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Увод

Теорията на кодирането е динамична, бързо развиваща се
математическа дисциплина, в която се прилагат идеи от алгеб-
рата, комбинаториката, геометрията и дискретната математи-
ка. Тя води началото си от 1948 г., с издаването на статията на
Claude Shannon „A mathematical theory of communication”[30], в
която е представен модел на комуникационна система и се раз-
глежда въпросът, свързан с измерване на капацитета на кому-
никационния канал. В същото изследване е въведена и единица
за измерване на информацията бит. Самият автор е известен
като „баща на теорията на информацията”.

Основна част от тази теория са кодовете за коригиране
на грешки. Истинските им корени, обаче, са още по-ранни -
в комуникационните системи като телеграфа и телефона. Не-
обходимостта от появата на такива кодове е продиктувана от
възможностите им за откриване и коригиране на грешки. Ко-
довете също така се изучват от редица научни дисциплини
- теория на информацията, електроинжинерство, лингвисти-
ка, математика и компютърни науки, като основната им цел е
разработването на ефективни начини за сигурно предаване на
данни.

Сред всички видове кодове най-изучавани са линейните ко-
дове. Поради тяхната алгебрична структура, те са по-лесни за
описване, кодиране и декодиране. Един клас кодове за кориги-
ране на грешки, са линейните самодуални кодове, каквито най-
често ще разглеждаме в настоящата дисертация. Самодуални-
те кодове представляват особено интересен клас кодове, поради
факта, че теореми като тези, описващи разпределението на тег-
лото, произтичат от строго дефинираната им структура. Тези
кодове имат интересни връзки към групи и t-дизайни. Нещо
повече, много самодуални кодове често се оказват „най-добри”
или „оптимални” сред линейните кодове със същите параметри.

Нека Fq е крайно поле с q елемента, където q е степен на
просто число. Всяко k-мерно подпространство C на n-мерното



линейното пространство Fnq наричаме линеен код с дължина n
и размерност k над Fq. Елементите на кода C се наричат кодови
думи.

Разстояние (по Hamming) между два вектора x = (x1, x2,
..., xn) и y = (y1, y2, ..., yn) от векторното пространство Fnq на-
ричаме броя на координатите, в които x и y се различават и
означаваме с d(x, y). Минимално разстояние d(C) на кода C
наричаме най-малкото разстояние между две различни кодови
думи. Тегло wt(x) на вектора x ∈ Fnq е броят на ненулевите
координати на x. Минимално тегло d на C е най-малкото не-
нулево тегло на всяка кодова дума на C. За всеки линеен код
е изпълнено, че минималното му разстояние съвпада с мини-
малното тегло на ненулевите вектори.

min{d(x, y) | x, y ∈ C, x 6= y} = min{wt(x−y) | x, y ∈ C, x 6= y}

Носител на вектора x = (x1, x2, ..., xn) от Fnq наричаме мно-
жеството supp(x) = {i | xi 6= 0} от координатни позиции, в ко-
ито x има ненулева координата. Броят на елементите в supp(x)
съвпада с теглото на вектора x.

Линеен код с дължина n, размерност k и минимално раз-
стояние d, наричаме [n, k, d] код над Fq.

Всяка матрица G с k реда и n стълба с елементи от полето
Fq, чиито редове формират базис на C се нарича пораждаща
матрица на този код.

За всеки два вектора x = (x1, . . . , xn) и y = (y1, . . . , yn) от

Fnq , равенството (x, y) =
n∑
i=1

xiyi задава стандартното скаларно

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

C⊥ = {y ∈ Fnq | (x, y) = 0,∀ x ∈ C}

наричаме дуален код на кода C. Ако C ⊆ C⊥, линейният [n, k, d]
код C се нарича самоортогонален код, а ако C = C⊥, C е са-
модуален код. Всеки самодуален код с дължина n над Fq има



размерност k = n
2 , следователно самодуални кодове над дадено

поле съществуват само за четни дължини.
Линеен код C, в който всички кодови думи имат четни тег-

ла, наричаме четнотегловен. Ако всички кодови думи имат
тегла кратни на 4, то C се нарича двойночетен. Над F2 и F4,
всеки самодуален код е четнотегловен код. Двоичните самоду-
ални кодове, които не са двойночетни, наричаме едночетни.
Едночетните самодуални кодове са четнотегловни, но съдър-
жат и ненулеви кодови думи x ∈ C, с тегла wt(x) ≡ 2 (mod 4).
Двоичен двойночетен самодуален [n, n/2] код съществува, то-
гава и само тогава, когато n се дели на 8.

Два линейни [n, k, d] кода над Fq наричаме еквивалентни,
ако единия може да се получи от другия, чрез композиция от
следните трансформации:

1) пермутация на координати;

2) умножение на елементите във фиксирана координатна
позиция с ненулев скалар;

3) прилагане на автоморфизъм на полето Fq към елементите
във всички координатни позиции.

Понеже еквивалентните кодове имат едни и същи парамет-
ри [n, k, d] и еднакви тегловни функции, те предлагат еднакви
възможности за откриване и поправяне на грешки.

Под тегловно разпределение или спектър на линеен код C
с дължина n разбираме наредената n+1 - орка (A0, A1, ..., An),
където цялото неотрицателно число Ai за i = 0, 1, ..., n e броят
на кодовите думи с тегло i в кода C. Полиномът W (x, y) =∑n

i=0Aix
n−iyi наричаме тегловна функция на кода C.

Основна граница, на която отговаря минималното тегло
на двоичните самодуални кодове е тази на Rains [29]. Нека C е
двоичен самодуален [n, n/2, d] код. Тогава

d ≤ 4
⌊ n

24

⌋
+ 4, n 6≡ 22 (mod 24),



d ≤ 4
⌊ n

24

⌋
+ 6, n ≡ 22 (mod 24).

Самодуален код, изпълняващ горната граница с равенство
се нарича екстремален. Един самодуален код се нарича опти-
мален, ако не е екстремален, но има най-голямо минимално
разстояние за дадената дължина.

Изучаването и класификацията на двоичните самодуални-
те кодове започва през 1972 г. със статията на Vera Pless „A
classification of self-orthogonal codes over GF (2)” [28], където са
класифицирани всички кодове с дължина n ≤ 20. По-късно
Pless, Conway и Sloane класифицират самодуалните кодове с
дължина n ≤ 30 [11]. Класификацията на кодове с дължина
32 е завършена от Bilous и Van Rees [5], а на кодове с дъл-
жина 34 от Bilous [4]. В [1] Melchor и Gaborit систематизират
всички оптимални самодуални кодове с дължина 36, а Harada
и Munemasa завършват класификацията на всички кодове за
същата дължина [21].

Последните постижения на пълна класификация в това
направление са за дължина 38 на Буюклиева и Буюклиев в [8]
и за дължина 40 на Буюклиев, Джумалиева-Стоева и Монев
[7]. При по-големи дължини нараства експоненциално броят
на всички двоични самодуални кодове и дори класифициране-
то само на оптималните самодуални кодове е твърде сложно.
Затова ефективен начин за намирането на нови оптимални ко-
дове е въвеждането на ограничения, свързани с техните групи
от автоморфизми.

Други методи за конструиране на самодуални кодове са
четири циркулантни конструкции и съседи. Често се намират
нови кодове и чрез скъсяване и разширяване на вече извест-
ни самодуални кодове. В настоящата дисертация използваме
следните методи:

1. Huffman-Йоргов за конструиране на двоични самодуални
кодове с автоморфизъм от нечетен прост ред в § 2 и § 3;

2. Четири циркулантна конструкция и разглеждане на са-



модуални съседи в § 4;

3. Разширяване на дължината на вече известни самодуални
кодове в § 4;

4. Конструиране на нови двоични самодуални кодове чрез
скъсяване на дължината им с 2 в § 2.

В [12] Conway и Sloane намират възможните тегловните
функции на екстремални или оптимални двоични самодуални
кодове с дължини до 72. По-късно Dougherty, Gulliver и Harada
в [16] извеждат тегловните функции на кодове с дължини 72 ≤
n ≤ 100, като в някои от случаите функциите зависят от един
или два параметъра. Така за изследователите на самодуални
кодове, една от основните цели е конструирането на кодове с
тегловна функция, за която се предполага, че е възможна, но
не е известно съществуването на такъв код.

Най-голямата дължина, за която са конструирани кодове
за всички възможни стойности на параметрите в тегловната
функция на оптимален едночетен двоичен самодуален код, е
52 [37]. В работата си [38] от 2015 г. Янков и Lee класифицират
всички оптимални двоични самодуални кодове с автоморфи-
зъм от нечетен прост ред с дължини до 50.

