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Decodificação de Viterbi para Codificação Wavelet
de Canal
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Resumo— A codificação wavelet de canal objetiva reduzir
efeitos deletérios de canal de comunicação sem fio sobre um sinal
transmitido e emprega comumente uma decodificação símbolo a
símbolo. Este trabalho investiga o emprego de decodificador de
Viterbi para códigos wavelet e compara, em termos da taxa de
erro de bits, o desempenho do sistema operando sobre canal
com desvanecimento Rayleigh, quando aplicada a decodificação
de Viterbi, em relação à decodificação tradicional. Os resultados
de simulação demonstraram que a decodificação de sequência
proporciona desempenho superior à decodificação símbolo a
símbolo.
Palavras-Chave— Codificação de canal wavelet, decodificação
de canal wavelet, decodificação de Viterbi, canal com desvanecimento Rayleigh.
Abstract— Wavelet channel coding aims to reduce deleterious
effects of wireless communication channel on a transmitted signal
and ordinarily employs a symbol-by-symbol decoding. This work
examines the employment of Viterbi decoding for wavelet channel
codes and compares the system performance (in terms of bit
error rate) on a Rayleigh fading channel when Viterbi decoding
is applied compared to traditional decoding. Simulation results
demonstrate that sequence decoding provides bether performance
than symbol-by-symbol decoding.
Keywords— Wavelet channel coding, wavelet channel decoding,
Viterbi decoding, Rayleigh fading channel.

Têm-se encontrado na literatura somente trabalhos empregando decodificação símbolo a símbolo de códigos wavelet
[2]–[5], que consiste de banco de correlatores e apresenta
baixa complexidade. Neste trabalho, propõe-se analisar o
desempenho desses sistemas quando aplicada decodificação
de Viterbi, que tem como limitante para seu uso uma alta
complexidade. Para tanto, obteve-se uma treliça equivalente
a um sistema CMWm×mg , cuja matriz de codificação possui
posto m = 2 e gênero g = 4. Objetiva-se verificar se pode-se
obter desempenhos melhores empregando decodificação de
sequência que justifiquem o emprego de decodificadores mais
complexos.
Outrossim, a taxa de codificação da CMW pode ser alterada
por simples mudança na superposição de linhas da tabela
de codificação, o que favorece o emprego desta técnica em
sistemas adaptativos às condições do canal.
A Seção II deste artigo apresenta a matriz wavelet e suas
propriedades. Na Seção III, apresenta-se a técnica CMW. Na
Seção IV, apresenta-se uma treliça equivalente ao código CMW
com posto m = 2, gênero g = 4, taxa de codificação unitária
e codificação de linha {0, 1} → {−1, +1}. Na Seção V, são
apresentados e analisados os resultados obtidos por simulação.
Por fim, a Seção VI apresenta as conclusões do trabalho.

I. I NTRODUÇÃO

II. M ATRIZES WAVELET

A codificação de canal por intermédio de matrizes wavelet
(CMW) foi proposta originalmente por Tzannes e Tzannes
em [7] para o tratamento dos efeitos do desvanecimento em
canais de comunicação sem fio. A técnica é fundamentada
em propriedades de ortogonalidade entre as linhas de uma
matriz de coeficientes wavelet e as vantagens apresentadas
para a utilização dessa técnica decorrem especialmente da
combinação dessa ortogonalidade com o espalhamento da
informação contida nos símbolos (bits) de entrada sobre vários
símbolos codificados [1].
Um codificador CMW mapeia símbolos de entrada em
um conjunto finito de símbolos wavelet denominado alfabeto
do código. A cardinalidade do alfabeto do código aumenta
fortemente com as dimensões da matriz wavelet e os símbolos
desse alfabeto são não equiprováveis se os símbolos de
entrada forem equiprováveis. Todavia, mostra-se que a taxa
de entropia da sequência codificada resultante de uma fonte
binária independente e identicamente distribuída (i.i.d.) é de 1
bit por símbolo, quando a taxa de código é unitária [6].

