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Resumo

A codificação por matrizes wavelets tem se mostrado um método eficiente para combater o
desvanecimento, fenômeno que causa flutuações na intensidade do sinal transmitido em um
canal de comunicação sem fio, devido à propagação por múltiplos percursos. Mas como os
símbolos codificados pelo sistema wavelet são não-equiprováveis, os esquemas de modulação
influenciam de maneira fundamental o desempenho desse sistema. Por isso se torna essencial
um método eficaz para a obtenção desses esquemas de modulação de forma a otimizar o
desempenho do sistema wavelet, principalmente quando se emprega matrizes wavelets de
grandes dimensões. Esse trabalho aborda o projeto de esquemas de modulação para um
sistema de transmissão sem fio baseado na codificação por matrizes wavelets em canais com
desvanecimento Rayleigh plano. Para o projeto desses esquemas de modulação são criados
novas constelações e esquemas de quantização. O projeto desses esquemas de modulação é
guiado por um algoritmo genético. Os resultados obtidos através de simulações
computacionais mostram que os sistemas wavelets empregando esses esquemas obtiveram um
bom desempenho em canais caracterizados pelo desvanecimento Rayleigh.

Palavras-chave: Modulação, Codificação Wavelet, Projeto de Constelações de Sinais,
Algoritmos Genéticos.

Abstract

Wavelet coding is an efficient technique to overcome the multipath fading effects, which are
characterized by fluctuations in the intensity of the transmitted signals over wireless channels.
Since the wavelet symbols are non-equiprobable, modulation schemes play a significant role
in the overall performance of wavelet systems. Thus the development of an efficient design
method is crucial to obtain modulation schemes suitable for wavelet systems, principally
when these systems employ wavelet encoding matrixes of great dimensions. In this work, it is
proposed a design methodology to obtain sub-optimum modulation schemes for wavelet
systems over Rayleigh fading channels. In this context, novels signal constellations and
quantization schemes are obtained via genetic algorithm and mathematical tools. Numerical
results obtained from simulations show that the wavelet-coded systems derived here have
very good performance characteristics over fading channels.

Keywords: Modulation, Wavelet Coding, Signal Constellation Design, Genetic Algorithm.
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Capítulo 1
Introdução

Nos últimos 20 anos, a utilização das wavelets no modelamento dos sistemas de
comunicação para combater os efeitos do desvanecimento tem despertado o interesse de
alguns pesquisadores. Em decorrência deste fato várias abordagens têm sido propostas, dentre
os quais novos esquemas de modulação e técnicas de codificação de canal [1- 4].
O primeiro trabalho de codificação de canal com wavelets foi proposto por Tzannes &
Tzannes [5] como uma nova proposta para minimizar os efeitos de desvanecimento na
propagação dos sinais nos sistemas de telecomunicações. A codificação wavelet se baseia nas
propriedades de ortogonalidade entre as linhas de uma matriz de coeficiente wavelets (MCW).
Os símbolos gerados a partir do processo de codificação wavelet, são denominados
símbolos wavelets. Estes têm como características serem multiníveis e terem uma distribuição
de probabilidade não-equiprovável.
No processo de codificação wavelet, uma seqüência de bits de mensagem entra
sequencialmente no codificador wavelet, sendo este codificador formado pelas linhas de uma
matriz de coeficientes wavelets. Cada bit é multiplicado de maneira sucessiva pelos
coeficientes de uma das linhas da matriz wavelet que formam o codificador, gerando na sua
saída os símbolos wavelets. Este mecanismo espalha a informação de cada bit em vários
intervalos de sinalização, aumentando potencialmente a robustez do sistema à combinação de
desvanecimento plano no tempo e efeitos de ruídos localizados.
Devido às propriedades de ortogonalidade entre as linhas das MCW, a sequência de bits
de informação, pode ser recuperada de forma simples, usando um banco de correlatores
formados a partir das linhas da MCW utilizada na codificação.
O desempenho do sistema é influenciado pelo número de colunas da matriz empregada na
codificação. Mas com o aumento do número de colunas dessa matriz, também aumenta o
número de símbolos que podem ser codificados. Como cada símbolo wavelet é mapeado em
um sinal de constelação, então uma MCW com um grande número de colunas pode ocasionar
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um acúmulo de pontos na constelação de sinais utilizada no esquema de modulação, podendo
comprometer severamente o desempenho do sistema.
Além disso, para o projeto do esquema de modulação tem que se levar em conta também a
distribuição de probabilidade desbalanceada dos símbolos wavelets. O projeto de um bom
esquema de modulação é um fator importante para o desempenho de sistemas que empregam
a codificação wavelets. Portanto, torna se fundamental criar métodos eficazes para o projeto
desses esquemas de modulação empregados nos sistemas de comunicação que utilizam a
codificação com matrizes wavelets.