В този дисертационен труд при изследването на двоични
самодуални кодове са приложени алгебрични и комбинаторни
методи. При работа с голям брой кодове, изчисленията са из-
вършени с помощта на компютърна техника. Използвани са
системите за компютърна алгебра Magma; GAP и допълни-
телния пакет за кодове към него GUAVA; софтуерния пакет
Q-extension на Буюклиев [6], както и собствени програми.



Обзор на дисертацията

Дисертацията се състои от увод и 4 глави. Накратко изс-
ледванията са организирани по следния начин:

Глава 1. Основни понятия и предварителни резул-
тати

В първа глава са представени основни понятия и предва-
рителни резултати, използвани в дисертационния труд. В § 1.3
е направен преглед на известните до момента тегловни фун-
кции и параметрите им на оптималните двоични самодуални
кодове с дължини 58 ≤ n ≤ 64 и 78 ≤ n ≤ 84 или на кодо-
ве, които не са оптимални, но имат най-голямото минимално
тегло за съответната дължина, което е известно към момента.
Разгледани са известните тегловни функции на екстремалните
едночетни самодуални кодове с дължини 64 и 66. Освен това
е направен преглед и на намерените от нас нови стойности на
параметрите.

В § 1.6 е описан метода на Huffman и Йоргов за констру-
иране на двоични самодуални кодове, притежаващи автомор-
физъм от нечетен прост ред.

Нека C е двоичен самодуален код с дължина n с автомор-
физъм σ от нечетен прост ред p с точно c независими p-цикъла
и f = n − pc неподвижни точки в разлагането му. Приемаме,
че

σ = (1, 2, . . . , p)(p+ 1, p+ 2, . . . , 2p) . . . (p(c− 1) + 1, . . . , pc)

и казваме, че σ е от тип p− (c, f).
Обозначаваме циклите на σ чрез Ω1, . . . ,Ωc и неподвижни-

те точки чрез Ωc+1, . . . ,Ωc+f . Нека

Fσ(C) = {v ∈ C | vσ = v},

Eσ(C) = {v ∈ C | wt(v|Ωi) ≡ 0 (mod 2), i = 1, . . . , c+ f},

където v|Ωi е ограничението на v върху цикъла Ωi.



Теорема 1.6.1. (Huffman, [23]). Нека C е самодуален код. То-
гава кодът C е директна сума на подкодовете Fσ(C) и Eσ(C).
Подкодовете Fσ(C) и Eσ(C) са подпространства с размернос-

ти съответно
c+ f

2
и
c(p− 1)

2
.

Имаме v ∈ Fσ(C) тогава и само тогава, когато v ∈ C и
векторът v има еднакви координати във всеки цикъл. Нека
π : Fσ(C) → Fc+f2 е проективното изображение при което, ако
v ∈ Fσ(C), (vπ)i = vj за някое j ∈ Ωi, i = 1, 2, . . . , c+ f .

Отбелязваме с Eσ(C)∗ кодът Eσ(C), от който са премах-
нати последните f координати. Така Eσ(C)∗ е самоортогона-
лен двоичен код с дължина pc. Всеки вектор v от Eσ(C)∗ под
действието на σ се разбива на c на брой вектора с дължина
p. Тогава на всеки цикъл v|Ωi = (v0, v1, . . . , vp−1) от Eσ(C)∗

съпоставяме полиномът v0 + v1x + · · · + vp−1x
p−1 от P, къ-

дето P е множеството от четнотегловни полиноми над фак-
торпръстена F2[x]/〈xp − 1〉. Така получаваме изображението
ϕ : Eσ(C)∗ → Pc, където P е цикличен код с дължина p с по-
раждащ полином x − 1. Известно е, че ϕ(Eσ(C)∗) е подмодул
на P-модула Pc [23], [40].

Прилагайки Теорема 1.6.1 можем да констуираме пораж-
даща матрица на кода C във вида

gen C =

(
gen Fσ(C)

gen Eσ(C)∗ O

)
,

където O е нулева матрица от тип
c(p− 1)

2
× f .

Така изборът на подкодове Fσ(C) и Eσ(C) определя це-
лия код C. Следователно за дадена дължина могат да бъдат
получени всички самодуални кодове с автоморфизъм σ.

Необходими и достатъчни условия за един двоичен код с
автоморфизъм от тип p− (c, f) да е самодуален дава следната
теорема.

Теорема 1.6.2. (Йоргов, [40]). Двоичен [n, n/2] код C с ав-



томорфизъм σ е самодуален тогава и само тогава, когато са
в сила следните условия:

(i) Cπ = π(Fσ(C)) е двоичен самодуален код с дължина c+f ,

(ii) за всеки два вектора u, v от Cϕ = ϕ(Eσ(C)∗) имаме

(1.11) u1(x)v1(x
−1) + · · ·+ uc(x)vc(x

−1) = 0.

В случая, когато 2 е примитивен корен по модул p, P е по-
ле с 2p−1 елемента. В този слечай е валидна следната теорема.

Теорема 1.6.3. (Йоргов, [40]). Нека 2 е примитивен корен по
модул p. Тогава двоичния код C с автоморфизъм σ е самодуа-
лен тогава и само тогава, когато са изпълнени следните две
условия:

(i) Cπ е двоичен самодуален код с дължина c+ f ;

(ii) Cϕ е ермитово самодуален код с дължина c над полето
P относно ермитовото скаларното произведение

(u, v) =
c∑
i=1

uiv
2
p−1
2

i .

За да класифицираме кодовете, които получаваме, се нуж-
даем от допълнителни условия за еквивалентност, дадени от
следната теорема:

Теорема 1.6.4. (Йоргов, [41]). Следните трансформации за-
пазват разлагането на C и го изпращат в еквивалентен код:

(i) пермутация на фиксираните координати;

(ii) пермутация на p-цикличните координати;

(iii) субституция x→ x2 в Cϕ;



(iv) умножение на j-тата координата на Cϕ с xtj където tj
е цяло число, 0 ≤ tj ≤ p− 1, j = 1, 2, . . . , c.

Лема 1.6.5. (Йоргов, [40]). Нека Mj = {u ∈ ϕ(Eσ(C)∗)|ui ∈
Ij , i = 1, 2, . . . , c}, j = 1, 2, . . . , s. Тогава

1) Mj е линейно пространство над полето Ij, j = 1, 2, . . . , s;

2) Cϕ = ϕ(Eσ(C)∗) = M1⊕M2⊕· · ·⊕Ms (директна сума на
P-подмодули);

3) Ако C е самодуален код, то
s∑
j=1

dimIj Mj = cs
2 .

В някои случаи, за да съществува оптимален самодуален
код, има ограничения за броя на цикличните и фиксирани ко-
ординати. Такива ограничения ни дава следната лема:

Лема 1.6.6. (Йоргов, [40]). Нека σ е автоморфизъм на дво-
ичен самодуален код C и този автоморфизъм има c цикъла и

f фиксирани точни. Ако g2(k, d) =
k−1∑
i=0
d d
2i
e, то:

1) pc ≥ g2( (p−1)c2 , d);

2) в случай че f > c, то f ≥ g2(f−c2 , d).

Връзка между тегловните разпределения на двоичния са-
модуален код C и подкодовете Fσ(C) и Eσ(C) дава следната
теорема:

Теорема 1.6.7. [14]. Нека C е двоичен самодуален код с ав-
томорфизъм σ. Ако Ai, Bi и Di са съответно коефициентите
в тегловните функции на C, Fσ(C) и Eσ(C), то:

Di ≡ 0 (mod p), Ai ≡ Bi (mod p).



В § 1.7 разглеждаме четири циркулантна конструкция и
самодуални съседи.
Определение 1.7.1. Циркулантна матрица от тип n × n има
следният вид: 

r0 r1 r2 · · · rn−1
rn−1 r0 r1 · · · rn−2
...

...
...

...
r1 r2 r3 · · · r0

 ,

където всеки следващ ред е дясно циклично завъртане на пре-
дишния.

Нека A и B са n×n циркулантни матрици. Нека C е [4n, 2n]
код с пораждаща матрица от следният вид:

(1.13)

(
I2n

A B
BT AT

)
,

където с In е означена единичната квадратна матрица от тип
n×n, а с AT траспонираната на A. Тогава C е самодуален код,
ако

AAT +BBT = In.

Четири циркулантната конструкция е въведена в [3], впос-
ледствие модифицирана в [27]. Въз основа на тази конструкция
са получени много двоични кодове с добри параметри.

Определение 1.7.2. Кодовете с пораждащи матрици от ви-
да (1.13) се наричат четири циркулантни.