Considere uma matriz A = [ask ], com m ≥ 2 linhas e mg
colunas, tal que:


a00
a01
· · · a0mg−1
 a10
a11
· · · a1mg−1 


A=
,
..
..
..
..


.
.
.
.
m−1
m−1
m−1
a0
a1
· · · amg−1
sendo ask ∈ R ou C. A é dita matriz wavelet ou matriz de
coeficientes wavelet, de posto m e gênero g, se atender às
condições linear [1]
mg−1
X

(1)

k=0

e quadrática
mg−1
X

0

as[k+mr0 ] as[k+mr] = mδs0 ,s δr0 ,r ,

k=0

0 ≤ s0 , s ≤ m − 1 e 0 ≤ r0 , r ≤ g − 1, (2)
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ask = mδs,0 , 0 ≤ s ≤ m − 1,

em que [k + mr] denota a operação k + mr mod mg, a
é o conjugado complexo de a e δx,y representa o delta de
Kronecker. A Equação 1 garante que a soma dos elementos
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da primeira linha da matriz wavelet é igual ao seu posto m, e
que a soma dos elementos das outras linhas é igual a zero. A
Equação 2 estabelece que os vetores representados pelas linhas
da matriz wavelet, de posto m, são ortogonais entre si, mesmo
se sofrerem deslocamento por um valor múltiplo arbitrário do
parâmetro m. A Equação 2 indica ainda que cada linha dessa
matriz é ortogonal também a si mesma deslocada por um valor
múltiplo do posto m.
Uma matriz wavelet é dita matriz wavelet plana quando
todos os seus elementos têm o mesmo valor absoluto. Se os
elementos dessa matriz pertencem aos números reais, diz-se que
é uma matriz wavelet real plana. Se os elementos pertencem
ao corpo dos número complexos, diz-se que é uma matriz
wavelet complexa plana [1].
As matrizes wavelet reais planas com elementos normalizados satisfazem as condições de escalonamento wavelet
modificadas [1], [7]
mg−1
X

√
ask = m gδs,0 ,
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x
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Fig. 1. Diagrama em blocos de um sistema de comunicação com codificação
wavelet.

A operação de codificação pode ser representada matricialmente na forma
y = xA,
em que x é uma sequência de símbolos de entrada e y a
sequência de símbolos wavelet resultante. O n-ésimo símbolo
wavelet é obtido pela combinação dos mg últimos símbolos
de entrada ponderados por coeficientes da matriz A, ou seja,

(3)

k=0
mg−1
X

bits

yn =

n
X

xi aki ,

(4)

i=n−mg+1
0

as[k+mr0 ] as[k+mr] = mgδs0 ,s δr0 ,r .