1.1 Enfoque do Trabalho
Em trabalhos anteriores, os sistemas baseados na codificação com matrizes wavelets
utilizavam apenas esquemas de quantização de símbolos wavelets e constelações de sinais
projetados empiricamente por simulação computacional [5] e [6]. Até que em [7], foi feita
uma analise matemática do sistema wavelet, tornando possível o projeto de esquemas de
modulação para esses sistemas de forma analítica.
Em [7], foi feito o projeto de constelações de sinais para o uso nos sistemas com
codificação wavelet empregando essa análise matemática. As constelações foram projetadas
por meio de um algoritmo genético a partir de um esquema de quantização definido
previamente e de forma empírica, o que caracterizou uma metodologia de projeto semianalítica. Os resultados encontrados mostraram que o AG se apresentou eficiente para o
projeto de constelações de boa qualidade. Entretanto foi constatado que poderiam ser
encontrados resultados ainda melhores se a metodologia de projeto também projetasse
analiticamente os esquemas de quantização. Para que a metodologia de projeto desses
sistemas tenha um caráter inteiramente analítico, o projeto de constelações deve ser integrado
ao projeto de esquemas de quantização. Com a integração desses dois projetos será possível
criar esquemas de modulação que tenham aproveitamento maior do potencial do sistema
wavelet para o combate aos efeitos do desvanecimento Rayleigh.
Neste trabalho, com o emprego de algoritmos genéticos e utilizando a análise matemática
desenvolvida em [7], foram projetados constelações de sinais em conjunto com os esquemas
de quantização para sistemas wavelets submetidos a canais com desvanecimento Rayleigh
não-seletivo em freqüência e ruído aditivo gaussiano branco.
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1.2 Organização do Texto
Esta dissertação está organizada da seguinte forma:

No Capítulo 2, as matrizes wavelets são definidas e suas principais propriedades são
apresentadas. São ainda apresentados os algoritmos de codificação e decodificação com
matrizes wavelets.

No Capítulo 3, é apresentado o modelo do sistema com codificação wavelets considerado
nesse trabalho. Também é apresentado o algoritmo genético utilizado para o projeto dos
esquemas de modulação dos sistemas wavelets, sendo descrito: a sua estrutura, a
representação cromossômica, a função de aptidão, os métodos de seleção, os operadores
genéticos e o critério de parada utilizado.

No Capítulo 4, são apresentados os sistemas wavelets propostos nesse trabalho, os quais
são caracterizados pelo projeto de novos esquemas de modulação via algoritmo genético.

No Capítulo 5, são apresentados os resultados de desempenho desses sistemas wavelets,
obtidos via simulação computacional, em canais com desvanecimento Rayleigh e ruído
AWGN.

No Capítulo 6, são apresentadas as conclusões do trabalho e algumas propostas para a
continuação do trabalho.

No Apêndice A, é apresentado o Método de Monte Carlo utilizado neste trabalha para a
simulação dos Sistemas Wavelets.