Определение 1.7.3. Два самодуални кода C и C ′ с дължи-
на n се наричат съседи, ако

dim(C ∩ C ′) = n/2− 1.

Всеки самодуален код с дължина n може да бъде достиг-
нат от всеки друг като се вземат последователни съседи (виж



[12]). Тъй като всеки самодуален код C с дължина n съдържа
вектора с n единици 1, C има 2n/2−1 − 1 подкода D от кораз-
мерност 1, съдържащи 1. Понеже dim(D⊥/D) = 2, има два
самодуални кода, такива че C е между D⊥ и D. Ако C е едно-
четен самодуален код с дължина, която се дели на 8, тогава C
има два двойночетни самодуални съседа (виж [9]).

В [31] е представен метод за конструиране на едночетни
самодуални кодове. Нека C е самодуален код с дължина n,
а x е вектор с нечетно тегло. Означаваме с C0 подкод на C,
състоящ се от всички кодови думи, които са ортогонални на x.
Тогава има съседни класове C1, C2, C3 на C0, такива че C0⊥ =
C0∪C1∪C2∪C3, където C = C0∪C2 и x+C = C1∪C3. Кодът

C(x) = (0, 0, C0) ∪ (1, 1, C2) ∪ (1, 0, C1) ∪ (0, 1, C3)

е едночетен самодуален код с дължина n+ 2 [31].

Определение 1.7.4. Радиус на покритие на код C с дължи-
на n и минимално разстояние d, наричаме най-малкото цяло
число R = R(C), такова че сферите с радиус R около кодовите
думи на C покриват пространството Fnq .

Радиусът на покритие на линеен код е равен на теглото на
най-тежкия лидер на съседен клас на кода.

Определение 1.7.5. Най-голямото цяло e, такова че кълба-
та с радиус e, описани около кодовите думи, не се пресичат,
наричаме радиус на сферичната опаковка.

В сила е следната граница на сферичната опаковка за ра-
диуса на покритие на код:

R ≥ e =

⌊
d− 1

2

⌋
.

Кълбата с радиус R покриват цялото пространство Fnq .
Следователно за долна граница (граница на сферичното пок-



ритие) [32] имаме:

R(C)∑
i=0

(
n

i

)
(q − 1)i ≥ qn−k.

Горна граница за радиуса на покритие е получена в [13]:

R(C) ≤ n− k.

Радиусът на покритие е основен и важен геометричен параме-
тър на кода. В сила е следната граница за R(C):

Теорема 1.7.6. (Граница на Delsarte, [13]). Нека s′ е общият
брой на ненулевите тегла в C⊥. Тогава

R(C) ≤ s′.

Глава 2. Самодуални кодове с автоморфизъм от пе-
ти ред

В настоящата глава разглеждаме структурата на оптимал-
ните двоични самодуални кодове [n, n/2] с дължини 60 ≤ n ≤
64, притежаващи автоморфизъм от ред 5 с 12 независими ци-
къла и минимално тегло 12. Представяме пълна класификация
на кодовете с дължини 60 и 62. Намираме някои нови [64, 32, 12]
и [58, 29, 10] самодуални кодове. Кодовете с дължина 58 се по-
лучават чрез скъсяване на самодуалните [60, 30, 12] кодове с
автоморфизъм от тип 5-(12, 0). Получаваме за първи път са-
модуален [58, 29, 10] код с тегловна функция W58,2 за β = 0,
γ = 132. Използваме метода на Huffman и Йоргов за констру-
иране на двоични самодуални кодове, притежаващи автомор-
физъм от нечетен прост ред, описан в § 1.6

Всички оптимални двоични самодуални кодове с дължини
от 52 до 60 с автоморфизъм от ред 7 или 13 са класифицирани



в [39]. Наскоро, всички кодове с дължини 50 ≤ n ≤ 60, прите-
жаващи автоморфизъм от тип 5-(10, f) за f = 0, 2, 4, 6, 8 и 10
са класифицирани с точност до еквивалентност в [33].

Според [25, Table 2] не са изследвани случаите за дължини
60 ≤ n ≤ 70 и автоморфизъм от ред 5 с 12 цикъла.

Ще се съсредоточим върху оптималните самодуални ко-
дове с дължини 60 ≤ n ≤ 64 с автоморфизъм от ред 5 с 12
цикъла, които ще изследваме и ще класифицираме.

В § 2.1 разглеждаме структурата на подкода Eσ(C).
Тъй като числото 2 е примитивен корен по модул 5, от

Теорема 1.6.2, подкода Cϕ е самодуален код с дължина c над
полето P относно ермитовото скаларно произведение

(2.1) (u, v) =

c∑
i=1

uiv
4
i .

Освен това, P е крайно поле с 16 елемента, P ∼= F16 = {0, e =
α0, αk|k = 1, . . . , 14}, където e = x + x2 + x3 + x4, α = 1 +
x е примитивен елемент на мултипликативен ред 15.Ако δ =
α5, то групата P∗ може да се запише по следния начин: P∗ =
{α3tδl | 0 ≤ t ≤ 4, 0 ≤ l ≤ 2}.

Нека C е оптимален двоичен самодуален код с автоморфи-
зъм от ред 5 с 12 цикъла и f = 2t, t = 0, . . . , 5 фиксирани точки.

Твърдение 2.1.1. Нека Cϕ е ермитов самодуален код с дъл-
жина 12 над P относно ортогоналното условие (2.1), така че
подкодът Eσ(C) е код с минимално разстояние най-малко 12.
Тогава пораждащата матрица на Cϕ има вида

(2.2)

 eI6

t11 t12 t13 t14 t15 t16
t21 l22 l23 l24 l25 l26
t31 l32 l33 l34 l35 l36
t41 l42 l43 l44 l45 l46
t51 l52 l53 l54 l55 l56
t61 l62 l63 l64 l65 l66

 ,



където t1j ∈ {0, e, δ, δ2} за 1 ≤ j ≤ 6, tj1 ∈ {0, e, δ, δ2} за 1 ≤
j ≤ 6 и lij ∈ P. Векторът (t11, . . . , t16) е един от следните
седем вектори:
(0, 0, e, e, δ, δ2), (0, e, δ, δ, δ, δ), (0, e, δ, δ, δ2, δ2),(0, e, e, e, e, e),
(0, e, e, e, δ, δ), (e, e, δ, δ, δ, δ2), (e, e, e, e, δ, δ2).

Използвайки компютър за изчисляване на възможния вто-
ри ред на матрицата (2.2), получаваме 242 нееквивалентни ко-
да.

След това, за всеки от тези 242 нееквивалентни кода, ко-
гато добавяме третия ред, проверяваме получените кодове за
минимално разстояние и еквивалентност. Съществуват точно
35191 нееквивалентни кода с 3 реда. За всеки един от тези ко-
дове добавяме четвърти ред и отново проверяваме получени-
те кодове за минимално разстояние и еквивалентност. Така се
оказва, че има точно 681862 нееквивалентни такива кодове.

След това добавяме пети и шести ред на матрицата и про-
веряваме получените кодове за еквивалентност и за минимално
разстояние най-малко 12. Окончателно получаваме следния ре-
зултат.

Твърдение 2.1.2. С точност до еквивалентност съществу-
ват 60467 кода Cϕ над P, такива че кодът ϕ−1(Cϕ) има ми-
нимално разстояние 12.

В § 2.2 представяме пълна класификация на кодовете с
дължина 60 и с автоморфизъм от тип 5-(12, 0). Има две въз-
можни тегловни функции за двоичен самодуален [60, 30, 12] код.
Известни са кодове и с двете тегловни функции (вж. § 1.3).

Нека C е двоичен самодуален [60, 30, 12] код с автомор-
физъм от тип 5 − (12, 0). Според Теорема 1.6.2, Cπ е двоичен
самодуален [12, 6] код. Има точно три такива кода 6i2, 2i2 + h8
и d12 (вж. [24]). Тъй като всеки вектор с тегло 2 в Cπ ще доведе
до вектор с тегло 10 в Fσ(C), търсим [12, 6, 4] код и единствени-
ят възможен такъв код е d12. Нека да означим G1 пораждаща
матрица на този код. Конструираме всички кодове C = Gτ1⊕Hi



за 1 ≤ i ≤ 60467, τ ∈ T1 - дясна трансверзала на S12 породена
от S1 - групата от автоморфизми на кода, а след това ги изс-
ледваме за минимално тегло и за еквивалентност. Представяме
следния резултат.

Теорема 2.2.1. С точност до еквивалентност съществуват
236 оптимални двоични самодуални [60, 30, 12] кодове с авто-
морфизъм от тип 5-(12, 0).

