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RESUMO
 
Um modelo de canal de comunicações 
bem estabelecido é o canal binário aditivo 
de dois usuários, 2-BAC [1]. Neste 
trabalho, considera-se um canal similar, no 
qual a adição é realizada sobre os números 
reais (2-RAC). Esta variante foi explorada 
em [2], usando a Transformada Discreta 
de Fourier (DFT). Outra transformada 
relacionada com a DFT, atrativa em 
aplicações, é a Transformada Discreta de 
Hartley (DHT) [3]. A DHT de uma 
seqüência x[n] é outra seqüência ][kX  real 
de comprimento N com elementos dados 
por: ∑
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em que ( ) )(sen)cos(:xcas xx +=  é o núcleo 
cassoidal de Hartley [3]. Este trabalho 
investiga sinais de formato invariante sob 
a DHT, conduzindo a uma classe de auto-
seqüencias do operador discreto de Hartley 
[4]. Tais seqüências invariantes são usadas 
como seqüências de assinatura para o 2-
RAC. Sejam ][][ 11 kXnx ↔  e ][][ 22 kXnx ↔  
as auto-seqüencias pertencentes aos 
subespaços +

NV  e −
NV , associados aos 

autovalores positivos e negativos da DHT. 
Elas são alocadas aos usuários 1 e 2, 
respectivamente. A estrutura dos 
autovalores de DHTs de comprimento N 
foi avaliada, mostrando que apenas dois 
autovalores distintos são possíveis, 
expressos por N± . Desde que existem 
N autovalores para o operador Hartley de 
comprimento N, há multiplicidade para 
qualquer DHT de comprimento maior que 
2. A tabela a seguir sumariza as 
multiplicidades dos autovalores em função 
do comprimento N da DHT. 
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A partir da seqüência soma ][][ 21 nxnx +  é 
possível recuperar as seqüências 
individuais dos usuários. De ][][ kYny ↔ , 
tem-se ][][][ 21 nxnxny +=  ][][][ 21 kXkXkY += . 
Mostra-se que as seqüências dos usuários 
são recuperadas via  

2
][][][1

nYnynx +
= ,  

2
][][][2

nYnynx −
= .                            
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