em que aki representa um elemento de A.
Considere uma sequência de símbolos i.i.d. equiprováveis
{xn } e uma matriz de codificação wavelet Am×mg , de posto
m e gênero g. A CMW dá-se pelo produto de blocos de m
III. C ODIFICAÇÃO WAVELET DE C ANAL
símbolos de entrada por A num processo sequencial cumulativo.
O processo CMW é realizado através de banco de regisA cada m símbolos de entrada novos, a multiplicação é
tradores de deslocamento que atuam sobre uma sequência
deslocada para frente (à direita), com o salto dependendo
de símbolos de entrada. Cada registrador pondera os respecda taxa de codificação R [7]. Um exemplo do processo de
tivos símbolos com uma matriz de coeficientes wavelet. A
codificação é ilustrado na Tabela I e na Figura 2 para matriz
informação contida em cada símbolo de entrada é espalhada
de posto m = 2, gênero g = 4 e taxa de codificação R = 1.
sobre vários símbolos codificados, à semelhança do que
fazem códigos convolucionais [1]. A codificação baseia-se
TABELA I
na ortogonalidade entre as linhas da matriz de codificação, que
C ODIFICAÇÃO DE CANAL WAVELET PARA MATRIZ DE POSTO m = 2,
se mantém mesmo quando há superposição e adição entre elas,
GÊNERO g = 4 E TAXA DE CODIFICAÇÃO R = 1. U M PAR DE SÍMBOLOS
o que possibilita a recuperação da informação utilizando-se de
WAVELET (yn , yn−1 ) É GERADO A PARTIR DO PAR DE SÍMBOLOS DE
banco de correlatores formados a partir das linhas da matriz,
ENTRADA (xn , xn−1 ).
sendo essa simplicidade computacional na decodificação da
0
1
2
3
4
5
6
7
···
informação recebida uma das principais vantagens do uso de
x0 a00 x0 a01 x0 a02 x0 a03 x0 a04 x0 a05 x0 a06 x0 a07
matrizes wavelet na codificação de canal [7].
x1 a10 x1 a11 x1 a12 x1 a13 x1 a14 x1 a15 x1 a16 x1 a17
O número máximo de símbolos wavelet que transportam
x2 a00 x2 a01 x2 a02 x2 a03 x2 a04 x2 a05 · · ·
x3 a10 x3 a11 x3 a12 x3 a13 x3 a14 x3 a15 · · ·
ponderadamente parte da informação de um símbolo de
x4 a00 x4 a01 x4 a02 x4 a03 · · ·
entrada é definido pelo número de colunas da matriz wavelet
x5 a10 x5 a11 x5 a12 x5 a13 · · ·
e é denominado comprimento de restrição do codificador
x6 a00 x6 a01 · · ·
wavelet [1], o qual não causa grande impacto, em termos
x7 a10 x7 a11 · · ·
de complexidade computacional, quando da decodificação do
y0
y1
y2
y3
y4
y5
y6
y7
···
sinal transmitido. No entanto, seu aumento tem impacto direto
na cardinalidade da constelação de sinais de transmissão [8].
Na linha superior da Tabela I estão representados os instantes
A Figura 1 apresenta um diagrama em blocos de um sistema de sinalização. Na linha inferior estão representados os valores
de comunicação com codificação wavelet.
dos símbolos wavelet gerados. O primeiro símbolo de entrada,
Os bits de informação passam pelo processo de codificação x0 , multiplica cada elemento da primeira linha de Am×mg .
de linha gerando os símbolos x de entrada. Estes são codifi- O segundo símbolo de entrada, x1 , multiplica cada elemento
cados pela CMW formando os símbolos wavelet, y, que são da segunda linha da matriz, e assim sucessivamente, até o mmodulados e transmitidos através do canal de comunicação ésimo símbolo de entrada multiplicar a m-ésima linha da matriz
ruidoso e com desvanecimento. Na recepção, os símbolos de codificação. A cada m símbolos de entrada novos, uma
wavelet são estimados, ŷ, e decodificados em símbolos do nova multiplicação é deslocada para a direita em km posições,
ˆ de informação gerando km símbolos wavelet na saída, com 1 ≤ k ≤ g, a
codificador de linha, x̂. Finalmente, os bits
estimados chegam ao destino.
depender da taxa de codificação desejada [7]. Os símbolos
k=0
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P

wavelet são formados pela soma dos elementos de cada coluna
da tabela de codificação.
P

···

···
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Fig. 3. Decodificador CMW por correlação para posto m = 2, gênero g = 4
e taxa de codificação R = 1.

yn−1

Fig. 2. Codificador CMW para posto m = 2, gênero g = 4 e taxa de
codificação R = 1.