Забележка 2.2.2. Всички кодове, които получаваме, имат тег-
ловна функцияW60,2. Сред кодовете, конструирани от нас, има
13 кода, еквивалентни на кодовете с автоморфизъм от ред 15,
конструирани от Дончева и Harada в [14].

В § 2.3 правим пълна класификация на кодовете с дължина
62 и с автоморфизъм от тип 5-(12, 2). За самодуалния [62, 31, 12]
код има две възможни тегловни функции. Съществуват кодове
и с двете функции (вж. § 1.3).

Според Теорема 1.6.2, кодът Cπ е двоичен самодуален и
има параметри [14, 7]. Съществуват точно четири такива кода
[24]: 7i2, 3i2⊕ e8, i2⊕ d12 и 2e7. Ако имаме кодова дума с тегло
2 в Cπ, то тогава минималното разстояние на C е d ≤ 10. Сле-
дователно, само [14, 7, 4] код може да породи Cπ, което води до
Cπ ∼= 2e7. Избирайки всички

(
14
2

)
разделяния на координати-

те {1, . . . , 14} в непресичащи се множества Xc на циклични и
Xf – фиксирани координати, намираме два различни кода Cπ,
породени от G2 = (I7|Z2) и G3 = (I7|Z3), където

Z2 =



1110000
0110111
1010111
1100111
0001011
0001101
0001110


, Z3 =



1100010
0101111
1001111
1101101
0010101
0011001
0011100





и пораждащите матрици са такива, че Xf = {13, 14}.
Въпреки че вече получихме всички случаи за двете дирек-

тни събираеми за кода C, необходимо е да ги свържем заедно.
Нека подкодът Fσ(C) е фиксиран, породен от матрицата G2

или G3. Разглеждаме всички (дори и да са еквивалентни) въз-
можности за втория подкод Eσ(C).

Нека Si, i = 1, 2 е подгрупа на групата автоморфизми на
двоичния [14, 7] код, породен от Gi, състояща се от автомор-
физмите на този код, които разместват първите 12 координати
(съответстващи на 5-циклите) помежду им и размества послед-
ните 2 координати (съответстващи на координатите на фикси-
раните точки) помежду им. Нека Sti, i = 1, 2 е подгрупа на
симетричната група S12, състояща се от пермутациите в Si, ог-
раничени до първите 12 координати, игнорирайки действието
върху фиксираните точки. Имаме:

St1 =〈(1, 9, 4, 2)(3, 8)(5, 11), (1, 10, 9, 4, 2, 8, 3)(5, 7)(6, 11)〉,
St2 =〈(1, 3, 9)(2, 4, 8)(5, 10)(6, 7), (1, 10, 2, 12, 3, 5)(4, 7, 9, 11, 8, 6)〉,

|St1| = 1344 и |St2| = 1152.
За пермутация τ ∈ S12 означаваме с Cτi,j , i = 1, 2, j =

1, . . . , 60467, самодуалния [62, 31] код, определен от матрицата
Gi с колони, пермутирани от τ , като пораждащ за Fσ(C) и Hj

като пораждаща матрица за Eσ(C)∗. Ако τ1 и τ2 принадлежат
към един и същ десен съседен клас на G2 (или G3) в S12, тога-
ва кодовете Cτ1i,j и Cτ2i,j са еквивалентни. По този начин можем
да използваме само десните трансверзали T2 и T3 на S12 по от-
ношение на G2 и G3. След изчисляване на всички кодове Cτi,j ,
i = 2, 3, j = 1, . . . , 60467 за τ ∈ Ti, i = 2, 3 обобщаваме резулта-
тите в следната теорема.

Теорема 2.3.1. Съществуват точно 4636 нееквивалентни дво-
ични самодуални [62, 31, 12] кодове с автоморфизъм от тип 5-
(12, 2). Съществуват двоични самодуални [62, 31, 12] кодове с
тегловна функция W62,2 за β = 1, 5, 6, 11 и 21.



В § 2.4 намираме нови [64, 32, 12] самодуални кодове с авто-
морфизъм от тип 5-(12, 4). За двоичните самодуални [64, 32, 12]
кодове има една възможна тегловна функция за двойночетния
код и две възможни тегловни функции за екстремалния едно-
четен код. Конструирани са кодове и с трите тегловни функции
(вж. § 1.3).

Според Теорема 1.6.2 имаме, че Cπ е двоичен самодуален
[16, 8] код. Съществуват точно седем такива кода: пет едночет-
ни i2 ⊕ 2e7, 2i2 ⊕ d12, 4i2 ⊕ e8, 8i2, 2d8 и два двойночетни d16
и 2e8. Минималното разстояние d = 12 на кода C ограничава
минималното разстояние на Cπ до d′ ≥ 4, ефективно елимини-
райки всички кодове със събираемо i2. Използвайки кодовете
2d8, d16 и 2e8 и всички възможни

(
16
4

)
разделяния на координа-

тите {1, . . . , 16} на множества Xc и Xf , намираме минималното
тегло на кода Fσ(C). За кода Cπ получаваме общо 8 различ-
ни пораждащи матрици: една от 2e8, пораждаща двойночетен
подкод Fσ(C); шест едночетни кодове, породени от d16 и един
двойночетен код от 2d8. Означаваме с G4, . . . , G11 пораждащи-
те матрици на тези 8 кода, като само матриците G9 и G10 не са
в стандартна форма. Трябва да отбележим, π−1(G4) и π−1(G11)
пораждат двойночетни подкодове Fσ(C) и следователно само
в тези два случая [64, 32, 12] кодовете са двойночетни.

За 4 ≤ i ≤ 11, използвайки двойната трансверзала Ti, за
кода породен от Gi и означен с Cτi,j кода, определен от мат-
рицата Gi, със стълбове пермутирани от τ , като пораждащ за
Fσ(C) и Hj , като пораждаща матрица за Eσ(C)∗, изчисляваме
тегловното разпределение на всички кодове, с изключение на
Cτ4,j и C

τ
11,j , където получените [64, 32, 12] кодове са двойночет-

ни. Поради необходимостта от много време за изчисляване на
всички кодове, за кодовете Cτ4,j и C

τ
11,j , изчисляваме само тези,

за които групата автоморфизми на Hj не е от ред 5, 10, 20 и
40.

Що се отнася до едночетните [64, 32, 12] кодове с автомор-
физъм от тип 5-(12, 4), намираме техните тегловни функции и
проверяваме кодовете за еквивалентност. Получаваме следни-



те резултати.

Теорема 2.4.1. С точност до еквивалентност съществуват
6834068 двоични едночетни [64, 32, 12] кодове с автоморфизъм
от тип 5-(12, 4). От тези кодове 1469019 и 5365049 имат съ-
ответно тегловна функция W64,1 и W64,2. Съществуват ко-
дове с W64,1 за β = 19, 49 и 54, и W64,2 за β = 31, 39, 46, 47,
49, 54, 55, 57, 60, 62 и 69.

В § 2.5, чрез скъсяване на дължината с 2 на самодуалните
[60, 30, 12] кодове с автоморфизъм от тип 5-(12, 0), получаваме
нови [58, 29, 10] самодуални кодове, които притежават автомор-
физъм от тип 5-(10, 8). Има две възможни тегловни функции
за самодуален [58, 29, 10] код, като и двете зависят от пара-
метри. През 2017 г. Harada в [19] доказа, че първата тегловна
функция не зависи от параметър, т.к. има единствена възмож-
ност β = 55. Известни са кодове и с двете тегловни функции
(вж. § 1.3).

Нека C е двоичен самодуален [60, 30, 12] код. Избирайки
двойка 1 ≤ i1 < i2 ≤ 60 от координати, конструираме нов код:

C ′ = {(x1, . . . , xn)|(x1, . . . , x60) ∈ C60,i, xi1 = xi2}.

Известно е, че C ′ е самодуален код с дължина 58 и затова
казваме, че C ′ се получава от C чрез скъсяване.

Да скъсим всички 315 двоични самодуални [60, 30, 12] ко-
дове с автоморфизъм от ред 5: 236 конструирани в § 2.2 и 79 с
автоморфизъм от тип 5-(10, 10) от [37]. Тъй като всички кодо-
ве, които скъсяваме имат минимално тегло 12, всички получе-
ни кодови думи ще имат минимално тегло 10, така че кодовете
C ′ са оптимални самодуални [58, 29, 10] кодове. Скъсявайки по
всички възможни двойки (i1, i2), 1 ≤ i1 < i2 ≤ 60, получаваме
следния резултат.

