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Resumo: Dizemos que uma sequência de códigos C0 ( C1 ( · · · ( Cs ✓ Fn
q satisfaz

a propriedade de isometria-dual se existe um vector x 2 (F⇤
q)

n tal que o código Ci é x-
isométrico ao código dual C?

s�i para todo i = 0, . . . , s, isto é, Ci = x ·C?
s�i onde o produto

aqui é coordenada a coordenada.
Para P e Q lugares racionais no corpo de funções F , nós investigamos a existência

de sequencias de códigos com a propriedade de isometria-dual em famı́lias de códigos
algébrico-geométricos em dois pontos

CL(D, a0P + bQ) ( CL(D, a1P + bQ) ( · · · ( CL(D, asP + bQ),

onde o divisor D é definido como sendo a soma de diferentes lugares racionais de F e os
lugares P,Q não estão no suporte(D).

Nós caracterizamos essas sequências de códigos em termos do parâmetro b para corpos
de funções de forma geral. Em particular, aplicamos esses resultados para uma ampla
classe de Extensões de Kummer F definidas pela equação afim da forma y

m = f(x),
onde f(x) é um polinômio separável de grau r, tal que mdc(r,m) = 1.

Escolhemos P como sendo o lugar racional no infinito e Q como sendo o lugar racional
associado a uma das ráızes do polinômio f(x), e o divisor D de tal forma que é invariante
pelos automorfismos Aut(F/Fq), sendo a soma de lugares racionais de F , tal que P,Q /2
suporteD. Neste caso, mostramos que uma sequência de códigos algébrico-geométricos
em dois pontos tem a propriedade de isometri-dual se, e somente se, m divide 2b+ 1.

Aplicamos os nossos resultados em sequências de códigos em dois pontos sobre vários
corpos de funções conhecidos.
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