O codificador CMW ilustrado na Figura 2 recebe dois
símbolos na entrada xn−1 e xn e possui seis registradores
com informação
sobre o estado do sistema, xn−7 a xn−2 . As
P
unidades
representam somadores decimais e as unidades
aij representam coeficientes multiplicadores da matriz de
codificação.
O processo de codificação wavelet permite modificar a taxa
de codificação proporcionalmente à superposição entre as linhas
da tabela de codificação, conforme exemplificado na Tabela
I. Quando o deslocamento entre as linhas é mínimo, igual ao
seu posto m, obtém-se taxa de codificação unitária. Pode-se
conseguir taxas de codificação menores do que a unitária, até
o limite de 1/g, reduzindo a extensão da superposição entre as
linhas da tabela de codificação [1]. Com a diminuição da taxa
de codificação, aumenta-se a robustez do sistema aos efeitos do
desvanecimento do canal ao custo de diminuir sua eficiência
espectral. Por exemplo, se m = 2 e g = 4, pode-se obter taxas
de codificação R = 1, 1/2, 1/3 ou 1/4, para deslocamentos de
2, 4, 6 ou 8 posições, respectivamente. No caso extremo, para
R = 1/g, não ocorre mais superposição das linhas na tabela
de codificação e os símbolos wavelet gerados em sequência
deixam de se relacionar pelo processo de codificação.
Para um código de taxa R = 1 e uma codificação
de linha {0, 1} → {−1, +1}, um símbolo yn pode assumir qualquer valor pertencente ao conjunto {−mg, −mg +
2, . . . , −2, 0, 2, . . . , mg − 2, mg}. Quando os símbolos de
entrada são equiprováveis, esses símbolos wavelet apresentam
distribuição de probabilidade dada por [1]
 
mg 1
P (yn = 2k − mg) =
, 0 ≤ k ≤ mg. (5)
k 2mg
Na decodificação tradicional, os símbolos x são estimados
pela correlação dos últimos mg símbolos wavelet ŷ com as
m linhas da matriz de codificação. Cada novos m símbolos
wavelet recebidos produzem m símbolos x̂ na saída do
decodificador. A Figura 3 apresenta um diagrama em blocos
do decodificador CMW por correlação para matriz de posto
m = 2, gênero g = 4 e taxa de codificação R = 1. Uma
descrição detalhada sobre a decodificação serial CMW pode
ser encontrada em [8], [9].

IV. D ECODIFICAÇÃO DE V ITERBI
A codificação wavelet de canal consiste num processo sequencial invariante no tempo, implementado por uma máquina
de estado, que pode ser descrita por uma treliça. A treliça para
um código CMW pode ser obtida por implementação computacional e simulação da máquina de estados do codificador. A
título de exemplo, a Figura 4 apresenta a treliça correspondente
à CMW para matriz de posto m = 2, gênero g = 4, taxa de
codificação R = 1 e codificação de linha {0, 1} → {−1, +1}.
Estando um processo de codificação representado por uma
treliça, o algoritmo de Viterbi, realiza uma decodificação por
máxima verossimilhança pela estimação do caminho mais
próximo à sequência de símbolos transmitida.
O desempenho de um sistema de decodificação em treliça
está associado à probabilidade de decodificação errada de uma
sequência recebida (erro de sequência do código). Considera-se
que um erro de decodificação ocorre quando o decodificador
segue um caminho, na treliça, divergente do caminho correspondente à sequência transmitida.
Quando todas as possíveis sequências de mensagem um
da fonte são equiprováveis e independentes, o algoritmo de
Viterbi procura encontrar a sequência mais verossimilhante à
transmitida pela maximização da função [12]
Y
M (r, um ) = p(r|um ) =
p(ri |umi )
(6)
i

sobre todos os percursos de código através da treliça, sendo
ri a subsequência recebida no i-ésimo ramo e umi a porção
correspondente ao m-ésimo percurso.
A treliça da Figura 4 possui 64 (26 ) estados nominados de
0 a 63. De cada nó derivam quatro ramos ou transições de
estados, correspondentes às variações da entrada de dois bits.
Os ramos de cor vermelha correspondem à entrada binária 00,
os ramos de cor verde resultam da entrada 01, os ramos de cor
azul resultam da entrada 10 e os ramos de cor ciano resultam
da entrada 11.
O processo de codificação principia e termina com o
codificador no estado 0. Do estado 0, ocorrem transições
para os estados 0, 16, 32 e 48, a depender da entrada do
codificador. Cada ramo da treliça apresenta um rótulo que
descreve o par de bits correspondentes aos símbolos de entrada
seguido do par de símbolos wavelet produzidos pelo codificador
naquela transição. Por exemplo, se a entrada binária for 0 e 0,
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00/(−4, 0)