Твърдение 2.5.1. С точност до еквивалентност същест-
вуват 53968 двоични самодуални [58, 29, 10] кодове, които се



получават чрез скъсяване на самодуалните [60, 30, 12] кодове с
автоморфизъм от тип 5-(12, 0). 189 кода имат тегловна фун-
кция W58,1 и 53779 имат тегловна функция W58,2 за 80 двойки
(β, γ) :

• β = 0, γ = 2m,m ∈ {0, 26, 29, . . . , 64, 66};

• β = 1, γ = 2m,m ∈ {39, . . . , 55};

• β = 2, γ = 2m,m ∈ {0, 26, 28, . . . , 51}.

Забележка 2.5.2.Получаваме за първи път самодуален [58, 29,
10] код с тегловна функцияW58,2 за β = 0, γ = 132. От констру-
ираните от нас 3 такива кода, 2 имат група от автоморфизми
с 4 елемента и 1 с 8. Всички кодове, за които |Aut(C)| ≡ 0
(mod 5) притежават автоморфизъм от тип 5-(10, 8) и са извес-
тни от [37]. Всички останали кодове са нови.

Глава 3. Самодуални кодове с автоморфизъм от три-
надесети ред

В тази глава, използвайки метода на Huffman и Йоргов,
описан в § 1.6, класифицираме всички двоични самодуални
[n, n/2] кодове с дължини 78 ≤ n ≤ 84, притежаващи авто-
морфизъм от ред 13 с 6 независими цикъла. Някои от кон-
струираните кодове с дължини 78, 80, 82 и 84 задават нови
стойности на параметрите в тегловните функции. Получаваме
двойночетни [80, 40, 16] кодове с автоморфизъм от тип 13-(6, 2)
и едночетни самодуални [80, 40, 14] кодове с тегловна функция
W80,2. Отбелязваме, че съществуването на едночетни [80, 40, 14]
кодове с W80,2 досега не бе известно. Доказваме, че не същест-
вува двоичен самодуален [82, 41, 16] код и двоичен самодуален
[84, 42, 16] код с автоморфизъм от ред 13.

Чрез O и J ще бележим матрици със съответните размери,
който се състоят само от нули, респективно от единици. С I



обичайно бележим единична матрица от съответната степен.
Оптималните самодуални кодове с автоморфизъм от не-

четен прост ред са предмет на обстойно изучаване. Всъщност
всички такива кодове са класифицирани до дължина 50 [38].
Според Gulliver и Harada [18] съществуват 5 екстремални двой-
ноциркулантни двойночетни самодуални кода с дължина 80,
притежаващи автоморфизъм от ред 13. Редовете на групи-
те от автоморфизми на тези кодове са: 246480 за един код
(P80,1 = B80,5), който е едновременно двойноциркулантен и гра-
ничен двойноциркулантен и четири кода (B80,1–B80,4), за които
|Aut(C)| = 78. В [17] Gaborit и Otmani конструират [78, 39, 14]
самодуален код с автоморфизъм от ред 13 с W78,1 за α = 0,
β = −26.

Дончева и Harada в [15] класифицират всички двойночетни
самодуални [80, 40, 16] кодове с автоморфизъм от ред 19.

Екстремалните или оптимални двоични самодуални кодо-
ве с автоморфизъм от ред 13 с 4 цикъла са класифицирани от
Янков и Русева в [39]. Продължаваме изследването на двоични
самодуални кодове с автоморфизъм от ред 13 със следващия
възможен случай, т.е. 6 независими цикъла. Трябва да отбе-
лежим, че Капралов, Русева и Радева в [26] конструират 35
двойночетни [80, 40, 16] кода с автоморфизъм от тип 13-(6, 2),
но не дават класификация.

От границата на Rains (Теорема 1.2.13) имаме d ≤ 16 за
двоични самодуални кодове с дължини от 78 до 92. Нека C е
оптимален двоичен самодуален [2k, k, d] код за 39 ≤ k ≤ 46, а
минималното тегло на кода е d = 16 или 14. Предполагаме, че
кодът C има автоморфизъм σ от ред 13 с c = 6 цикъла и f
фиксирани точки за

0 ≤ f = 78− 2k ≤ 14.

Според Теорема 1.6.4, ако f > c = 6 имаме

f ≥
(f−c)/2−1∑

k=0

⌈
d

2k

⌉
,



което за d = 16 и k ≥ 1 дава границата f ≥ 16. Следователно,
имаме брой на фиксираните точки f = 0, 2, 4, 6 и съответно
размерности 39 ≤ k ≤ 42.

Възможните тегловни функции за екстремални и оптимал-
ни двоични самодуални кодове с дължини 72 ≤ n ≤ 100 са из-
ведени от Dougherty, Gulliver и Harada [16]. По-късно Harada
в [20] доказва някои допълнителни ограничения за парамет-
рите. Тъй като към настоящия момент в литературата няма
конструирани едночетни [2k, k, 16], k = 39, 40, 41, 42 кодове, то
изчисляваме възможните тегловни функции за самодуални ед-
ночетни [2k, k, 14] кодове, когато k = 39, 40, 41, 42.

В § 3.1 класифицираме ермитово самодуални кодове с дъл-
жина 6 над полето от всички четнотегловни полиноми в F2[x]/
〈x13 − 1〉.

Според [39], 2 е примитивен корен по модул 13, следова-
телно P е поле с 212 елемента и единица полинома e(x) =
x + · · · + x12. Използваме елемента α = 1 + x + x3 + x5, който
е примитивен елемент в P [41]. Означаваме β = α13, който е
елемент от мултипликативен ред 315 в P. Може да запишем
P∗ = {xiβj |0 ≤ i ≤ 12, 0 ≤ j ≤ 314}.

След Гаусова елиминация можем да разгледаме поражда-
щата матрица на кода във вида G = (I|Z), където Z е 3 × 3
матрица над P. Използвайки Теорема 1.6.4, транформираме
матрицата Z в следната матрица

Z =

 βi1 βi2 βi3

βi4 xl5βi5 xl6βi6

βi7 xl8βi8 xl9βi9

 ,

където i1 ≤ i2 ≤ i3, 0 ≤ it ≤ 314, 0 ≤ lt ≤ 12 или някои от
елементите на Z са нули. Използвайки условието за ортого-
налност (1.11) и проверявайки, че d = 16 изчисляваме всички
нееквивалентни варианти за първият ред на Z и намираме 1676
възможни тройки (i1, i2, i3). След това добавяме втория ред на
Z и получаваме 4086196 различни 2 × 3 подматрици. Накрая,
след добавяне на последния ред, получаваме точно 322103 не-



еквивалентни кода с минимално разстояние d = 16. В резултат
получаваме следната теорема.

Теорема 3.1.1. Съществуват точно 322103 нееквивалентни
кода Cϕ с дължина 6 над множеството P от всички четно-
тегловни полиноми в F2[x]/〈x13−1〉, за които d(Eσ(C)∗) = 16.

В § 3.2 извършваме пълна класификация на всички опти-
мални самодуални кодове с дължина 78 и с автоморфизъм от
ред 13 с 6 цикъла. За самодуалните [78, 39, 14] кодове има две
възможни тегловни функции (вж. § 1.3).

Нека C е самодуален код с дължина 78 и с автоморфизъм
от тип 13-(6, 0). От Теорема 1.6.2, Cπ е двоичен самодуален
[6, 3, 2] код. Има единствен такъв код: 3i2 ([24]) с пораждаща
матрица G1 = (I3|I3). От Теорема 1.6.1, C е директна сума на
Fσ(C) и Eσ(C). Определяме пораждащата матрица на Eσ(C)
да е пораждащата матрица на един от кодовете от Теорема
3.1.1. За всички пермутации τ ∈ S6 определямe пораждащата
матрица на Cπ да е τ(G1). Обобщаваме резултатите в следното:

Твърдение 3.2.1. Съществуват точно 1592 нееквивалент-
ни двоични самодуални [78, 39, 14] кодове с автоморфизъм от
тип 13-(6, 0).

Всички кодове, които получаваме имат тегловна функция
W78,1 за β = −117, −104, −78, −65, −52, −39, −26, −13, 0.
Всички стойности, освен β = −78, −26 и 0, са нови.

В § 3.3 правим пълна класификация на всички оптимал-
ни самодуални кодове с дължина 80 и с автоморфизъм от тип
13-(6, 2). За двойночетни [80, 40, 16] кодове има единствена въз-
можна тегловна функция. Според теоремата на Assmus-Mattson
(Теорема 1.1.25), кодовите думи с определено тегло в екстрема-
лен двойночетен [80, 40, 16] код образуват 3-дизайн (вж. [15]).
За тегловната функция на едночетни [80, 40, 14] самодуални ко-
дове съществува отново единствена възможност (вж. § 1.3).



