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RESUMO
Transformadas discretas sobre corpos finitos
ou infinitos vem sendo usadas há bastante
tempo na área de Telecomunicações. As
transformadas discretas vêm sendo aplicadas
com sucesso em esquemas de correção
automática de erros, tanto no projeto de novos
códigos
quanto
em
algoritmos
de
decodificação de códigos de bloco [1], [2].
Novas aplicações vêm surgindo, incluindo a
implementação prática de sistemas eficientes
de múltiplo acesso [3]. Talvez a aplicação
mais conhecida seja no domínio de
compressão de sinais e de imagens, onde elas
formam a base de incontáveis algoritmos de
compressão [4]. A maioria destas técnicas usa
a Transformada discreta de Cosseno (DCT)
como ferramenta básica. Recentemente, as
Transformadas discretas de Fourier (DFT) e
de Hartley (DHT) foram propostas como base
para a construção de códigos de bloco [5].
Seguindo um raciocínio similar, apresenta-se
aqui um método para o projeto e construção de
códigos de bloco definidos sobre a estrutura
do corpo dos números reais [6], a partir da
DCT [4]. Estas estruturas algébricas podem
ser construídas usando autoseqüências
associadas às transformadas [7], especificando
um autovalor particular. Sinais de formatação
invariante sob a transformada discreta de
cosseno conduzem a uma classe de
autofunções para o operador discreto unitário:
no caso da DCT tipo-1, os únicos autovalores
possíveis são ±1. Estes códigos podem ser
encarados como reticulados [8]. Através de
simulação computacional, a construção de
novos reticulados com base em DCT de
comprimento de bloco até 20 foi realizada. Os
principais parâmetros dos reticulados obtidos
foram avaliados (dimensão, norma mínima,
determinante do Graminiano-detG, área da
região de Voronoi, densidade e densidade de
centros). Por exemplo, a DCT de comprimento
n=15 gera um reticulo de dimensão 6, com

densidade 0,011159 e detG=3022, etc. Muito
embora tais reticulados não sejam densos, a
idéia central consiste em explorar a rica
estrutura da transformada para construir um
decodificador eficiente.
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