Capítulo 2
Codificação com Matrizes Wavelets

O primeiro trabalho de codificação de canal com wavelets foi proposto por Tzannes &
Tzannes [5], como uma nova abordagem para superar os efeitos do desvanecimento. Esta
técnica explora as propriedades de ortogonalidade entre as linhas de uma matriz de
coeficientes wavelets (MCW) que se mantêm ortogonais quando são deslocadas e
adicionadas.
O codificador wavelet multiplica sucessivamente cada bit da fonte de informação por uma
linha distinta da matriz, espalhando a informação de cada bit por vários intervalos de
sinalização. Os símbolos resultantes dessa codificação, denominados símbolos wavelets, são
multiníveis e carregam a informação de vários bits.
Devido às propriedades de ortogonalidade entre as linhas das MCW, a sequência de bits
de informação, pode ser recuperada de forma simples, usando um banco de correlatores
formados a partir das linhas da MCW utilizada na codificação. Este mecanismo espalha a
informação no tempo, aumentando potencialmente a robustez do sistema à combinação de
desvanecimento plano no tempo e efeitos de ruídos localizados.
E este capítulo é organizado como segue: na seção 2.1 são definidas as matrizes de
coeficientes wavelets e apresentadas suas propriedades mais relevantes à codificação com
wavelets. Na seção 2.2 é apresentada a técnica de codificação com matrizes de coeficientes
wavelets. Na seção 2.3 é apresentado o processo de decodificação wavelet. Na seção 2.4 é
apresentada a distribuição de probabilidades dos símbolos gerados pelo codificador wavelet.
Por fim, na seção 2.5 é discutida a taxa do código wavelet.
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2.1 Matrizes de Coeficientes Wavelets
Considere a matriz A = (a ks ) com m ≥ 2 linhas vetores e mg colunas denotada por:

 a 00 , K , a 0mg −1 


 a 10 , K , a 1mg −1 
A= 
,
M 
 M
 a m −1 , K , a m −1 
mg −1 
 0

(2.1)

com elementos no conjunto dos números complexos.
A matriz A é denominada de matriz wavelet de posto m e gênero g se as seguintes
condições forem satisfeitas:
mg −1

∑

k =0
mg −1

∑

k =0

a ks = mδ s,0 ,

0 ≤ s ≤ m −1

a[sk' + mr ']a[sk + mr ] = mδ s ', s δ r ',r ,

(2.2)

0 ≤ s' , s ≤ m − 1
0 ≤ r' , r ≤ g − 1

(2.3)

em que [k + mr] é usado para denotar a operação k + mr módulo mg, a é o conjugado
complexo de a e δ x, y é o símbolo de Kronecker, definido por:
se x = y,
1
0 caso contrário

δ x, y = 

(2.4)

A Equação (2.3) estabelece que os vetores representados pelas linhas de uma MCW de
posto m têm comprimento igual a

m e são mutuamente ortogonais, mesmo quando

deslocadas de si por um múltiplo de m. Além disso, ela indica que cada linha da MCW é
ortogonal a uma cópia de si mesma deslocada por um múltiplo de m.
Por outro lado, a Equação (2.2) assegura que a soma dos elementos da primeira linha da
matriz é igual ao posto da matriz wavelet, enquanto que a soma dos elementos das demais
linhas é igual a zero.
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2.1.1 Matrizes Wavelets Utilizadas na Codificação
Nesta subseção será apresentada uma classe especial de matrizes wavelets, conhecidas
como matrizes wavelets reais planas, que são utilizadas nos esquemas de codificação deste
trabalho.
Uma matriz wavelet plana possui a propriedade de que todos os seus elementos têm o
mesmo valor absoluto. Quando os elementos de uma matriz wavelet plana são reais, ela é
denominada matriz wavelet real plana [5]. As matrizes wavelets reais planas com elementos
normalizados em ± 1 satisfazem as condições modificadas dadas a seguir:
mg −1

∑

a ks = m g δ s,0 ,

(2.5)

a[sk' + mr ']a[sk + mr ] = mgδ s ', s δ r ', r ,

(2.6)

k =0
mg −1

∑

k =0

A matriz wavelet real plana normalizada em ± 1 com dimensão 2 × 2 é a matriz de Haar
expressa em (2.7). Matrizes wavelets reais planas de ordens maiores e gênero 1 são também
conhecidas como matrizes de Hadamard ou matrizes de Walsh.
1
1


 1 − 1

(2.7)

A seguir, são apresentados dois outros exemplos de matrizes wavelets reais planas.