00/(−4, 0)

01/(−2, 2)

que utiliza matriz de codificação de ordem elevada, será
investigado em trabalho futuro o emprego de outros esquemas
de decodificação sequencial, como o algoritmo de Fano e
o algoritmo M, que representam abordagens alternativas, de
menor complexidade, ao algoritmo de Viterbi.
Por limitações computacionais, são apresentadas aqui comparações de desempenhos de sistemas de comunicações empregando codificação wavelet de canal com decodificação por
correlação e com decodificação de Viterbi, sob canal com
desvanecimento Rayleigh, restritas à CMW2×8 (m = 2 e
g = 4), com taxas de codificação R = 1, 1/2, 1/3 ou 1/4.
A Figura 5 apresenta as curvas de desempenho obtidas em
simulação.

01/(−2, 2)
00/(−6, 2)

10/(−2, 2)

10/(−2, 2)
01/(−4, 4)
00/(−2, −2)

11/(0, 4)

11/(0, 4)
10/(−4, 4)
01/(0, 0)
00/(−4, 0)

10−1

11/(−2, 6)
10/(0, 0)

Taxa de Erro de Bit

000000 (0)
000001 (1)
000010 (2)
000011 (3)
000100 (4)
000101 (5)
000110 (6)
000111 (7)
001000 (8)
001001 (9)
001010 (10)
001011 (11)
001100 (12)
001101 (13)
001110 (14)
001111 (15)
010000 (16)
010001 (17)
010010 (18)
010011 (19)
010100 (20)
010101 (21)
010110 (22)
010111 (23)
011000 (24)
011001 (25)
011010 (26)
011011 (27)
011100 (28)
011101 (29)
011110 (30)
011111 (31)
100000 (32)
100001 (33)
100010 (34)
100011 (35)
100100 (36)
100101 (37)
100110 (38)
100111 (39)
101000 (40)
101001 (41)
101010 (42)
101011 (43)
101100 (44)
101101 (45)
101110 (46)
101111 (47)
110000 (48)
110001 (49)
110010 (50)
110011 (51)
110100 (52)
110101 (53)
110110 (54)
110111 (55)
111000 (56)
111001 (57)
111010 (58)
111011 (59)
111100 (60)
111101 (61)
111110 (62)
111111 (63)

01/(−2, 2)

11/(2, 2)
10/(−2, 2)

10−2
10−3
10−4
10−5

11/(0, 4)

10−6

0

5
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15

20

25

30

Eb /N0 , dB
R = 1, Correlação
R = 1/2, Correlação
R = 1/3, Correlação
R = 1/4, Correlação

Fig. 4. Treliça equivalente à CMW para matriz de posto m = 2, gênero
g = 4, taxa de codificação R = 1 e codificação de linha {0, 1} → {−1, +1}.
O rótulo de cada ramo da treliça indica os bits correspondentes aos símbolos
de entrada e o par de símbolos wavelet de saída decorrentes daquela transição.

o codificador permanece no estado 0 e o ramo correspondente
a essa transição é rotulado com 00/(−4, 0) indicando que foi
gerado na saída do codificador o par de símbolos wavelet −4
e 0, a partir da entrada −1 e −1 correspondente ao par de bits
0 e 0. Após três iterações iniciais, a treliça apresenta todas as
256 transições possíveis e se repete a cada iteração.