Нека C е самодуален [80, 40, d] код с автоморфизъм от тип
13-(6, 2). От Теорема 1.6.2, Cπ е двоичен самодуален [8, 4,≥ 2]
код. Има два такива кода ([24]): едночетният 4i2 и двойночет-
ният h8. Тъй като трябва да изберем 2 от 8 координатни пози-
ции за множеството Xf от фиксирани точки, в случая 4i2, за
да има d ≥ 14 не е възможно целият носител на събираемото
i2 да е в Xf . Кодът h8 има трикратно транзитивна група от
автоморфизми, така че можем да изберем всяка двойка коор-
динати в Xf . Така получаваме следното:

Твърдение 3.3.1. Съществуват две възможни пораждащи
матрици за кода Cπ за [80, 40, d] самодуален код с автоморфи-
зъм от тип 13-(6, 2): G2 = (I4|I4) и G3 = (I4|I4 + J4), където
двете най-десни координати съответстват на множеството
от фиксирани точки.

Твърдение 3.3.2. С точност до еквивалентност съществу-
ват 195 двойночетни [80, 40, 16] кода с автоморфизъм от тип
13-(6, 2). Съществуват 162696 нееквивалентни самодуални ед-
ночетни двоични [80, 40, 14] кода, притежаващи автоморфи-
зъм от тип 13-(6, 2).

Получените двойночетни [80, 40, 16] кодове с |Aut(C)| =
13 и 26 са нови. Едночетните [80, 40, 14] самодуални кодове
имат тегловна функция W80,2 за β = 0 и α = −13k, k ∈
{2, . . . , 25, 27}.Отбелязваме, че за всички тези стойности вW80,2

преди това няма известни кодове. Harada и Munemasa в [22]
определят тегловните функции на предполагаем s-екстремален
едночетен самодуален [80, 40, 14] код, но нито един от кодовете,
които получаваме не е s-екстремален (W80,2 за α = β = 0).

В § 3.4 представяме пълна класификация на двоичните са-
модуални [82, 41, 14] кодове с автоморфизъм от тип 13-(6, 4). За
тях съществуват два възможни тегловни полинома. Известни
са само кодове с тегловен полином W82,1 (вж. § 1.3).

Нека C е самодуален [82, 41, 14] код с автоморфизъм от тип



13-(6, 4). От Теорема 1.6.2, Cπ е двоичен самодуален [10, 5,≥ 2]
код. Има два такива кода ([24]): 5i2 и i2 + h8. Чрез проверка
на възможния избор на 10 координатни позиции от двата кода
в подмножества Xc и Xf , откриваме 3 възможни пораждащи
матрици за Cπ:

G4 =
(
I5 I5

)
, G5 =

(
1 1 O O
0 0 I4 I4 + J4

)
,

G6 =


01000
00111

I5 10011
10101
10110

 ,

където G4 е получена от 5i2, а другите две са получени от
i2 + h8. Фиксираме Eσ(C) и разглеждаме всички пермутации
τ ∈ S6, действащи на множеството Xc = {1, . . . , 6} от циклични
позиции в Gi, i = 4, 5, 6.

Твърдение 3.4.1. Не съществува двоичен самодуален [82, 41,
16] код с автоморфизъм от ред 13. Нееквивалентните двоични
самодуални [82, 41, 14] кодове с автоморфизъм от тип 13-(6, 4)
са:

• gen(Cπ) = G4 : 604992 кода с тегловна функция W82,2;

• gen(Cπ) = G5 : 164338 кода с тегловна функция W82,2;

• gen(Cπ) = G6 : 50989 кода с тегловна функция W82,2.

Когато Cπ = G4 кодовете имат тегловна функция W82,2 за
45 различни стойности на α и β.

Когато Cπ = G5 кодовете имат тегловна функция W82,2 за
38 различни стойности на α и β.

В случая на Cπ = G6 има 50972 кода с група от автомор-
физми от ред 13 и 17 кода с |Aut(C)| = 39. Всички получени
кодове имат α = −680, β = 170 в W82,2.



В § 3.5 класифицираме всички двоични самодуални [84, 42,
14] кодове с автоморфизъм от тип 13-(6, 6). Съществуват две
възможности за тегловни функции. Известни до момента са
само кодове с тегловна функция W84,2 (вж. § 1.3).

Нека C самодуален е [84, 42, 14] код с автоморфизъм от тип
13-(6, 6). От Теорема 1.6.2, Cπ е двоичен самодуален [12, 6,≥ 2]
код. Има три такива кода ([24]): 2i2+h8, 6i2, и d12. Чрез провер-
ка на възможностите за избор на 12 координатни позиции от
двата кода в подмножества Xc и Xf , получаваме 4 възможни
пораждащи матрици за Cπ:

G7 =

(
I6

I2 O
O I4 + J4

)
, G8 =

(
I6 I6

)
,

G9 =

 I6

100110
010110
001110
111101
111011
000111

 , G10 =



100001 010010
010001 001010
001001 000110
000100 011111
000001 111101
000011 000011

 ,

където G7 е получена от 2i2 +h8, G8 се получава от 6i2, а оста-
налите две – от d12. Нека да фиксираме Eσ(C) и да разгледаме
всички пермутации τ ∈ S6, действащи на цикличните позиции
в Gi, i = 7, . . . , 10.

Твърдение 3.5.1. Не съществува двоичен самодуален [84, 42,
16] код с автоморфизъм от ред 13. Нееквивалентните двоични
самодуални [84, 42, 14] кодове с автоморфизъм от тип 13-(6, 6)
са:

• gen(Cπ) = G7 : 607773 кода с тегловна функция W84,2;

• gen(Cπ) = G8 : 113879 кода с тегловна функция W84,1;

• gen(Cπ) = G9 : 604064 кода с тегловна функция W84,2;

• gen(Cπ) = G10 : 113439 кода с тегловна функция W84,1.



Когато Cπ = G7 кодовете имат тегловна функция W84,2 за
26 различни стойности на α.

За матрицата G8 кодовете имат тегловна функция W82,1

за различни стойности на α = 2280 + 26l, l ∈ {0, . . . , 44, 54} за
β = 18, 31, 44 и 57. Общо 112449, 1403, 6 и 21 кода имат група
от автоморфизми, съответно от ред 13, 26, 39 и 78.

В случая на Cπ = G9, кодовете имат тегловна функция
W84,2 за 28 различни стойности на α.

Когато Cπ = G10 кодовете имат тегловна функция W82,1

за различни стойности на α = 2286 + 26l, l ∈ {0, . . . , 46, 48} за
β = 18, 31, 44 и 57. Общо 112005, 1401, 12 и 21 кода имат група
от автоморфизми, съответно от ред 13, 26, 39 и 78.

Глава 4. Четири циркулантни самодуални [64, 32, 12]
кодове, съседи и кодове с дължина 66, получени чрез
разширяване

В настоящата глава конструираме екстремални едночетни
самодуални кодове с дължини 64 и 66 с неизвестни до този
момент тегловни функции. Кодовете с дължина 64 констру-
ираме като самодуални съседи на екстремалните четири цир-
кулантни едночетни самодуални кодове. Използвайки метода,
представен в [31], получаваме от кодове с дължина 64, кодове
с дължина 66 чрез разширяване. Доказваме, че съществуват
най-малко 44 нееквивалентни екстремални двойночетни само-
дуални [64, 32, 12] кодове с радиус на покритие 12, достигащи
границата на Delsarte (Теорема 1.7.6).

Нека C е едночетен самодуален код. Нека C0 е подкода на
C, състоящ се от кодови думи x с wt(x) ≡ 0 (mod 4). Сянката
S на C е дефинирана чрез C⊥0 \C. Сенки за самодуални кодове
са въведени от Conway и Sloane [12], за да се даде възможно
най-голямото минимално тегло сред едночетните самодуални
кодове и да се осигурят ограничения върху тегловните функ-
ции на тези кодове.

Най-големите възможни минимални тегла между едночет-



ните самодуални кодове с дължина n са дадени за n ≤ 72 в [12].
Възможните тегловни функции на едночетни самодуални кодо-
ве с най-големите възможни минимални тегла са дадени в [12]
и [16] за n ≤ 72. Често е интересен въпросът за определяне
на това кои от възможните тегловни функции всъщност въз-
никват (вж. [12]), а също така и в случай, че тези функции
зависят от параметри, кои стойности на параметрите реално
се осъществяват.