Matriz wavelet de posto 2 e gênero 4.
 1 1 1 − 1 1 1 − 1 1


 1 1 1 − 1 − 1 1 1 − 1

(2.8)

Matriz wavelet de posto 4 e gênero 4.
1

1
1

1


1 1 −1

1 −1

1 −1

1 −1

1

1 1 1 1 − 1 1 − 1 − 1 − 1 − 1 − 1 1 − 1 1 − 1
1 − 1 − 1 1 − 1 − 1 1 1 1 − 1 − 1 − 1 1 1 − 1

1 − 1 − 1 1 − 1 − 1 1 − 1 − 1 1 1 1 − 1 − 1 1
1

1

1

1

1

(2.9)
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2.2 Algoritmo de Codificação Wavelet
Cabe notar que o algoritmo de codificação com matrizes wavelets proposto por Tzannes &
Tzannes [5] pode ser implementado usando-se qualquer matriz de coeficientes wavelets.
Neste trabalho, como originalmente em [5], foram utilizados apenas as MCW reais planas.
A Equação (2.3) sintetiza as propriedades das MCW’s que são a base da codificação com
wavelets. Na Figura 2.1, pode ser visto um codificador wavelet baseado numa MCW real
plana com posto m e gênero g, podendo ser expressa genericamente pela Equação (2.1).

(a) Estrutura geral.

(b)Vista detalhada do Bloco MCWj. Note que em cada registrador do banco,
o sub-índice q varia de 0 a m - 1.
Figura 2. 1. Diagrama do codificador wavelet para uma MCW m × mg . Neste esquema, o Bloco
MCWj é definido a partir da j-ésima linha da matriz de coeficientes wavelets.
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Na codificação com wavelets, empregada neste trabalho, é considerada uma fonte discreta
que gera bits de informação x n ∈ {+1, –1}, estatisticamente independentes e com
distribuição equiprovável. Inicialmente, a sequência de bits de informação xn é disseminada
em m sequências paralelas, definidas por Xpm+j := {xpm+j}, 0 ≤ j < m, com p ∈ N = {0, 1, 2,
3, 4, K }, como pode ser observado a partir da Figura 2.1 (a).
A j-ésima sequência paralela Xpm+j é então codificada por um banco de registradores de
deslocamento, denotado pelo bloco MCWj. No instante de tempo n = pm + q, em que
p ∈ {0, 1, 2, 3, 4,K} e q ∈ {0, 1, K , m − 1} , o j-ésimo bloco MCWj do codificador wavelet
j
gera o símbolo y pm
+ q , denominado neste trabalho sub-símbolo wavelet.

A Figura 2.1 (b) apresenta de forma detalhada a estrutura de um dos m bancos de
registradores MCWj que formam o codificador wavelet apresentado na Figura 2.1 (a). Cada
banco MCWj é constituído por m registradores de deslocamento, denotados REGq, cada um
deles com g células de memória. No processo de codificação com wavelets, os bits
armazenados em cada um destes registradores são ponderados por coeficientes da j-ésima
linha da MCW. Assim, os mg coeficientes da j-ésima linha da MCW são distribuídos em m
grupos de g coeficientes equi-espaçados, de tal forma que o q-ésimo grupo é formado pelos
coeficientes que ponderam as células do registrador REGq do j-ésimo banco.
j
A cada instante de tempo n = pm + q, m sub-símbolos wavelets y pm
+ q , 0 ≤ j ≤ m – 1,

gerados simultaneamente pelo q-ésimo registrador de cada um dos m bancos MCWj, são
disponibilizados na saída do codificador wavelet. A partir da Figura 2.1 (b), pode-se observar
j
que o sub-símbolo wavelet y pm
+ q , gerado no instante de tempo n = pm + q, pelo q-ésimo

registrador do banco MCWj, é dado por:
j
y pm
+q =

g −1

∑ almj + q x( p −l )m+ j .

(2.10)

l =0

Como existem mg elementos de memória em cada banco de registradores de
deslocamento, cada bit de entrada pode afetar no máximo mg sub-símbolos wavelets. O
comprimento de restrição K de um codificador wavelet é definido como o número máximo de
símbolos em uma sequência de saída que podem ser afetados por qualquer bit de entrada, ou
seja:

K := mg

(2.11)
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E finalmente, os m sub-símbolos wavelets com o mesmo índice de tempo n = pm + q são
então adicionados, e o símbolo resultante, chamado, símbolo wavelet, é dado por:
y pm+ q =

m −1g −1

∑ ∑ almj +q x ( p −l )m+ j .

