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Resumo: Códigos de bloco sobre os reais construídos a partir de Transformadas 
discreta de Hartley (DHT) são apresentados. Matrizes geradoras e de verificação 
de paridade foram calculadas para códigos com blocos de comprimento até N=24. 
Em particular, dois códigos ditos de Hamming-Hartley e Golay-Hartley são 
apresentados. 
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INTRODUÇÃO 
A iniciativa desta pesquisa baseia-se no desenvolvimento de implementações 
úteis na redução do tempo de processamento e do esforço computacional, em 
particular, como apoio no cálculo de transformadas [1], visando fornecer 
ferramentas de suporte para o desenvolvimento de um projeto maior que trata de 
projetos de sistemas de multiplexação [2]. As transformadas discretas se 
apresentam como uma promissora área de investigação, aliada ao conceito de 
auto-seqüências de operadores lineares [3]. A motivação geral é aplicar esta 
abordagem em uma nova técnica que poderá propiciar um esforço aritmético 
computacional menor aquele dos sistemas usuais, viabilizando a implementação 
de uma comunicação mais veloz e eficiente. O trabalho desenvolvido possibilitou 
adquirir conhecimento dos métodos empregados nos sistemas de comunicações, 
e em particular, o embasamento teórico obtido permite a compreensão das novas 
técnicas envolvendo transformadas discretas e transformadas digitais [4]. 
Selecionou-se apenas a construção de códigos com base em transformadas, visto 
que os aplicativos e simulações implementadas desempenham um papel 
coadjuvante em outros projetos. O objetivo especifico aqui é lançar uma 
alternativa para o projeto de códigos de blocos sobre os números reais [5-6]. 

 
MATERIAS E MÉTODOS 

As principais técnicas aplicadas envolvem a álgebra linear (operadores), a teoria 
de códigos de blocos clássicos [7], os códigos de retículos (empacotamentos de 
hiper-esferas em espaços euclidianos) [8] e transformadas discretas 
(especialmente as versões discretas das transformadas de Fourier  [1] e Hartley 
[1], [9]). A estrutura dos novos códigos projetados é baseada na estrutura de auto-
seqüências da transformada discreta [10], uma vez que a DHT constitui um 
operador linear [9]. Tais auto-seqüências x[n] devem obedecer a relação 
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π  n,k=0,1,…,N-1 a matriz DHT de dimensão N×N.  

O núcleo (real) casoidal de Hartley é cas(x):=cos(x)+sin(x), como usual. Aqui, 
define-se um matriz NN

T INHH m][:=  (IN denota a matriz identidade) para 
desempenhar um papel similar aquela da matriz de verificação de paridade de 
códigos clássicos [7]. A dimensão desta matriz é N-K=rank( NN INW m][ ). 

 
RESULTADOS 

Os códigos construídos a partir da matriz de Hartley unitária de comprimento de 
bloco 4 resultam em: 
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H: [4,1]  1  1114 M−=−G . 

Mostrou-se que a dimensão dos códigos de Hartley gerados através de uma DHT 
de comprimento N é dada por: 
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em que δk,l  denota o símbolo de Kronecker. Interessante observar que a taxa 
K±/N dos códigos é sempre próximo a ½.   

Códigos concebidos por este método de projeto podem ser interpretados com 
códigos em retículos [8]. Também vale mencionar que os retículos 

e correspondentes aos códigos [N,K+] e [N,K-] são retículos duais. Um caso 
de particular interesse ocorre quando existem auto-seqüências de componentes 
inteiras. Mostrou-se que isto acontece quando N=m2.  
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Código de Hamming-Hartley.  
 
A matriz geradora do código real de Hamming-Hartley de parâmetros [N,K+]=[7,4] é 

100083511.050481.263705.2
010050481.231546.675175.4
00101182300.1
000166971.181064.39372.3
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Código de Golay-Hartley.  
 
