3.1.12. Не съществува едночетен двоичен само-
дуален [56, 28, 12] код с автоморфизъм от ред 5. Съществуват
точно 3763 нееквивалентни двойночетни двоичен самодуални
[56, 28, 12] кодове с автоморфизъм от ред 5.

Следствие 3.1.13 Не съществува едночетен двоичен са-
модуален [56, 28, 12] код с автоморфизъм от нечетен прост
ред p > 3.

В резултат получаваме следната теорема.
Теорема 3.1.14. Съществуват поне 9115 нееквивалент-

ни двойночетни двоични самодуални [56, 28, 12] кодове.

М. Харада в [Har06] доказва, че всеки двоичен двойноче-
тен [56, 28, 12] самодуален код поражда самоортогонален 3 −
(56, 12, 65) дизайн с брой пресечни точки на блоковете 0, 2, 4
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и 6. Освен това, два нееквивалентни екстремални самодуални
кодове с дължина 56 дават два неизоморфни самоортогонални
3− (56, 12, 65) дизайна. Така получаваме.

Следствие 3.1.15. Съществуват поне 9115 нееквивален-
тни самоортогонални 3− (56, 12, 65) дизайни с брой пресечни
точки на блоковете 0, 2, 4, 6.

Твърдение 3.1.16. Съществуват точно 1823426 неек-
вивалентни [58, 29, 10] двоични самодуални кодове с автомор-
физъм от тип 5-(10, 8). Съществуват двоични [58, 29, 10] са-
модуални кодове с тегловна функция W58,2: за β = 0, γ =
10, 12, 16, 22, 26, 30, 130, 136; β = 1, γ = 26, 36, 106, 116, 126; за
β = 2, γ = 0, 100, 110.

Твърдение 3.1.18. Съществуват точно 79 нееквивален-
тни двоични самодуални [60, 30, 12] кодове с автоморфизъм от
тип 5-(10, 10). Съществуват поне два неквивалентни самоду-
ални [60, 30, 12] кодове с тегловна функция W60,2 за β = 5.

В § 3.2 изследваме двоични самодуални кодове с дължини
52 ≤ n ≤ 64, притежаващи автоморфизми от ред 7 с 7 или
8 цикъла. Опровергаваме резултатите за несъществуването на
едночетни двоични самодуални [64, 32, 12] кодове с автоморфи-
зъм от тип 7-(8, 8) публикувани в [Don02, p. 46, Proposition
3.2.3] и [HD03, Sec. 3], като конструираме повече от 500 такива
кода.

Теорема 3.2.1. Съществуват точно 1029 нееквивалент-
ни [54, 27, 10] двоични самодуални кодове с автоморфизъм от
тип 7-(7, 5). Един от тези кодове има тегловна функцияW54,2

за β = 26.

Теорема 3.2.3. Не съществува двоичен самодуален [56,
28, 12] код с автоморфизъм от тип 7-(7, 7).

В § 3.2.4 са разгледани кодове с автоморфизъм от седми
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ред с осем цикъла.
Теорема 3.2.9. С точност до изоморфизъм съществуват

точно 1717 кодове с дължина 8 над множеството от всички
четно тегловни полиноми P в F2[x]/(x7 − 1).

Теорема 3.2.10. Съществуват точно 4202 нееквивален-
тни двоични самодуални [56, 28, 12] кодове с автоморфизъм от
тип 7-(8, 0). Всички тези кодове са двойночетни и имат тег-
ловна функция W56,1.

Теорема 3.2.11. Съществуват 324753 нееквивалентни
двоични [58, 29, 10] самодуални кодове с автоморфизъм от тип
7-(8, 2). Всички кодове имат тегловна функция W58,2 за β = 0.
Съществуват двоични самодуални кодове с тегловна функция
W58,2 за β = 0 и γ = 16, 30, 142, 158.

Теорема 3.2.13. С точност до еквивалентност, същест-
вуват 9 двоични самодуални [60, 30, 12] кодове с автоморфизъм
от тип 7-(8, 4). Всички те имат тегловна функция W60,2 за
β = 0 или 7.

Твърдение 3.2.16. Съществуват точно 8 нееквивален-
тни двоични [62, 31, 12] самодуални кодове с автоморфизъм от
тип 7-(8, 6). Съществуват поне 3 такива кода с тегловна
функция W62,2 за β = 16.

Теорема 3.2.19. Съществуват точно 45022 нееквивален-
тни [64, 32, 12] двоични самодуални кодове с автоморфизъм от
тип 7-(8, 8). От тези кодове 44465 са двойночетни, а 557 са
едночетни.

В § 3.3 са изследвани кодове с дължини 66 ≤ n ≤ 68 и
автоморфизъм от ред 11 с 6 цикъла. За четният подкод Cϕ
получаваме:

Теорема 3.3.1. С точност до еквивалентност същест-
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вуват 31611 кодове Cϕ над P, за които първообраза ϕ−1(Cϕ) е
код с минимално тегло 12.

Получени са следните класификационни резултати:
Твърдение 3.3.2. Съществуват точно 5122 нееквива-

лентни двоични [66, 33, 12] самодуални кодове с автоморфизъм
от тип 11-(6, 0).

Твърдение 3.3.3. Съществуват точно 243789 нееквива-
лентни [68, 34, 12] двоични самодуални кодове с автоморфизъм
от тип 11-(6, 2).

Получаваме кодове само с тегловна функцияW68,2 за γ = 0
и различни стойности на β, от които стойностите β = 11, 22,
33, 143, 154, 165, 176, 187, 198, 209, 220, 231, 308 и 330 са нови.