(2.12)

j =0 l = 0

Como exemplo, a Figura 2.2 apresenta um diagrama esquemático do codificador wavelet
associado à MCW 2 x 8, definida em (2.13). A Tabela 2.1 apresenta os sub-símbolos wavelets
y nj gerados nos oito primeiros intervalos desta codificação, bem como os seus respectivos
símbolos wavelets yn . A partir da tabela, pode se observar que existe um período transitório
na formação de símbolos wavelets, que se encerra em n = mg – m –1 , onde para este
exemplo, n = 5. Ainda pode se ver na terceira coluna da mesma tabela que o conjunto de bits
é alterado a cada m intervalos de codificação, o que traz m novos bits ao banco de
registradores, e leva a saída deste banco a mesma quantidade de bits. Logo, as informações
disseminadas de cada conjunto de mg bits serão transmitidas m vezes, em m intervalos de
transmissão. Por fim, perceba que cada bit vai ser codificado somente por uma das m linhas
da MCW.

 a0
A =  01
a
 0

a10
a11

a 20
a12

a30
a13

a 40
a14

a50
a15

a60
a16

a70 
a17 

Figura 2. 2. Diagrama do codificador wavelet para uma matriz 2 x 8 (m = 2, g = 4).

(2.13)
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Tabela 2. 1. Símbolos gerados por uma MCW 2 x 8.
n

y n0

y 1n

y n = y n0 + y 1n

0

a 00 x 0

a10 x1

a 00 x 0 + a 10 x1

1

a10 x 0

a11 x1

a 20 x 0
a 30 x 0

2
3

a 40 x 0
a 50 x 0

4
5
6
7

a 60 x 0
a 70 x 0

+
+

+
+

+
+

a 00 x 2
a10 x 2

a 20 x 2
a 30 x 2

a 40 x 2
a50 x 2

+
+

+
+

a 12 x1
a13 x1

a 00 x 4
a10 x 4

a 20 x 4
a30 x 4

+
+

+
+

a10 x 0 + a11 x1

a10 x 3
a11 x 3

+ a 12 x3 + a 10 x5
+ a13 x 3 + a11 x5
1
1
a 6 x1 + a 4 x3 + a 12 x5 + a 10 x 7
a17 x1 + a15 x3 + a13 x5 + a11 x 7
a14 x1
a 15 x1

a 00 x 6
a10 x 6

a 40 x 0
a50 x 0
0
a 6 x 0 + a 40 x 2
a 70 x 0 + a50 x 2

a 20 x 0
a 30 x 0
+ a 20 x 2
+ a30 x 2
+ a 20 x 4
+ a 30 x 4

+ a 00 x 2 + a 12 x1 + a10 x3
+ a10 x 2 + a 13 x1 + a11 x 3
+ a 00 x 4 + a14 x1 + a12 x3 + a 10 x5
+ a10 x 4 + a 15 x1 + a 13 x3 + a11 x5
+ a 00 x 6 + a 16 x1 + a 14 x 3 + a12 x 5 + a10 x 7
+ a10 x 6 + a 17 x1 + a15 x3 + a 13 x5 + a11 x 7

Os símbolos wavelets y n , como definido em [5], também podem ser obtidos a partir de
um produto matricial simples, expresso por:
y = x ⋅ C MCW

(2.14)

em que y são os símbolos resultantes do produto matricial e CMCW é uma matriz de
codificação, construída a partir de sucessivas repetições e deslocamentos (de lm posições) da
MCW até que o número de linhas da matriz CMCW seja igual à dimensão do vetor de bits de
informação que se deseja codificar, para 1 ≤ l ≤ g. Procedendo dessa forma, consegue-se
manter as relações de ortogonalidade, definidas pela Equação (2.6), entre as linhas da matriz
CMCW. Na próxima seção, será verificado que a decodificação wavelet explora a relação de
ortogonalidade entre as linhas da MCW.
Como exemplo, temos a seguir a matriz de codificação CMCW obtida a partir da Equação
(2.13):
 a00

 a10
CMCW = 





a10

a 20

K a70

a11

a12

K

a17

a00

a10

a20

a10

a11

a12
M




0
K a7 
K a17 

M O 

(2.15)

