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Sumário: Apresentam-se uma nova classe de códigos de bloco baseado na transformada 
de Fourier de Corpo Finito. Como caso ilustrativo, foram calculadas as matrizes geradoras 
e de verificação de paridade para códigos desta classe até o comprimento N=36, gerados a 
partir do campo de Galois GF(37). A distância mínima dos códigos foi apenas determinada 
para alguns comprimentos de bloco, visto que a complexidade computacional exigida para 
tais cálculos é não-polinomial (NP).  
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INTRODUÇÃO  

Ante ao enorme crescimento nos serviços de telefonia e transmissão de dados, novas 
técnicas de multiplexação, que reduzam a complexidade computacional (reduzindo assim o 
tempo de processamento), são sempre bem-vindas. Neste contexto, recentemente, de 
Oliveira, Campello de Souza e colaboradores [1] desenvolveram uma técnica 
espectralmente eficiente, denominada por multiplexação por divisão em corpos finitos 
(GDM). Uma das áreas de enfoque moderno quando se relacionam os serviços telefônicos 
são as Transformadas. Motivados por amplas aplicações de transformadas – e dentre elas, 
as transformadas discretas – novas técnicas vêm surgindo aplicando-se com destaque a 
DFT (Discrete Fourier Transform), em seguida a DHT (Discrete Hartley Transform) [2], 
[3]. 
Uma alternativa conveniente para aplicação das transformadas discretas no âmbito da 
comunicação multiusuário é o uso do conceito de autovalor e autovetor [4]. O estudo da 
aplicação de autoseqüências em sistemas de comunicação em canal real aditivo é uma área 
que vem merecendo particular atenção [5]. Através de investigações relacionadas com 
estas aplicações [6], [7], constata-se que esta é uma área rica em inovações. Vislumbrando 
uma nova contribuição, construiu-se uma nova classe de códigos: códigos projetados a 
partir de transformadas. Foi particularmente investigada, entre outras transformadas, a 
transformada de Fourier de Corpo Finito, introduzida por Pollard [8]. A partir desta, foram 
construídos códigos relacionados a esta transformada. A expectativa reside na esperança de 
que unidas com as teorias de códigos clássicos, desenvolva-se uma ferramenta atrativa do 
ponto de vista de complexidade computacional. 
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MATERIAIS E MÉTODOS  
Os principais resultados deste trabalho são fundamentados na estrutura algébrica de 
códigos clássicos (codificação de canal de Shannon) [9], reticulados [10], transformadas de 
corpo finito [11], e transformadas discretas [12].  

• A plataforma utilizada para a concepção dos aplicativos da simulação foi o 
Matlab®, construindo assim aplicativos e rotinas específicas. Foi também 
utilizado outro aplicativo, concebido anteriormente, que foi utilizado no 
escopo deste trabalho, a saber: Geração de Corpos GF(pm). 

• Concepção da família de códigos, utilizando técnicas de corpo finito [9]. 
Nesta implementação foi utilizada a transformada de Fourier sob um corpo 
finito [8] e para isso foram necessárias novas rotinas auxiliares para o 
software original. 

• Implementação de um algoritmo que analisa a combinação linear de um 
dado vetor sobre o espaço de autovalores positivos e negativos, pois este 
fato pode ser utilizado para analisar um vetor sobre outros espaços 
dimensionais. 

 
RESULTADOS  

Foram projetados e construídos códigos de menor complexidade computacional que 
pudessem ser utilizados para obter cálculo espectral eficiente em processamento de sinais. 
Os parâmetros de alguns dos códigos obtidos no caso particular sobre GF(37) encontram-
se ilustrados na Tabela 1. Mostram-se em alguns dos casos, as distâncias mínimas obtidas. 
A dimensão dos subespaços associados aos autovalores positivos e negativos (k+ e k-, 
respectivamente) são mostradas. 

Tabela 1. Código de Fourier de Corpo Finito 
i n k+ k- d+ d- 
2 36 9 10   
5 36 9 10   
6 4 1 2 4 2 
7 9 2 3 6  
9 9 2 3 6  
10 3 1 1 3 3 
12 9 2 3 6  
13 36 9 10   
16 9 2 3 6  
17 36 9 10   
23 12 4 3   
24 36 9 10   
26 3 1 1 3 3 
29 12 4 3   
31 4 1 2 4 2 
32 36 9 10   
33 9 2 3 6  
34 9 2 3 6  
35 36 9 10   
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Legenda: 
  i    o núcleo da Transformada. 
 n    o comprimento do código. 
 k+  a dimensão do código para o autovalor “p”.     
 k-  a dimensão do código para o autovalor”p-1”.  
 d+ a distância mínima do código para o autovalor “p”. 
 d- a distância mínima do código para o autovalor “p-1”.  
 
Além dos códigos cujos parâmetros são mostrados, diversos outros códigos para outros 
corpos finitos foram também obtidos (e.g. p=7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31). 
Para todos estes códigos, foram determinadas as matrizes geradoras e de verificação de 
paridade, as quais são geradas por programa desenvolvido, e não foram incluídas aqui 
tendo em vista a grandes dimensões envolvidas (c.f. Tabela 1). Houve também a 
implementação computacional de um algoritmo de mapeamento de uma seqüência 
genérica no espaço gerado pelo autovalor “positivo” e que mostra potencialmente 
interessante na avaliação de desempenho das redes de serviço. 

 
DISCUSSÃO & CONCLUSÕES 

Esses códigos mostraram-se interessante por envolverem algoritmos de baixa 
complexidade aritmética para o cálculo espectral. É bem verdade que estes não apresentam 
alta distância mínima comparada ao tamanho do bloco, mas o seu desempenho sobre um 
canal real aditivo ainda deve ser analisado. O uso das auto-seqüências para comunicação 
de multiusuário é um ponto que ainda falta por ser investigado e que vem se revelando 
atrativo. Em suma, não houve conflito entre as simulações realizadas e nem entre essas e a 
teoria estudada, e o embasamento teórico para estes novos códigos foi bem fundamentado. 
Os novos códigos revelam-se promissores para as redes de dados com múltiplos usuários, 
particularmente graças à baixa complexidade dos algoritmos envolvidos. 
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