Двоични самодуални кодове с автоморфизъм от ред 13 за
дължини 50 ≤ n ≤ 60 са разгледани в § 3.4. Всички двоични
екстремални двойночетни кодове с дължина 56 и автоморфи-
зъм от ред 13 са класифицирани в [Yor87] и са получени 16
нееквивалентни кода. При проверка на резултатите се оказа,
че всъщност двоичните двойночетни самодуални [56, 28, 12] ко-
дове с автоморфизъм 13 са точно 17. За едночетните [52, 26, 10]
и [54, 27, 10] кодове получаваме следната:

Теорема 3.4.2. С точност до еквивалентност, същест-
вуват точно 16 двоични самодуални [52, 26, 10] кодове с авто-
морфизъм от тип 13-(4, 0). Всички те имат тегловна функ-
ция W52,2 за β = 0. Съществуват точно 82 нееквивалентни
двоични самодуални [54, 27, 10] кодове с автоморфизъм от тип
13-(4, 2). Всички кодове имат тегловна функцияW54,1. Същес-
твува двоичен самодуален [54, 27, 10] код с тегловна функция
W54,1 за β = 26. Не съществува двоичен едночетен самодуален
[56, 28, 12] с автоморфизъм от ред 13.

В § 3.5 са разгледани двоични самодуални [62, 31, 12] ко-
дове с автоморфизъм от ред 31. Доказана е следната теорема.
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Теорема 3.5.2. Не съществува двоичен самодуален [62, 31,
12] код с автоморфизъм от тип 31-(2, 0).

Глава 4. Оптимални двоични самодуални кодове с
автоморфизъм от ред квадрат на нечетно просто число

В тази глава използваме метода за конструиране на дво-
ични самодуални кодове, притежаващи автоморфизъм от ред
p2, където p е нечетно просто число, чиито теоретични осно-
ви описахме в § 1.7. Изследвани са екстремалните самодуални
двойночетни [24k, 12k, 4k + 4] кодове за k = 3, 4.

В § 4.1 са разгледани двоичните двойночетни самодуални
[72, 36, 16] кодове с автоморфизъм от ред 9.

Нека E∗ е кода Eσ след премахването на последните f ко-
ординати. За v ∈ E∗ нека отново v|Ωi = (v0, v1, · · · , v8) се пред-
ставя чрез полинома v0 + v1x + · · · + v8x

8 от T . Тук отново
имаме изображението ϕ : E∗ → T 10. При p = 3, T = I1 ⊕ I2.
Нека означим Cϕ = ϕ(E∗).

Теорема 4.2.3. Cϕ = M1⊕M2, където Mj = {u ∈ Eσ(C) |
ui ∈ Ij , i = 1, . . . , 8}, j = 1, 2. Освен товаM1 иM2 са ермитово
самодуални кодове, съответно над полетата I1 и I2. Ако C е
двоичен самодуален код с автоморфизъм σ от тип 9-(8, 0, 0),
то C = E1⊕E2⊕Fσ, където E1⊕E2 = Eσ,Mi = ϕ(Ei), i = 1, 2.

Тази теорема показва, че C притежава пораждаща матри-
ца от вида

(4) G =

 ϕ−1(M2)
ϕ−1(M1)

Fσ

 .

Понеже минималното разстояние на C е 16, то кодът M2 е
[8, 4] ермитово самодуален код над полето F64. Освен това ми-
нималното му разстояние е d ≥ 4. Според границата на Син-
гълтън е изпълнено d ≤ n−k+1, от което следва, че d = 5 или
d = 4. Случаят d = 5 е разгледан в [Bou07], където са получени
точно 96 нееквивалентни ермитово самодуални кодове с макси-
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мално достижимо разстояние и параметри [8, 4, 5]64, за които
минималното разстояние на първообраза ϕ−1(M2) над I2

∼= F64

е 16.
В случаят d = 4, т.е. ермитово самодуални кодове с почти

максимално достижимо разстояние доказваме следните:
Лема 4.2.5. Пораждащата матрица на кода C ′ има вида

G =


e2 0 0 0 0 α9 α18 α45

0 e2 0 0 β1 γ12 γ13 γ14

0 0 e2 0 β2 γ22 γ23 γ24

0 0 0 e2 β3 γ32 γ33 γ34

 ,

където βl ∈ {0, α9s|s = 0, . . . , 6}, l = 1, 2, 3, γij ∈ I2.

Твърдение 4.2.6. С точност то изоморфизъм същест-
вуват 26 нееквивалентни ермитово самодуални [8, 4, 4] кодове
C ′ над I2

∼= F64, за които минималното разстояние в двоич-
ния код ϕ−1(C ′) е равно на 16.

Основният резултат е:
Твърдение 4.2.1. Не съществува двоичен двойночетен

самодуален [72, 36, 16] код, притежаващ автоморфизъм от ред
9.

След това, в § 4.3 е доказано несъществуването на дво-
ичните самодуални [96, 48, 20] кодове с автоморфизъм от тип
9-(10, 0, 6). За целта са доказани следните резултати:

Теорема 4.3.3. Cϕ = ϕ(M1) ⊕ ϕ(M2), където Mj = {u ∈
Eσ(C)|ui ∈ Ij , i = 1, . . . , 10}, j = 1, 2. Освен това M1 и M2

са ермитово самодуални кодове, съответно над полетата I1

и I2. Ако C е двоичен самодуален код с автоморфизъм σ от
тип 9-(10, 0, 6), то C = E1 ⊕ E2 ⊕ Fσ където E1 ⊕ E2 = Eσ,
Mi = ϕ(Ei), i = 1, 2.

Теорема 4.3.4. Съществуват 3144 нееквивалентни кодо-
ве M2 с максимално достижимо разстояние над I2

∼= F64, за
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които двоичния код ϕ−1(M2) има минимално разстояние 20.

Теорема 4.3.5. Съществуват точно 6703 нееквивален-
тни кодове M2 с почти максимално достижимо разстояние
над I2

∼= F64, за които минималното разстояние на ϕ−1(M2)
е 20.

Глава 5. Структура на двоичните самодуални кодо-
ве с автоморфизъм от ред произведение на две нечетни
прости числа

В тази глава е приложен метода, с който можем да конст-
руираме и класифицираме двоични самодуални кодове с авто-
морфизъм от ред pq за две различни нечетни прости числа p и
q.