R = 1, Viterbi
R = 1/2, Viterbi
R = 1/3, Viterbi
R = 1/4, Viterbi

Fig. 5. Comparação de desempenhos de sistemas de comunicações empregado
CMW2×8 (m = 2 e g = 4), com taxas de codificação R = 1, 1/2, 1/3 e 1/4,
com decodificações por correlação e por Viterbi, sob canal com desvanecimento
Rayleigh.

A Tabela II descreve o ganho de desempenho, em dB, do
sistema referente à Figura 5, para uma BER = 10−3 .
TABELA II
G ANHO DE DESEMPENHO PARA UMA BER = 10−3 DE SISTEMA
CMW2×8 UTILIZANDO V ITERBI EM RELAÇÃO À DECODIFICAÇÃO SÍMBOLO

V. R ESULTADOS
O algoritmo de Viterbi possui complexidade que cresce
linearmente com o número de transições por iteração. Para
um código CMWm×mg , ele desenvolve O(2mg ) operações
aritméticas (multiplicações) por iteração, considerando uma
codificação de linha binária (bits mapeados em símbolos
binários). No exemplo tratado aqui, com matriz de posto
m = 2 e gênero g = 4, o decodificador de Viterbi apresenta
complexidade O(256). Um código CMW4×16 (m = 4 e g = 4)
apresenta complexidade O(65536) e um código CMW2×32
(m = 2 e g = 16) apresenta complexidade O(4, 3 × 109 ).
Assim, em razão do aumento da complexidade computacional
para a realização da decodificação de sequência para sistema

A SÍMBOLO .

Taxa de Codificação R

Ganho de Desempenho (dB)

1

≈ 4, 5

1/2

≈ 1, 1

1/3

≈ 1, 5

1/4

≈0

Observa-se que, para uma mesma taxa de codificação, a
decodificação empregando algoritmo de Viterbi proporcionou
melhor desempenho do que a decodificação serial (Figura 5).
O ganho de desempenho do sistema aplicando Viterbi está
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relacionado à correlação entre os símbolos wavelet gerados, e
esta é diretamente proporcional à quantidade de superposição
entre as linhas da tabela de codificação (Tabela I). Para
uma fonte de símbolos de entrada independentes e taxa
unitária, quando a superposição entre as linhas da tabela
de codificação é máxima (deslocamento igual ao posto m),
obtém-se o ganho máximo. No outro extremo, para R = 1/4,
quando não há superposição entre as linhas da tabela de
codificação (deslocamento igual a 4m), ambas as abordagens
de decodificação resultaram no mesmo desempenho. Esse
resultado ocorreu porque nessa situação não há informação
relacional entre símbolos wavelet sucessivos, e a correlação
entre os símbolos codificados favorece o algoritmo de Viterbi
na busca da sequência mais verossimilhante.
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VI. C ONCLUSÕES
O presente trabalho investigou o emprego de decodificação de
sequência para códigos wavelet de canal. O algoritmo de Viterbi
foi a abordagem aplicada. Os resultados demonstraram que a
decodificação por algoritmo de Viterbi apresenta desempenho
superior à abordagem convencional de decodificação símbolo
a símbolo. O custo dessa abordagem decorre da alta complexidade do algoritmo de Viterbi, que cresce com o número de
transições da treliça, que, por sua vez, cresce fortemente com o
aumento do posto ou gênero da matriz de codificação wavelet.
Em etapas subsequentes, será investigado o emprego de
outros esquemas de decodificação sequencial, como o algoritmo
de Fano e o algoritmo M, que representam abordagens alternativas, de menor complexidade, ao algoritmo de Viterbi. Desta
forma, espera-se usufruir do melhor desempenho proporcionado
pela decodificação de sequência, com menor complexidade
computacional, e poder analisar o desempenho de códigos
com matrizes de codificação maiores. Trabalhos futuros podem
ainda explorar a variação da taxa de codificação destes códigos
para sistemas adaptativos às condições do canal.
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