Целта ни е да конструираме екстремални едночетни само-
дуални кодове с тегловни функции, неизвестни до този момент.
По точно, показваме, че същестуват екстремални едночетни са-
модуални [64, 32, 12] кодове с тегловни функцииW64,1 за β = 35
и W64,2 за β ∈ {19, 34, 42, 45, 50}. Тези кодове са конструирани
като самодуални съседи на екстремалните четири циркулант-
ни едночетни самодуални кодове. В резултат конструираме ек-
стремални едночетни самодуални [66, 33, 12] кодове с тегловни
функции W66,1 за β ∈ {7, 58, 70, 91, 93} и W66,3 за β ∈ {22, 23}.
Тези кодове са получени от екстремални едночетни самодуални
[64, 32, 12] кодове по метода, представен в [31].

В § 4.1 представяме възможните тегловни функции на ек-
стремални едночетни самодуални кодове с дължини 64 и 66 и
техните сенки. Както вече знаем, за екстремалните едночет-
ни самодуални [64, 32, 12] кодове има две възможни тегловни
функции и кодове съществуват и с двете функции. Eкстремал-
ни едночетни самодуални [66, 33, 12] кодове са конструирани и с
трите тегловни функции, които съществуват за тази дължина.

В § 4.2 правим класификация на екстремални четири цир-
кулантни едночетни самодуални [64, 32, 12] кодове. С пълно из-
черпване, откриваме всички различни екстремални четири цир-
кулантни едночетни самодуални [64, 32, 12] кодове. След това
тези кодове проверяваме допълнително за еквивалентност, с
което завършваме класификацията.

За да намерим всички четирициркулантни кодове, разг-
леждаме всички двойки циркулантни матрици A и B от тип



16× 16, удовлетворяващи условието

AAT +BBT = I16,

така че сумата от теглата на първите редове на A и B е срав-
нима с 1 (mod 4) и е по-голяма или равна на 13. Използвайки
циклично завъртане на първите редове получаваме еквивален-
тен код и можем да приемем, без загуба на общност, че пос-
ледният елемент на първия ред от матрицата B е 1. Нашите
резултати, с помощта на компютър показват, че всички екст-
ремални четири циркулантни едночетни самодуални [64, 32, 12]
кодове са разделени на 67 орбити.

Твърдение 4.2.1. С точност до еквивалентност, същест-
вуват 67 екстремални четири циркулантни едночетни само-
дуални [64, 32, 12] кодове.

Нека да означим тези 67 кода с C64,i (i = 1, 2, . . . , 67). Оказ-
ва се, че кодовете C64,i имат тегловна функция W64,2 за 10 раз-
лични стойности на β.

В § 4.3 конструираме екстремални самодуални [64, 32, 12]
кодове чрез разглеждане на самодуални съседи.

Два самодуални кода C и C ′ с дължина n се наричат съ-
седи, ако

dim(C ∩ C ′) = n/2− 1.

Всеки самодуален код с дължина n може да бъде достигнат
от всеки друг, като се вземат последователни съседи (вж. [12]).
Тъй като всеки самодуален код C с дължина n съдържа векто-
ра с n единици 1, C има 2n/2−1− 1 подкода D от коразмерност
1, съдържащи 1. Понеже dim(D⊥/D) = 2, има два самодуални
кода, такива че C е между D⊥ и D. Ако C е едночетен само-
дуален код с дължина, която се дели на 8, тогава C има два
двойночетни самодуални съседа (вж. [9]). Ще конструираме ек-
стремални самодуални [64, 32, 12] кодове чрез разглеждане на
самодуални съседи.



За i = 1, 2, . . . , 67, намираме всички екстремални едночет-
ни самодуални съседи на C64,i, които не са еквивалентни на
нито един от тези 67 кода. Получаваме, че тези кодове са раз-
делени на 385 класа от нееквивалентни кода с представители
кодовете D64,i (i = 1, 2, . . . , 385). Кодовете D64,i конструираме
като

〈(C64,j ∩ 〈x〉⊥), x〉.
Така получаваме следният резултат.

Твърдение 4.3.1. Съществува екстремален едночетен само-
дуален [64, 32, 12] код с тегловна функция W64,1 за β = 35 и
W64,2 за β ∈ {19, 34, 42, 45, 50}.

Нека сега да разгледаме екстремалните двойночетни само-
дуални съседи на C64,i (i = 1, 2, 3). Понеже сянката има мини-
мално тегло 12, двата двойночетни самодуални съседа C164,i и
C264,i са екстремалните двойночетни самодуални [64, 32, 12] ко-
дове с радиус на покритие 12 (вж. [10]). По този начин, кон-
струираме 6 екстремални двойночетни самодуални [64, 32, 12]
кода с радиус на покритие 12. В допълнение, сред 385-те кода
D64,i (i = 1, 2, . . . , 385) има 19 екстремални едночетни самоду-
ални кодаD64,j , които имат сянка с минимално тегло 12, където

j ∈ {1, 2, 12, 19, 22, 33, 44, 58, 66, 68, 84, 95, 108, 115, 136, 143,
191, 240, 254}.

Кодовете D64,j имат два двойночетни самодуални съседа D1
64,j

и D2
64,j , които са екстремални двойночетни самодуални [64, 32,

12] кодове с радиус на покритие 12. Проверяваме, че същест-
вуват еквивалентни кодове сред четирите кода в [10], шестте
кода C164,i и C264,i, както и сред 38 кода D1

64,j и D2
64,j , за които

D2
64,22

∼= D2
64,68,D2

64,33
∼= D2

64,84,D2
64,44

∼= D2
64,95,D2

64,136
∼= D2

64,143,

където C ∼= D означава, че C и D са еквивалентни и няма
друга двойка еквивалентни кодове. Резултатите обобщаваме в



следното твърдение.

Твърдение 4.3.2. Съществуват поне 44 нееквивалентни ек-
стремални двойночетни самодуални [64, 32, 12] кодове с радиус
на покритие 12, достигащи границата на Delsarte.

Два двойночетни съседа D1
64,i и D2

64,i (i = 68, 84, 95, 143)

разграничаваме чрез носителя supp(x). Кодовете D1
64,i и D2

64,i

са конструирани като 〈(D64,i ∩ 〈x〉⊥), x〉.
В § 4.4 получаваме четири циркулантни едночетни само-

дуални [64, 32, 10] кодове. Доказваме несъществуването на ек-
стремален едночетен самодуален [64, 32, 12] съсед на E64,i за
i = 1, 2, . . . , 224.

Използвайки подход, подобен на дадения в раздел 4.2, изс-
ледваме различните четири циркулантни едночетни самодуал-
ни [64, 32, 10] кодове. С помощта на компютър получаваме, че
различните четири циркулантни едночетни самодуални [64, 32,
10] кодове са разделени на 224 класа от нееквивалентни кода.

Твърдение 4.4.1. С точност до еквивалентност, съществу-
ват 224 четири циркулантни едночетни самодуални [64, 32,
10] кодове.

Да означим тези 224 кода с E64,i (i = 1, 2, . . . , 224).
Методът за конструиране на самодуални съседи е предс-

тавен в [10]. За C = E64,i, i = 1, 2, . . . , 224, нека M е матрица,
чиито редове са кодовите думи с тегло 10 в C. Предполагаме,
че има вектор x с четно тегло, така че

(4.1) MxT = 1T .

Тогава C0 = 〈x〉⊥∩C е подкод с индекс 2 в C. Имаме самодуал-
ни съседи 〈C0, x〉 и 〈C0, x+ y〉 на C за някой вектор y ∈ C \C0,
които нямат кодова дума с тегло 10 в C. Когато C има самодуа-
лен съсед C ′ с минимално тегло 12, има вектор x, удовлетворя-
ващ (4.1) и така получаваме C ′. За i = 1, 2, . . . , 224, проверява-



ме, че има единствен вектор, удовлетвораващ (4.1) и C има два
самодуални съседи, където C0 е двойночетен [64, 31, 12] код. В
този случай двата съседни кода са двойночетни автоматично.
Така получаваме следният резултат.

Твърдение 4.4.2. Не съществува екстремален едночетен са-
модуален [64, 32, 12] съсед на E64,i за i = 1, 2, . . . , 224.

В § 4.5 конструираме нови екстремални едночетни самоду-
ални кодове с дължина 66.

Следващият метод за конструиране на едночетни самоду-
ални кодове е представен в [31]. Нека C е самодуален код с
дължина n. Нека x е вектор с нечетно тегло. Нека C0 е подкод
на C, състоящ се от всички кодови думи, които са ортогонални
на x. Тогава има съседни класове C1, C2, C3 на C0, такива че
C0⊥ = C0∪C1∪C2∪C3, където C = C0∪C2 и x+C = C1∪C3.
Кодът

(4.2) C(x) = (0, 0, C0) ∪ (1, 1, C2) ∪ (1, 0, C1) ∪ (0, 1, C3)

е едночетен самодуален код с дължина n + 2 [31]. В този па-
раграф конструираме нови екстремални едночетни самодуални
кодове с дължина 66, използвайки екстремалните едночетни
самодуални [64, 32, 12] кодове, получени в § 4.2 и § 4.3.