В § 5.1 е доказано, че ако C е двойночетен самодуален
[96, 48, 20] код притежаващ автоморфизъм от ред 15, то авто-
морфизмът има тип 15-(6, 0, 2, 0) или 15-(6, 0, 0, 6).

Лема 5.1.1. Ако (t3, f) = (2, 0), то Cπ е разширения [8, 4,
4] код на Хеминг. Ако (t3, f) = (0, 6), то Cπ е двоичен самоду-
ален [12, 6, 4] код с пораждаща матрица (I6 | I6 + J6), където
I6 е единичната матрица от ред 6, а J6 е квадратната мат-
рицата от ред 6, състояща се само от единици.

Тъй като имаме разлагането

x15 − 1 = (x− 1) (1 + x+ x2)︸ ︷︷ ︸
Q3(x)

(1 + x+ x2 + x3 + x4)︸ ︷︷ ︸
Q5(x)

×

× (1 + x+ x4)︸ ︷︷ ︸
h(x)

(1 + x3 + x4)︸ ︷︷ ︸
h∗(x)

,

то получаваме

dimEσ(C)∗ = 2 dimM1︸ ︷︷ ︸
≤3

+4 dimM2︸ ︷︷ ︸
≤3

+4(dimM ′ + dimM ′′︸ ︷︷ ︸
≤6

).



25

Ако f = 6, то dimEσ(C)∗ = 42. В другия случай, размерността
на подкода на Cπ ∼= e8, състоящ се от думите с нули в последни-
те две координати, е 2 и следователно dimEσ(C)∗ = 40. Оттук
имаме dimM1 = 2 или 3, dimM2 = 3 и dimM ′ + dimM ′′ = 6.
Така получаваме Cφ = M1⊕M2⊕M ′⊕M ′′, където M1 е ерми-
тово:

• самоортогонален [6, 2,≥ 2] код в случая f = 0;

• самодуален [6, 3,≥ 2] код в случая f = 6,

над полето G1
∼= F4,M2 е ермитово самодуален [6, 3, d2] код над

G2
∼= F16, M ′ е линеен [6, k′, d′] код над H ∼= F16 и M ′′ = (M ′)⊥

е неговия дуален относно Евклидовото скаларно произведение.
Ако v е кодова дума с тегло t в M2, M ′ или M ′′, то съот-

ветно векторите φ−1(v), φ−1(xv), φ−1(x2v) и φ−1(x3v) пораждат
двоичен код с размерност 4 и ефективна дължина 15t. Тъй ка-
то този код е подкод на C, то неговото минимално разстояние
трябва да е поне 20. Но двоични кодове с дължина 30, размер-
ност 4 и минимално разстояние ≥ 20 не съществуват [Gra07].
Тогава d2 = 3 или 4, d′ ≥ 3 и минималното разстояние в M ′′ е
поне 3. Ако e = e(x) = x + x2 + x3 + x4 + x6 + x8 + x9 + x12 e
единицата в полето H = {0, e, xe, x2e, . . . , x14e}, то имаме три
възможни случая за M ′ и M ′′ :

1. M ′ е код с максимално достижимо разстояние и пара-
метри [6, 2, 5], а M ′′ е неговия дуален – също [6, 4, 3] код
с максимално достижимо разстояние. Добре известен е
фактът, че всеки [n, k, n− k+ 1] код с максимално дости-
жимо разстояние над полето Fq е n-арка в проективната
геометрия PG(k− 1, q). Съществуват точно четири неек-
вивалентни [6, 2, 5] кода с максимално достижимо разсто-
яние над F16 (виж [K0́7]), като техните дуални кодове са
6-арките в PG(3, 16).

2. M ′ иM ′′ са и двата [6, 3, 4] кодове с максимално достижи-
мо разстояние. Според [K0́7] съществуват 22 такива кода
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над F16 (те съответстват на 6-арките в PG(2, 16)). Тук
получаваме на тези 22 кодаM ′, за които тегловните фун-
кции и групите от автоморфизми на двоичните образи
φ−1(M ′⊕M ′′). Пет от двоичните кодове имат минимално
разстояние 24, а за шест от тях минималното разстояние
е 20.

3. M ′ и M ′′ са кодове с параметри [6, 3, 3]. С помощта на
програма получихме точно 18 нееквивалентни [6, 3, 3] ко-
довеM ′ над F16, за които d(φ−1(M ′⊕M ′′)) ≥ 20. Десет от
двоичните кодове имат минимално тегло 24, а осем имат
минимално тегло 20.

Продължаваме с разглеждането на полето с 4 елемента G1

и единица e1 = x+x2 +x4 +x5 +x7 +x8 +x10 +x11 +x13 +x14,
и G2 - поле с 16 елемента и единица e2 = x+x2 +x3 +x4 +x6 +
x7 + x8 + x9 + x11 + x12 + x13 + x14. Пораждащ елемент на G2

е µ2 = 1 + x+ x5 + x6 + x10 + x11.
От [YY96] имаме два ермитово самодуални [6, 3, d ≥ 3] ко-

дове над F16.
Оттук нататък ще разделим двата случая за f = 0 и f = 6.

Случай f = 0: Нека първо да добавим фиксирания подкод. Ко-
дът π(Fσ(C)) е еквивалентен на [8, 4, 4] разширения код
на Хеминг H8. Само 47 от получените кодове φ−1(M ′ ⊕
M ′′ ⊕ M2) ⊕ Fσ(C) имат минимално тегло d′ = 20. Ос-
тава да добавим частта от матрицата, съответстваща на
M1. Тук кодът е [6, 2,≥ 2] ермитово самоортогонален над
полето G1

∼= F4. Лесно могат да се намерят всички та-
кива кодове. С точност до еквивалентност съществуват 4
нееквивалентни такива кода. В резултат на горната конс-
трукция се получават двоични самоортогонални кодове с
параметри [96, 44]. След пресмятане на минималното им
тегло се установи, че никой от тях няма минимално тегло
d = 20.
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Случай f = 6: Да добавим в пораждащата матрица, частта съ-
ответстваща на M1, който е ермитово самодуален код с
дължина 6 над полето G1

∼= F4. Съществуват два неек-
вивалентни кода от този вид – 3i2, който има минимално
тегло 2 и h6 с минимално тегло 4 (виж [RS98]). При комби-
ниране на всички получени 675 нееквивалентни [90, 36, 20]
кода с двоичните образи на различните кодове над G1,
еквивалентни на 3i2 и h6, получаваме двоични самоорто-
гонални [90, 42,≤ 16] кодове.