2.3 Decodificação Wavelet
Na recepção, a sequência de bits de informação xn pode ser recuperada a partir da
seqüência de símbolos

yn recebida, utilizando-se um banco de m correlatores de

comprimento mg, casados com as m linhas da MCW utilizada na codificação wavelet. Na
Figura 2.3, pode ser visto um decodificador wavelet baseado na Equação (2.1).
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Na ausência de erros, a saída do correlator z j , j ∈ {0, 1, K , m − 1}, casado com a linha
a j da MCW, no instante de tempo i = m(g + p) – 1, em que p∈ N, é dado por:

zi =
j

=

mg −1

∑

a(jmg −1) − k yi − k

k =0
mg −1 m −1 g −1

∑ ∑∑

k = 0 j '= 0 l = 0

(2.16)

akj (akj '− lm x j '+lm + i − ( mg −1) )

Figura 2. 3. Diagrama do decodificador wavelet para uma MCW m × mg .

Usando da Equação (2.16) e, considerando a Equação (2.6), pode ser verificado que todos
os termos do lado direito da equação se anulam, exceto aquele onde j ′ = j . Logo:
j

zi = x j +i −( mg −1)

mg −1

∑

k =0

akj akj = mgx j +i −( mg −1)

(2.17)

e o bit decodificado x j +i − ( mg −1) na ausência de ruído será –1 se zij = – mg, ou, +1 se zij =
+mg. De forma geral, levando-se em consideração a interferência causada pelo canal de

comunicação sobre os símbolos wavelets transmitidos, assume-se estimativas dos bits por
xˆ j + i − ( mg −1) = sgn( z ij ) . A simplicidade computacional do processo de decodificação é uma

das principais vantagens da codificação com wavelets.
Como ilustração, um decodificador wavelet associado à MCW 2 x 8, definida em (2.13), é
apresentado na Figura 2.4. A Tabela 2.2 apresenta as saídas dos correlatores nos 15 primeiros
intervalos desta decodificação, e os símbolos wavelets que chegam seqüencialmente no banco.
A decodificação wavelet tem um atraso total de mg-1 intervalos de sinalização, entretanto este
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atraso ocorre somente para a decodificação dos m primeiros bits. Depois, a cada m intervalos
de tempo, são decodificados m bits a partir dos m símbolos wavelets que entram no banco de
correlatores. Por fim, repare que para manter as propriedades de ortogonalidade entre as
linhas, é necessário m intervalos de decodificação, para que haja m deslocamentos dos
símbolos wavelets, permitindo o casamento dos m correlatores do banco com as m linhas da
matriz.

Figura 2. 4. Diagrama do decodificador wavelet para uma MCW 2 x 8.

Tabela 2. 2. Símbolos decodificados por um banco associado à MCW 2 x 8.
Saída do
Saída do
Símbolos Wavelets decodificados
i
Correlator Z0 Correlator Z1
seqüencialmente pelo banco

0

{ y0 }

1

{ y1 , y0 }

2

{ y2 , y1 , y0 }

3

{ y3 , y 2 , y1 , y0 }

4

{ y4 , y3 , y2 , y1 , y0 }

5

{ y5 , y4 , y3 , y2 , y1 , y0 }

6

{ y6 , y5 , y4 , y3 , y2 , y1 , y0 }

7

mgx0

mgx1

8
9

{ y8 , y7 , y6 , y5 , y4 , y3 , y 2 , y1}
mgx2

mgx3

10
11

14

{ y9 , y8 , y7 , y6 , y5 , y4 , y3 , y2 }
{ y10 , y9 , y8 , y7 , y6 , y5 , y 4 , y3}

mgx4

mgx5

12
13

{ y7 , y6 , y5 , y4 , y3 , y2 , y1 , y0 }

{ y11 , y10 , y9 , y8 , y7 , y6 , y5 , y4 }
{ y12 , y11 , y10 , y9 , y8 , y7 , y6 , y5 }