A matriz geradora do código real de Golay-Hartley de parâmetros [N,K+]=[23,12] 
pode ser encontrada pelo mesmo procedimento. Já a matriz real de verificação de 
paridade do código de Golay-Hartley code, .  +

23HH

 



 
1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0707    0.1328    0.1806    0.2052    0.2576    0.2725    0.3446    0.3546   0.4865    0.4931    0.9975 
 
0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  -0.2096   -0.3738   -0.4600   -0.4311   -0.4377   -0.2763   -0.2355   0.0703   0.0802   0.8307    0.4427 
 
0   0   1   0  0   0   0   0   0   0   0   0   0.3139   0.4952    0.4639    0.1856   -0.0295   -0.4240   -0.4346   -0.6661   0.0749  -0.3157   -0.6636 
 
0   0   0  1   0   0   0   0   0   0   0   0   -0.3631  -0.4411   -0.1470    0.3930    0.5700    0.6670   0.0734   0.2235   -0.6462   -1.1716   -0.1579 
 
0   0   0   0   1  0   0   0   0   0   0   0   0.4208    0.3418   -0.1762   -0.6303   -0.1794    0.2343   1.1547    0.1737  -1.0834   -0.7214   -0.5346 
 
0   0   0   0   0  1   0   0   0   0   0   0   -0.4200   -0.0859    0.5313   0.5639   -0.3692    0.0609   0.1053   -0.1063   0.0355   -0.8583   -0.4572 
 
0   0   0   0   0  0  1   0   0   0   0   0   0.4704   -0.0758   -0.4440    0.1100    1.1463   -0.2617   -1.2212   0.2180   0.2166   -0.4859   -0.6726 
 
0   0   0   0  0   0   0   1  0   0   0   0  -0.4108    0.4409    0.4098    0.0483   -0.0264   -0.1150   -0.3806   -0.5899   0.5268   -0.2818   -0.6212 
 
0   0   0   0  0   0   0   0  1   0   0   0    0.4964   -0.4527    0.5468    0.4790   -1.2225    0.1046    0.1456   -0.6493   0.1306    0.1316   -0.7100 
 
0   0   0   0   0   0   0  0  0   1   0    0   -0.3338    1.1216   -0.3070   -0.7009    0.4065   -0.8335   0.5190   -0.3977  -0.1826   0.3034   -0.5947 
 
 0  0   0   0   0   0   0  0  0   0   1  0   0.7645   -0.5050   -0.1304   -0.4541    0.0619   -0.0811   -0.2977    0.3274   -0.5944    0.4580   -0.5491 
 
 0   0  0  0   0   0   0   0   0  0   0  1  -0.1386   -0.2349   -0.3342    0.2470   -0.4127    0.3455   -0.4255   0.3412   -0.3778    0.2531   -0.2632 

 
CONCLUSÕES 

Apresentou-se uma alternativa para o projeto de códigos de blocos sobre os 
números reais. Em particular, dois códigos interessante foram construídos, tendo 
em conta que os seus parâmetros coincidem com aqueles dos únicos códigos 
perfeitos existentes, os códigos de Hamming e de Golay [7]. A estrutura é 
completamente descrita em termos de auto-seqüências, as quais podem 
desempenhar papel importante no cálculo eficiente da DHT através da partição da 
transformada em sub-transformadas definidas em espaços invariantes (espaços 
de auto-seqüências da DHT). Conjuntamente com a teoria de treliças associadas 
a códigos corretores de erros clássicos [7], isto poderá proporcionar um caminho 
alternativo e inovador no cálculo da DHT de grande comprimento de bloco, 
podendo ser também utilizada na processamento digital de sinais [9], [11]. Um 
projeto inovador de construção de nova classe de códigos, intitulada de “códigos à 
partir de transformadas discretas” (que possam ser utilizados para um cálculo 
eficiente de espectro no processamento de sinais) foi proposto, e neste ponto é 
que deve se basear a continuação deste trabalho de pesquisa. O uso das auto-
seqüências para comunicação de multi-usuário é um ponto que ainda falta por ser 
investigado, mas vem se revelando atrativo. 
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