Така доказахме следната теорема:
Теорема 5.0.7. Не съществува двоичен двойночетен са-

модуален [96, 48, 20] код притежаващ автоморфизъм от ред
15.

Въпреки, че доказахме несъществуването на [96, 48, 20] код
с автоморфизъм от ред 15, все пак е интересно да конструираме
двойночетни самодуални [96, 48, 16] кодове.

Теорема 5.2.1. Съществуват поне 114966 двоични двой-
ночетни [96, 48, 16] самодуални кодове с автоморфизъм от тип
15-(6, 0, 2, 0).

Получихме 219 различни стойности на параметъра α в тег-
ловната функция W96,16. От получените 219 стойности само
осемте: 36876, 36912, 36936, 36972, 37332, 38022, 38436, 38712
бяха известни, а останалите 211 са нови.

В § 5.3. са продължени изследванията от предходния па-
раграф и са разгледани двоичните самодуални [98, 49, 18] и
[100, 50, 18] кодове, притежаващи автоморфизъм от ред 15. До-
казано е, че са възможни само случаите:

• [98, 49, 18] кодове с автоморфизъм от тип 15-(6, 0, 2, 2);

• [100, 50, 18] кодове с автоморфизъм от тип 15-(6, 0, 2, 4)
или от тип 15-(6, 2, 0, 0).

Доказани са следните твърдения.
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Теорема 5.3.3. Не съществува двоичен самодуален [98,
49, 18] код с автоморфизъм от ред 15. Не съществува двои-
чен самодуален [100, 50, 18] код с автоморфизъм от тип 15-
(6, 0, 2, 4).

В § 5.4. са получени нови [98, 49, 16] и [100, 50, 16] двоични
самодуални кодове с автоморфизъм от ред 15.

Теорема 5.4.1. Съществуват поне 13523 двоични само-
дуални [98, 49, 16] кодове с автоморфизъм от тип 15-(6, 0, 2, 2).

Всички конструирани [98, 49, 16] кодове са с нови стойнос-
ти на параметрите в тегловните функции.

Що се отнася до [100, 50, 16] двоични самодуални кодове
с автоморфизъм от тип 15-(6, 0, 2, 4), то получаваме следният
резултат:

Теорема 5.4.3. Съществуват поне 30458 двоични самоду-
ални [100, 50, 16] кодове с автоморфизъм от тип 15-(6, 0, 2, 4).

Тъй като е известен единствен двоичен самодуален [100,
50, 16] код, но с други стойности на параметрите в тегловната
функция, то всички получени от нас кодове са нови.

Глава 6. Оптимални двоични самодуални кодове с
дължина 54 получени чрез разширяване

В последната глава от дисертационния труд е приложен
метод за конструиране на нови двоични самодуални кодове
чрез разширяване. При тези конструкция дължината на полу-
чения код е с 2 по-голяма от дължината на изходния. В пър-
вия параграф излагаме метода за разширяване. В следващия
параграф, използвайки получените от нас в § 2.4. двоични са-
модуални [52, 26, 10] кодове с автоморфизъм от трети ред кон-
струираме нови [54, 27, 10] двоични самодуални кодове.

Твърдение 6.2.1. Съществуват оптимални двоични са-
модуални [54, 27, 10] кодове с тегловни функции W54,1 за 0 ≤
β ≤ 22, β = 26 и W54,2 за 12 ≤ β ≤ 27, β 6= 25, получени чрез
разширяване на двоични самодуални [52, 26, 10] кодове с авто-
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морфизми от ред 3.

Теорема 6.3.1. С точност до еквивалентност същест-
вуват 1503 двоични самодуални [54, 27, 10] кодове с тегловни
функции W54,1 и W54,2 за β ≥ 20, получените чрез метода за
разширение от двоичните самодуални [52, 26, 10] кодове с ав-
томорфизъм от ред 5 и тегловна функция W52,1 и W52,2 за
β ≥ 7.

Новите стойности за параметрите в тегловните функции,
получени от нас са: β = 20, 21, 22 за W54,1 и с β = 22 и 23 за
W54,2.



30

Публикации включени в дисертацията

[BYR11] *S. Bouyuklieva, N. Yankov, and R. Russeva, “On the classi-
fication of binary self-dual [44, 22, 8] codes with an automor-
phism of order 3 or 7,” International Journal of Information
and Coding Theory, vol. 2, no. 1, pp. 21–37, 2011.

[YR11] **N. Yankov and R. Russeva, “Binary self-dual codes of
lengths 52 to 60 with an automorphism of order 7 or 13,”
IEEE Transactions on Information Theory, vol. 57, no. 11,
pp. 7498–7506, 2011.

[Yan12a] **N. Yankov, “A putative doubly even [72, 36, 16] code does
not have an automorphism of order 9,” IEEE Transactions
on Information Theory, vol. 58, no. 1, pp. 159–163, 2012.

[BYK12] **S. Bouyuklieva, N. Yankov, and J.-L. Kim, “Classification
of binary self-dual [48, 24, 10] codes with an automorphism
of odd prime order,” Finite Fields and Their Applications,
vol. 18, no. 6, pp. 1104–1113, 2012.

[Yan13a] **N. Yankov, “New optimal [52, 26, 10] self-dual codes,” De-
signs, Codes and Cryptography, vol. 69, no. 2, pp. 151–159,
2013.

[YL14] **N. Yankov and M. H. Lee, “New binary self-dual codes of
lengths 50− 60,” Designs, Codes and Cryptography, vol. 73,
no. 3, pp. 983–996, 2014.