mgx6

mgx7

{ y13 , y12 , y11 , y10 , y9 , y8 , y7 , y6 }
{ y14 , y13 , y12 , y11 , y10 , y9 , y8 , y7 }
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2.4 Distribuição dos Símbolos Gerados pelo Codificador Wavelets
A partir do processo de codificação wavelet apresentado na seção 2.2, pode-se observar
que os símbolos wavelets yn, codificados por uma matriz MCW real plana de posto m e gênero
g, pertencem ao conjunto:
y n ∈ {− mg , − mg + 2, K , − mg + 2k , K , − 2, 0, 2, K , mg − 2, mg}

(2.18)

com cardinalidade mg + 1.
Em [5], mostra-se que os símbolos wavelets têm uma distribuição de probabilidade dada
por:
 mg 
Pr( y n = 2k − mg ) =  0,5 mg ,
 k 

0 ≤ k ≤ mg .

(2.19)

A partir da Equação (2.19), verifica-se que os símbolos têm média igual a:

E[ yn ] =

mg

 mg  mg
0,5 = 0
 k 

∑ (2k − mg )

k =0

(2.20)

e variância:

σ y2 = E [ y 2 ] =

mg

 mg  mg
0,5 = mg
 k 

∑ (2k − mg )2 

k =0

(2.21)

Por outro lado, os sub-símbolos wavelets y nj , definidos pela Equação (2.10), podem
assumir um dos g + 1 valores apresentadas abaixo:
y nj ∈ {− g , − g + 2, K , − g + 2k , K , − 2, 0, 2, K , g − 2, g}

(2.22)

Em [5], mostra-se que os sub-símbolos wavelets y nj seguem a distribuição de
probabilidades dada por (2.22).

g
Pr( ynj = 2k − g ) =  0,5 g ,
k

0 ≤ k ≤ g.

(2.23)

A partir desta expressão pode-se concluir que os sub-símbolos wavelets têm média igual
a:
E [ ynj ] =

g

g

k =0

 

∑ (2k − g ) k 0,5 g = 0,

j = 1, 2, K , m.

(2.24)

j = 1, 2, K , m.

(2.25)

e variância:

σ y2 j

=

g

g

k =0

 

∑ (2k − g )2  k 0,5 g = g ,
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De acordo com as Equações (2.18) e (2.22), pode-se concluir que a codificação com
matrizes de grandes dimensões aumenta tanto a variância dos símbolos, quanto o número dos
possíveis símbolos codificados.

2.5 Taxa de Codificação Wavelet
A codificação com matrizes wavelets permite a obtenção de taxas de codificação
variáveis. A taxa da codificação wavelet varia em função do nível de sobreposição das linhas
da matriz de codificação wavelet. A sobreposição máxima ocorre quando o deslocamento
entre linhas idênticas é igual a m, onde para este caso a taxa de codificação é igual a 1. Na
matriz em (2.15), o nível de sobreposição entre suas linhas idênticas é m = 2, resultando na
taxa de codificação igual a 1. Variando-se a sobreposição entre a linhas wavelets, pode-se
conseguir taxas de codificação tão pequenas quanto 1/g. Neste caso limite, as linhas wavelets
deixam de ser sobrepostas e tornam-se adjacentes.
Como mencionado na seção anterior, a codificação com matrizes de grandes dimensões
aumenta tanto a variância dos símbolos, quanto o número dos possíveis valores dos símbolos
codificados. Porém, variando-se a sobreposição das linhas da matriz de codificação wavelet, é
possível controlar o aumento dessa variância, ao custo de uma diminuição na taxa da
codificação wavelet.