Изчерпателното ни търсене показва, че съществуват 1166
нееквивалентни екстремални едночетни самадуални [66, 33, 12]
кодове, конструирани като кодовете C(x) в (4.2) от кодове-
те C64,i (i = 1, 2, . . . , 67). 1157 кода от 1166 кода имат тег-
ловна функция W66,1 за β ∈ {7, 8, . . . , 92} \ {9, 11}, 3 от тях
имат тегловна функция W66,3 за β ∈ {30, 49, 54} и 6 от тях
имат тегловна функция W66,2. Екстремални едночетни само-
дуални [66, 33, 12] кодове с тегловна функция W66,1 за β ∈
{7, 58, 70, 91, 93} досега не бяха известни.

Прилагайки конструкцията, дадена в (4.2) към D64,i, от-
криваме екстремални едночетни самодуални [66, 33, 12] кодове
D66,j с тегловна функция W66,3 за β ∈ {22, 23}, които са неиз-
вестни до момента.



Получаваме следния резултат.

Твърдение 4.5.1. Съществува екстремален едночетен само-
дуален [66, 33, 12] код с тегловна функция W66,1 за β ∈ {7, 58, 70,
91, 93} и тегловна функция W66,3 за β ∈ {22, 23}.
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Авторска справка

По мнение на автора, основните приноси на дисертацион-
ния труд са:
I. Използвайки метода на Huffman и Йоргов за конструиране
на двоични самодуални кодове, притежаващи автоморфизъм
от нечетен прост ред p:

1. Класифицирани са всички оптимални двоични самоду-
ални кодове с дължини 60 ≤ n ≤ 64, с автоморфизъм от ред 5
с 12 независими цикъла. Извършена е пълна класификация на
кодовете с дължини 60 и 62.

Доказано е, съществуването на точно 60467 нееквивалент-
ни кода Cϕ с дължина 12 над множеството P от всички четно-
тегловни полиноми от F2[x]/〈x5 − 1〉, за които кодът ϕ−1(Cϕ)
има минимално разстояние 12. Резултатите за получените дво-
ични самодуални кодове са следните:

• [60, 30, 12]: Конструирани са 223 нови двоични самодуал-
ни кодове с автоморфизъм от тип 5-(12, 0) за 17 стойности
на двойката (β, |Aut(C)|). Всички получени кодове имат
тегловна функция W60,2.

• [62, 31, 12]: Съществуват 4636 нееквивалентни двоични са-
модуални [62, 31,
12] кодове с автоморфизъм от тип 5-(12, 2). Всички ко-
дове имат тегловна функция W62,2. Стойностите за β =
1, 5, 6, 11 и 21 са нови.

• [64, 32, 12]: Намерени са 6837749 нееквивалентни двоични
самодуални кодове с автоморфизъм от тип 5-(12, 4), от
които:

- при gen(Cπ) = G4 и gen(Cπ) = G11 са получени 3681
нови двойночетни кодове сW64, за 12 различни стой-
ности на |Aut(C)|.



- при gen(Cπ) = G7 и gen(Cπ) = G10 има 1469019 ед-
ночетни кодове с W64,1 за 12 различни стойности на
β, като β = 19, 49 и 54 са нови.

- при gen(Cπ) = G5, gen(Cπ) = G6, gen(Cπ) = G8 и
gen(Cπ) = G9 има 5365049 едночетни кодове с W64,2

за 54 различни стойности на β, като 11 от тях са
нови.

2. Направена е пълна класификация на всички двоични
самодуални кодове с дължини 78 ≤ n ≤ 84, с автоморфизъм от
ред 13 с 6 независими цикъла. Доказано е, съществуването на
точно 322103 нееквивалентни кода Cϕ с дължина 6 над множес-
твото P от всички четнотегловни полиноми в F2[x]/〈x13 − 1〉,
за които d(Eσ(C)∗) = 16. За тези кодове е получена следната
информация:

• [78, 39, 14]: Получени са 1592 нееквивалентни двоични са-
модуални кодове с автоморфизъм от тип 13-(6, 0). Всички
кодове имат тегловна функция W78,1 за 6 нови стойности
на β.

• Кодове с дължина 80:

- Конструирани са 195 двойночетни [80, 40, 16] кода с
автоморфизъм от тип 13-(6, 2) и тегловна функция
W80,1. От тях 190 са нови.

- Съществуват 162696 нееквивалентни самодуални ед-
ночетни двоични [80, 40, 14] кода, притежаващи авто-
морфизъм от тип 13-(6, 2). Тези кодове съществуват
за тегловна функция W80,2 за β = 0 и α = −13k,
k ∈ {2, . . . , 25, 27}. Всички стойности на двойката па-
раметри (α, β) са нови.

• [82, 41, 14]: Доказано е, че не съществува двоичен самоду-
ален [82, 41, 16] код с автоморфизъм от ред 13. За първи
път са получени 820319 нееквивалентни двоични самоду-
ални [82, 41, 14] кодове с автоморфизъм от тип 13-(6, 4) и



тегловна функция W82,2. Намерени са 84 нови стойности
на двойката параметри (α, β).

• [84, 42, 14]: Не съществува двоичен самодуален [84, 42, 16]
код с автоморфизъм от ред 13. Съществуват 1439155 не-
еквивалентни двоични самодуални кодове с автоморфи-
зъм от тип 13-(6, 6), от които:

- при gen(Cπ) = G8 и gen(Cπ) = G10 има 227318 кодове
с тегловна функция W84,1, за 93 различни стойности
на α и β = 18, 31, 44 и 57. За първи път са получени
кодове с функцията W84,1.

- при gen(Cπ) = G7 и gen(Cπ) = G9 са получени 1211837
кодове с тегловна функцияW84,2, за 54 нови стойнос-
ти на α.

II. Приложен е метод за конструиране на нови двоични самоду-
ални кодове чрез скъсяване на дължината им с 2. Съществуват
53968 нееквивалентни двоични самодуални [58, 29, 10] кодове,
получени чрез скъсяване на самодуалните [60, 30, 12] кодове с
автоморфизъм от тип 5-(12, 0). От тях 189 кода имат тегловна
функция W58,1, като 115 са нови за |Aut(C)| = 1, 2, 4, 8 и 16, а
53779 кода имат тегловна функция W58,2 за 80 двойки (β, γ).
Получен е за първи път самодуален [58, 29, 10] код с тегловна
функция W58,2 за β = 0, γ = 132.
III. Използван е метод за конструиране на самодуални съседи.
Резултатите за получените кодове са следните:

• Намерени са 67 екстремални четири циркулантни едно-
четни самодуални [64, 32, 12] кодове с тегловна функция
W64,2.

• Конструирани са нови екстремални едночетни самодуал-
ни [64, 32, 12] кодове като самодуални съседи на екстре-
мални четири циркулантни едночетни самодуални кодо-
ве. Стойностите на параметъра β = 35 в W64,1 и β =
19, 34, 42, 45 и 50 в W64,2 са нови.



• Доказано е, че съществуват поне 44 нееквивалентни ек-
стремални двойночетни самодуални [64, 32, 12] кодове с
радиус на покритие 12, достигащи границата на Delsarte.

• Получени са 224 нееквивалентни четири циркулантни ед-
ночетни самодуални [64, 32, 10] кодове. Не съществува ек-
стремален едночетен самодуален [64, 32, 12] съсед на E64,i

за i = 1, 2, . . . , 224.

IV. Приложен е метод за конструиране на нови едночетни са-
модуални кодове чрез разширяване на дължината им с 2.

• Конструирани са нови екстремални едночетни самодуал-
ни [66, 33, 12] кодове с W66,1 за β ∈ {7, 58, 70, 91, 93} и тег-
ловна функция W66,3 за β ∈ {22, 23}.

V. Направен е преглед на известните до момента тегловни фун-
кции на оптималните двоични самодуални кодове с дължини
58 ≤ n ≤ 64 и 78 ≤ n ≤ 84 или на кодове, които не са оп-
тимални, но имат най-голямото минимално тегло, известно до
момента, за съответната дължина. Разгледани са също извест-
ните тегловни функции на екстремалните едночетни самодуал-
ни кодове с дължини 64 и 66. Направен е обзор на стойностите
на параметрите известни до момента и на намерените от нас
нови стойности.
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