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Conjuntos perfeitos t-dominantes resultam na teoria de códigos em
códigos perfeitos para a métrica de Hamming e para a métrica de
Lee. Neste contexto de relacionar grafos com códigos, em [2], foi
apresentado uma condição suficiente para obter códigos perfeitos t-
dominantes utilizando grafos obtidos a partir de anéis de inteiros,
se estes existirem. Seguindo as construções apresentadas em [1,
2, 3], este trabalho tem como objetivo apresentar a construção de
códigos perfeitos para espaços de sinais bidimensionais através de
conjuntos perfeitos t-dominantes sobre grafos de inteiros gaussianos
e de Eisenstein-Jacobi, para espaços de sinais em dimensão 2. A
métrica utilizada foi proposta por [1], que é baseada na distância
dos vértices de grafos circulantes definidos sobre anéis dos inteiros.

Considere um grafo Gα = (V ,A), onde V = Z[i]α ou V = Z[ω]α,
no caso de um grafo gaussiano ou de um grafo de Eisenstein-Jacobi,
respectivamente. Considere também a distância Dα, definida para
tais conjuntos como:

Dα(β, γ) = min{|x|+ |y| , tal que (β − γ) ≡ x+ yi( mod α), β, γ ∈ Z[i]α},

e

Dα(β, γ) = {|x|+ |y|+ |z| | γ − β ≡ x+ yω + zω2( mod α), β, γ ∈ Z[ω]α}.

Um código em Gα é um subconjunto não vazio C de Gα. Um código
C é chamado perfeito se as bolas de raio t centradas nos pontos de
C particionam o conjunto de pontos V , ou seja, é um código que
corrige todos os padrões com até t erros e nenhum padrão com t+ 1
erros ou mais. Para exemplificar a construção de um código perfeito
t-dominante. Seja α = 10+11i = (2−3i)(−1+4i). Então, 〈α〉 gera
uma constelação de sinais com N (α) = 221 elementos em Z10+11i.
Como β = 2− 3i divide α = 10 + 11i, o ideal S = 〈2− 3i〉 = {0, 2−
3i,−2 + 3i, 3 + 2i,−3− 2i, 4− 6i,−4 + 6i, 5− i,−1− 5i, 1 + 5i,−5 +



i, 6 + 4i,−6− 4i, 1− 8i, 8 + i,−1 + 8i,−1 + 8i,−8− i} ⊆ Z[i]10+11i

é um conjunto perfeito 2-dominante no grafo G10+11i. Portanto, o
código perfeito com N (β) = 17 palavras-código, que corrige todos
os padrões com 2 erro e nenhum padrão com 3 ou mais erros é dado
pelo conjunto S. Tal código é representado pela Figura 1, identi-
ficando as palavras-código pelos pontos destacados em negrito, os
quais formam os baricentros dos 17 poĺıgonos fundamentais (con-
tendo 13 elementos cada) que recobrem a constelação de sinal com
221 elementos.

Figure 1: Código Perfeito 2-dominante em Z10+11i
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