[Yan14b] **N. Yankov, “Self-dual [62, 31, 12] and [64, 32, 12] codes with
an automorphism of order 7,” Advances in Mathematics of
Communications, vol. 8, no. 1, pp. 73–81, 2014.

[YL15] **N. Yankov and M. H. Lee, “Classification of self-dual codes
of length 50 with an automorphism of odd prime order,”



31

Designs, Codes and Cryptography, vol. 74, no. 3, pp. 571–
579, 2015.

[BWY15] **S. Bouyuklieva, W. Willems, and N. Yankov, “On the Au-
tomorphisms of Order 15 for a Binary Self-Dual [96, 48, 20]

Code,” to appear in Designs, Codes and Cryptography, pp.
1–13, 2015.

[Yan07] N. Yankov, “Extremal self-dual [44, 22, 8] codes with auto-
morphism of order 3 with 14 cycles,” in Proceedings of Fifth
International Workshop on Optimal Codes and Related Top-
ics, White Lagoon, Bulgaria, 2007, pp. 249–253.

[YR08] *N. Yankov and R. Russeva, “Classification of the Binary
Self-Dual [44, 22, 8] Codes with Automorphisms of Order 7,”
in Mathematics and Education in Mathematics, vol. 37, 2008,
pp. 239–244.

[Yan10] N. Yankov, “Near MDS codes over GF (64) related to doubly-
even self-dual [72, 36, 16] code over GF (2),” in Proceedings of
MATHTECH, vol. 1, 2010, pp. 71–76.

[Yan11c] *N. Yankov, “On binary self-dual codes of length 62 with an
automorphism of order 7,” in Mathematics and Education in
Mathematics, vol. 40, 2011, pp. 223–228.

[Yan11b] N. Yankov, “New self-dual [54, 27, 10] codes extended from
[52, 26, 10] codes,” in Proceedings of the Conference 40 Year
Shumen University (1971-2011), 2011, pp. 36–41.

[Yan11a] N. Yankov, “Classification of Extremal binary [64, 32, 12] self-
dual codes with an automorphism of type 7-(8, 8),” in Pro-
ceedings of the Conference 40 Year Shumen University (1971-
2011), 2011, pp. 42–47.



32

[Yan12b] *N. Yankov, “Determination of the weight enumerator for
optimal binary self-dual code of length 52,” in Proc. of the
Thirteenth Int. Work. ACCT, Pomorie, Bulgaria, 2012, pp.
341–346.

[YL12] N. Yankov and M. H. Lee, “On the binary self-dual codes
of length 58,” in Proceedings of of the XVIII International
Workshop on Multimedia Signal Processing and Transmission
(MSPT), Jeonju, Korea, 2012, pp. 1–8.

[YR12] N. Yankov and R. Russeva, “Self-dual codes of length 62
with an automorphism of order 31,” in Proceedings of MATH-
TECH, vol. 1, 2012, pp. 53–58.

[YL13] N. Yankov and M. H. Lee, “New [54, 27, 10] binary self-dual
codes obtained via extending technique,” in Proceedings of
the XIX-th International Workshop on Multimedia Signal
Processing and Transmission (MSPT), Chonbuk National
University, Korea, 2013, pp. 1–6.

[Yan13b] N. Yankov, “On the binary self-dual [96, 48, 20] codes with an
automorphism of order 9,” in Proceedings of the Seventh In-
ternational Workshop on Optimal Codes and Related Topics,
Albena, Bulgaria, 2013, pp. 193–198.

[YR13] *N. Yankov and R. Russeva, “New results on the classification
of binary self-dual [52, 26, 10] codes with an automorphism of
odd prime order,” in Proceedings of the University of Ruse,
vol. 52, no. 6.1, 2013, pp. 21–25.

[YNL14] *N. Yankov, M. Nikolova, and M. H. Lee, “Note on the bi-
nary self-dual codes with an automorphism of order 11,” in
Proceedings of of the XXI International Workshop on Multi-
media Signal Processing and Transmission (MSPT), Jeonju,
Korea, 2014, pp. 105–109.



33

[BY14] *S. Bouyuklieva and N. Yankov, “Some self-dual codes hav-
ing an automorphism of order 15,” in Proccedings of the Four-
teenth International Workshop on Algebraic and Combinato-
rial Coding Theory, Svetlogorsk (Russia), 2014, pp. 103–108.

[Yan14c] N. Yankov, “Some new self-dual [96, 48, 16] codes with an au-
tomorphism of order 15,” in Annual of Konstantin Preslavsky
University of Shumen, vol. XVI C, pp. 99–108, 2014.

[Yan14a] *N. Yankov, “On the classification of [66, 33, 12] binary self-
dual codes with an automorphism of order 11 with 6 cy-
cles,” in Proceedings of University of Ruse, vol. 53, book 6.1:
Mathematics, Informatics and Physics, 2014, ISSN 1311-
3321, pp. 17–21.

[YI15] *N. Yankov and M. Ivanova, “Classification of binary self-
dual [68, 34, 12] codes with an automorphism of order 11,”
Mathematics and Education in Mathematics, vol. 44, 2015,
pp. 186–191.

[YY96] *V. Yorgov and N. Yankov, “On the extremal binary codes
of lengths 36 and 38 with an automorphism of order 5,” in
Proceedings of the Fifth International Workshop on Algebraic
and Combinatorial Coding Theory ACCT, Sozopol, Bulgaria,
1996, pp. 307–312.

Публикации в реферирани издания:

** - реферирани издания с импакт-фактор (Thomson Reuters
Journal Citation Reports)

* - реферирани издания



34

Списък на цитирания

[YY96] V. Yorgov and N. Yankov, “On the extremal binary codes
of lengths 36 and 38 with an automorphism of order 5,” in
Proceedings of the Fifth International Workshop on Alge-
braic and Combinatorial Coding Theory ACCT, Sozopol,
Bulgaria, 1996, pp. 307–312:

1. *J.E. Fields, P. Gaborit, W.C. Huffman, V. Pless, “On the clas-
sification of formally self-dual codes,” Proc. 36th Allerton Conf.
on Communication, Control and Computing, UIUC (1998), pp.
566–575

2. **W.C. Huffman, “On the classification and enumeration of self-
dual codes,” Finite Fields and Their Applications, 11, (2005), pp.
451–490.

3. *Yu. Sagalovich, “Partitioning of the vector space into orbits by
the action of automorphism group of some codes, investigated by
the Bulgarian coding theory school,” Proceedings of Ninth Interna-
tional Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory
(ACCT), (2004), Kranevo, Bulgaria, pp. 351–354.

4. *Gabriele Nebe, Eric M. Rains, Neil James Alexander Sloane,
“Self-dual Codes and Invariant Theory,” Springer, 2006, ISBN
9783540307297, p. 332.

5. *W.C. Huffman, V. Pless, “Handbook of Coding Theory”, Volume
I, p. 271.

6. *R. Dontcheva, “Constructing self-dual codes using an automor-
phism group,” PhD Thesis, IOS Press, 2002, ISBN: 9040723362

7. **R. Yorgova, “Constructing self-dual codes using an automor-
phism group,” Proceedings of 2006 IEEE Information TheoryWork-
shop, October 22-26, Chengdu, China, pp. 11–14.

8. **H.J. Kim, “The binary extremal self-dual codes of lengths 38
and 40,” Designs, Codes and Cryptography, vol. 63(1), 2012, pp.
43—57.

9. **G. Nebe, “An extremal [72, 36, 16] binary code has no automor-
phism group containing Z2 × Z4, Q8, or Z10,” Finite Fields and
Their Applications, vol. 18 (2012), pp. 563–566.



35

10. Н. Зяпков, “Групи от автоморфизми в теорията на Галоа и в
теорията на кодирането,” хабилитационен труд за присъждане
на научното звание професор, София, 2009.

11. Н. Зяпков, “Групи от автоморфизми в теорията на Галоа и в
теорията на кодирането,” Сборник научни трудове MATTEX
2010, pp. 11—38.

[Yan07] N. Yankov, “Extremal self-dual [44, 22, 8] codes with auto-
morphism of order 3 with 14 cycles,” in Proceedings of
Fifth International Workshop on Optimal Codes and Re-
lated Topics, White Lagoon, Bulgaria, 2007, pp. 249–253:

12. Н. Зяпков, “Групи от автоморфизми в теорията на Галоа и в
теорията на кодирането,” хабилитационен труд за присъждане
на научното звание професор, София, 2009.

13. **H.J. Kim, “The binary extremal self-dual codes of lengths 38
and 40,” Designs, Codes and Cryptography, vol. 63(1), 2012, pp.
43-57.

[YR08] N. Yankov and R. Russeva, “Classification of the Binary
Self-Dual [44, 22, 8] Codes with Automorphisms of Order
7,” in Mathematics and Education in Mathematics, vol. 37,
2008, pp. 239–244:

14. Н. Зяпков, “Групи от автоморфизми в теорията на Галоа и в
теорията на кодирането,” хабилитационен труд за присъждане
на научното звание професор, София, 2009.

15. **St. Bouyuklieva, A. Malevich, and W. Willems, “Automor-
phisms of Extremal Self-Dual Codes,” IEEE Trans. Inform. The-
ory, vol. 56, no. 5, 2010, pp. 2091-2096.

16. **H.J. Kim, “The binary extremal self-dual codes of lengths 38
and 40,” Designs, Codes and Cryptography, vol. 63(1), 2012, pp.
43-57.



36

[BYR11] S. Bouyuklieva, N. Yankov, and R. Russeva, “On the clas-
sification of binary self-dual [44, 22, 8] codes with an auto-
morphism of order 3 or 7,” International Journal of In-
formation and Coding Theory, vol. 2, no. 1, pp. 21–37,
2011:

17. **H.J. Kim, “The binary extremal self-dual codes of lengths 38
and 40,” Designs, Codes and Cryptography, vol. 63(1), 2012, pp.
43-57.

[Yan12a] N. Yankov, “A putative doubly even [72, 36, 16] code does
not have an automorphism of order 9,” IEEE Transactions
on Information Theory, vol. 58, no. 1, pp. 159–163, 2012:

18. *J. de la Cruz, “Uber die Automorphismengruppe extremaler Codes
der Langen 96 und 120,” PhD Dissertation, Otto-von-Guericke-
Universitat Magdeburg, 2012.

19. *M. Derka, “Generator Matrix Based Search for Extremal Self-
Dual Binary Error-Correcting Codes,” Mater Thesis, Faculty of
Computer Science, Brock University St. Catharines, Ontario, July
2012.

20. **T. Feulner, G. Nebe, “The automorphism group of a self-dual
binary [72, 36, 16] code does not contain Z7, Z3×Z3 orD10,” IEEE
Transactions on Information Theory, vol. 58, issue 11, 2012, pp.
6916–6924.

21. *A. Malevich, “Extremal self-dual codes, PhD Thesis, Faculty of
Mathematics,” Otto-von-Guericke-University Magdeburg, 2012.

22. *M. Borello, “Automorphism groups of self-dual binary linear codes
with a particular regard to the extremal case of length 72,” PhD
Thesis, Universita degli studi di Milano-Bicocca, 2014.

23. **V. Yorgov, D. Yorgov, “The Automorphism Group of a Self-
Dual [72, 36, 16] Code Does Not Contain Z4,” IEEE Transactions
on Information Theory, vol. 60, issue 6, 2014, pp. 3302–3307.

24. *M. Borello, “On the automorphism groups of binary linear codes”,
Contemporary Mathematics, vol. 632, AMS, pp. 29–42, 2015.



37

25. *S. Dougherty, J.-L. Kim, P. Sole, “Open Problems in Coding
Theory”, Contemporary Mathematics, vol. 634, AMS, pp. 79–99,
2015.

[YR11] N. Yankov and R. Russeva, “Binary self-dual codes of
lengths 52 to 60 with an automorphism of order 7 or
13,” IEEE Transactions on Information Theory, vol. 57,
no. 11, pp. 7498–7506, 2011.

26. **S. Karadeniz, A. Kaya, “New extremal binary self-dual codes of
length 58 as R3-lifts from the shortened binary [8, 4, 4] Hamming
code,” Journal of the Franklin Institute, vol. 349 (9), 2012, pp.
2824–2833

27. **W.C. Huffman, “Self-dual Fq-linear Fqt-codes with an automor-
phism of prime order,” Advances in Mathematics of Communica-
tions, no. 7(1), pp. 57-–90, 2013.

28. **H.J. Kim, “Self-dual codes and fixed-point-free permutations of
order 2,” Bulletin of the Korean Mathematical Society, vol. 51
(4), 2014, pp. 1175–1186.

29. *Mu-Hsin Hsu, “Extremal Self-Dual Codes of Lengths 54, 64, 66
and 68,” Master Thesis, advisor: Han-Ping Tsai, 2012, Soochow
University, Department of mathematics, p. 77.

[BYR11] S. Bouyuklieva, N. Yankov, and R. Russeva, “On the clas-
sification of binary self-dual [44, 22, 8] codes with an auto-
morphism of order 3 or 7,”International Journal of In-
formation and Coding Theory, vol. 2, no. 1, pp. 21–37,
2011:

30. **W.C. Huffman, “Self-dual Fq-linear Fqt-codes with an automor-
phism of prime order,” Advances in Mathematics of Communica-
tions, no. 7(1), pp. 57–90, 2013.

31. T. Zhang, J. Michel, T. Feng, G. Ge, “On the Existence of Cer-
tain Optimal Self-Dual Codes with Lengths Between 74 and 116,”
arXiv: 1405.7538v1, 2014.

[BYK12] S. Bouyuklieva, N. Yankov, and J.-L. Kim, “Classification
of binary self-dual [48, 24, 10] codes with an automorphism



38

of odd prime order,” Finite Fields and Their Applications,
vol. 18, no. 6, pp. 1104–1113, 2012:

32. **S. Karadeniz, B. Yildiz, “New Extremal Binary Self-Dual Codes
Of Length 68 From R2-Lifts Of Binary Self-Dual Codes,” Advances
in Mathematics of Communications, vol. 7, no. 2 (2013), pp. 219–
229.

33. **H. J. Kim, “Lee-extremal self-dual codes over F2+uF2 of lengths
23 and 24,” Finite Fields and Their Applications, vol. 29 (2014),
pp. 18–33.

34. **R. Wang, “Binary Self-dual Codes with Type of 13−(4,m)(m =

2, 4, 6),” Jisuanji Gongcheng / Computer Engineering, ISSN 1000-
3428, vol . 40, no. 11, pp. 255–259.

35. T. Zhang, J. Michel, T. Feng, G. Ge, “On the Existence of Cer-
tain Optimal Self-Dual Codes with Lengths Between 74 and 116,”
arXiv: 1405.7538v1, 2014.

[Yan13a] N. Yankov, “New optimal [52, 26, 10] self-dual codes,” De-
signs, Codes and Cryptography, vol. 69, no. 2, pp. 151–
159, 2013:

36. **H.J. Kim, “Self-dual codes and fixed-point-free permutations of
order 2,” Bulletin of the Korean Mathematical Society, vol. 51,
iss. 4, 2014, pp. 1175–1186.

[Yan14b] N. Yankov, “Self-dual [62, 31, 12] and [64, 32, 12] codes with
an automorphism of order 7,” Advances in Mathematics
of Communications, vol. 8, no. 1, pp. 73–81, 2014;

37. **A. Kaya, B. Yildiz,“Extension Theorems for self-dual codes over
rings and new binary self-dual codes,” Proceedings of ICM 2014
Satellite conference on algebraic coding theory, Seoul-South Korea,
Aug. 2014, pp. 5–6.

38. A. Kaya, B. Yildiz, I. Siap, “New extremal binary self-dual codes
from F4 + uF4-lifts of quadratic double circulant codes over F4,
arXiv: 1405.7147v1, 2014.

39. A. Kaya, B. Yildiz, “Extension theorems for self-dual codes over
rings and new binary self-dual codes,” arXiv:1404.0195v1, 2014.



39

40. T. Zhang, J. Michel, T. Feng, G. Ge, “On the Existence of Cer-
tain Optimal Self-Dual Codes with Lengths Between 74 and 116,”
arXiv: 1405.7538v1, 2014.

41. A. Kaya, N. Tufekci, “New extremal binary self-dual codes of
lengths 66 and 68 from codes over Rk,m,” arXiv:1502.06945v1,
2015.

[YL14] N. Yankov and M. H. Lee, “New binary self-dual codes
of lengths 50 − 60,” Designs, Codes and Cryptography,
vol. 73, no. 3, pp. 983–996, 2014:

42. A. Kaya, B. Yildiz, I. Siap, “New extremal binary self-dual codes
from F4 + uF4-lifts of quadratic double circulant codes over F4,
arXiv: 1405.7147v1, 2014.

43. T. Zhang, J. Michel, T. Feng, G. Ge, “On the Existence of Cer-
tain Optimal Self-Dual Codes with Lengths Between 74 and 116,”
arXiv: 1405.7538v1, 2014.

[YL15] N. Yankov and M. H. Lee, “Classification of self-dual
codes of length 50 with an automorphism of odd prime
order,” Designs, Codes and Cryptography, vol. 74, no. 3,
pp. 571–579, 2015:

44. T. Zhang, J. Michel, T. Feng, G. Ge, “On the Existence of Cer-
tain Optimal Self-Dual Codes with Lengths Between 74 and 116,”
arXiv: 1405.7538v1, 2014.

[BWY15] S. Bouyuklieva, W. Willems, and N. Yankov, “On the Au-
tomorphisms of Order 15 for a Binary Self-Dual [96, 48, 20]

Code,” to appear in Designs, Codes and Cryptography,
pp. 1–13, 2015.

45. **M. Borello, G. Nebe, “On involutions in extremal self-dual codes
and the dual distance of semi self-dual codes,” Finite Fields Their
Applications, vol. 33, pp. 80—89, 2015.



40

Апробация на резултатите

Резултатите, включени в дисертацията, са получени самостоя-
телно [Yan07], [Yan10], [Yan11a], [Yan11b], [Yan11c], [Yan12a], [Yan12b],
[Yan13a], [Yan13b], [Yan14a], [Yan14b], [Yan14c], или в съавторство с

• С. Буюклиева [BY14];

• С. Буюклиева и В. Вилемс [BWY15];

• С. Буюклиева и Й.Л. Ким [BYK12];

• С. Буюклиева и Р. Русева [BYR11];

• Р. Русева [YR08], [YR11], [YR12], [YR13];

• М. Иванова [YI15];

• М.Х. Лий [YL12], [YL13], [YL14], [YL15];

• М.Х. Лий и М. Иванова [YNL14];

• В. Йоргов [YY96]

публикувани са в международни научни списания

• IEEE Transactions on Information Theory [YR11] (импакт-фактор
3, 009), [Yan12a] (импакт-фактор 2, 621);

• Designs, Codes and Cryptography [Yan13a] (импакт-фактор за
2013 г. 0, 730), [YL14] (импакт-фактор 0, 730), [YL15] (импакт-
фактор 0, 730), [BWY15] (импакт-фактор 0, 730);

• Finite Fields and Their Applications [BYK12] (импакт-фактор
0, 679);

• Advances in Mathematics of Communications [Yan14b] (импакт-
фактор 0, 651);

• International Journal of Information and Coding Theory.

Резултати от дисертацията са докладвани пред

• Националния семинар по теория на кодирането 2007–2012 г.

• Пролетна конференция на Съюза на математиците в България
2008 г. и 2011 г.



41

• Международните семинари по алгебрична и комбинаторна те-
ория на кодирането (ACCT) 2012 г. и 2014 г.

• Международните семинари по оптимални кодове (OCRT) 2007
г., 2009 г., и 2013 г.

• Международна конференция по приложения на компютърната
алгебра (ACA), секция “Компютърна алгебра в кодирането и
криптография”, София, 2012 г.

• International Workshop on Multimedia Signal Processing and Trans-
mission (MSPT) Chonbuk National University, Jeonju, Korea,
2012 г., 2013 г. и 2014 г.

• Научна конференция с международно участие MATTEX 2010
г., 2012 г., 2014 г.

• Юбилейна конференция 40 годиниШуменски Университет (1971-
2011), 2011 г.

• Конференция на Русенски Университет и Съюз на учените Ру-
се 2013 г. и 2014 г.



42

Авторска справка

По мнение на автора, основните приноси на дисертационния
труд са:

• Изследвани са двоичните самодуални кодове с автоморфизъм
от ред произведение на две нечетни прости числа. Разработен
е метод за конструирането на такива кодове. С използването
на този метод:

- Изследвани са двоичните двойночетни самодуални [96, 48, 20]

кодове с автоморфизъм от ред 15, за който е доказано несъ-
ществуването им.

- Доказано е несъществуването на двоични самодуални кодове с
параметри [98, 49, 18] и [100, 50, 18], притежаващи автоморфи-
зъм от тип 15-(6, 0, 2, f), f = 2, 4.

- Конструирани са нови двоични самодуални [96, 48, 16], [98, 49, 16]

и [100, 50, 16] кодове с автоморфизъм от ред 15.

• Изучена е структурата на двоичните самодуални кодове с ав-
томорфизъм от ред p2, където p е нечетно просто число. На
базата на тази структура е доказано:

- Несъществуването на двоични самодуални [72, 36, 16] кодове с
автоморфизъм от ред 9.

- Несъществуването на двоични самодуални [96, 48, 20] кодове с
автоморфизъм от тип 9-(10, 0, 6).

• Използвайки метода за конструиране на двоични самодуални
кодове с автоморфизъм от нечетен прост ред p:

- Извършена е пълна класификация на оптимални двоични са-
модуални кодове с автоморфизъм от ред: 5 за дължини 50 ≤
n ≤ 60; 7 за дължини 52 ≤ n ≤ 64; 11 за дължини 66 ≤ n ≤ 68;
13 за дължини 50 ≤ n ≤ 60; 31 за дължина 62.

- Напълно са определени всички възможните тегловни функ-
ции, за които съществува двоичен самодуален [52, 26, 10] код.
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- Получени са нови стойности на параметрите в тегловните фун-
кции 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 автоморфи-
зъм от нечетен прост ред. Намерена е връзка между три дво-
ични самодуални [44, 22, 8] кодове, групите на Матийо M22 и
M21 и съответно самоортогоналните дизайни с параметри 3-
(22, 8, 12) и 2-(21, 8, 28).

• Класифицирани са едночетните [48, 24, 10] и [50, 25, 10] самоду-
ални кодове с автоморфизъм от нечетен прост ред.

• Завършена е класификацията на едночетните [52, 26, 10] само-
дуални кодове с автоморфизъм от нечетен прост ред, с изклю-
чение на кодовете с автоморфизъм от тип 3− (16, 4).

• Приложен е метод за конструиране на нови двоични самодуал-
ни кодове чрез разширяване. Получени са двоични самодуални
[54, 27, 10] кодове, които имат нови стойности за параметрите
в тегловните им функции: β = 20, 21, 22 за W54,1 и с β = 22 и
23 за W54,2.

• Открити от нас са грешки в известни класификации. В то-
ва число: опровергаваме резултатите за несъществуването на
едночетни двоични самодуални [64, 32, 12] кодове с автомор-
физъм от тип 7-(8, 8) публикувани в [Don02, p. 46, Proposition
3.2.3] и [HD03, Sec. 3], като конструираме повече от 500 такива
кода.
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