Capítulo 3
Algoritmo Genético

Nos anos de 1950 e 1960 vários cientistas estudaram independentemente sistemas
evolucionários, com a idéia de que a evolução poderia ser usada como uma ferramenta de
otimização para problemas de engenharia. A idéia de todos eles envolvia uma população de
candidatos à solução de um determinado problema, usando operadores inspirados na evolução
e seleção natural [8].
Os algoritmos genéticos (AG’s) foram introduzidos por John Holland nos anos 1960 e
desenvolvidos por Holland, seus colegas e estudantes da universidade de Michigan nos anos
1960 e 1970. Em 1975, o livro de Holland Adaptation in Nature and Artificial Systems,
apresentou os algoritmos genéticos como uma abstração da biologia evolutiva, fornecendo as
bases teóricas para a utilização dos algoritmos genéticos. Mas os AG’s somente se
popularizaram a partir da publicação, em 1989, do livro Genetic Algorithms in Search,
Optimization and Machine Learning, de autoria de um dos alunos de Holland, David
Goldberg [8] e [9].
Os algoritmos genéticos são algoritmos de busca baseados nos mecanismos de genética e
seleção natural, sendo um ramo dos algoritmos evolucionários. Nos AG’s populações de
indivíduos são criadas e submetidas aos operadores genéticos de seleção, cruzamento e
mutação. Estes operadores utilizam uma caracterização da qualidade de cada indivíduo como
solução do problema em questão, chamada aptidão, e vão gerar um processo de evolução
natural desses indivíduos, que eventualmente deverá gerar um individuo que caracterizará
uma boa solução para um determinado problema [10].
Este capítulo trata de como o algoritmo genético foi aplicado para a otimização de
constelações de sinais para o uso em transmissões baseadas na codificação com matrizes
wavelets. Os códigos fontes que implementam o algoritmo genético utilizado aqui formam um
toolbox para MATLAB® de distribuição pública [11].
Este capítulo está organizado como segue: na seção 3.1, faz-se uma descrição do problema
de otimização de constelações utilizadas nos sistemas baseados na codificação com MCW’s.
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Na seção 3.2, é apresentada a estrutura do algoritmo genético. Na seção 3.3 é apresentada a
representação cromossômica adotada. Na seção 3.4, apresenta-se a função de aptidão que
avalia os indivíduos. Na seção 3.5, apresenta-se a forma de geração da população inicial. Na
seção 3.6, apresenta-se o método de seleção adotado. Na seção 3.7, apresenta-se os
operadores genéticos. Por fim, na seção 3.8, é apresentado o critério de parada utilizado.

3.1 Formulação do Problema

3.1.1 Sistema com Codificação Wavelet em Canais com Desvanecimento
Rayleigh
A Figura 3.1 ilustra o modelo do sistema com codificação wavelet adotado neste trabalho.

Figura 3. 1. Diagrama de blocos do sistema com codificação wavelet.

Neste sistema, a fonte de informação gera uma sequência de bits de informação xn
estatisticamente independentes e equiprováveis. Essa sequência de bits é então codificada por
uma matriz de codificação wavelet C MCW conforme definido em (2.14). Os símbolos yn
gerados nesta codificação pertencem ao alfabeto definido em (2.18), o qual tem cardinalidade
mg + 1 .
Em seguida, os símbolos wavelets yn são modulados por uma constelação PSK (Phase
Shift Keying) de raio unitário com mg + 1 pontos, sendo cada símbolo wavelet mapeado em
um ponto da constelação. Após a modulação, o sinal é transmitido por um canal modelado
como um processo de desvanecimento Rayleigh não seletivo em freqüência, perfeitamente
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entrelaçado, com ruído Gaussiano branco. Dessa forma, a representação em banda básica do
sinal recebido é dada por:
rn (t ) = α n (t ) s n p n (t ) + nn (t ), nTs ≤ t ≤ (n + 1)Ts ,

(3.1)

onde, sn é o símbolo da constelação bidimensional que mapeia o símbolo wavelet yn ;
pn (t ) é um pulso limitado em banda com energia unitária; o fator multiplicativo

α n (t ) representa o desvanecimento do canal no instante de tempo t, considerado constante
durante o intervalo de sinalização [ nTs , (n + 1)Ts ) e nn (t ) é o ruído Gaussiano branco
complexo.
Na recepção, considera-se que o receptor tem perfeita informação sobre o estado do canal
(CSI), ou seja, ele conhece o valor exato do desvanecimento Rayleigh em cada intervalo de
sinalização. O sinal recebido rn (t ) é convertido por um banco de filtros-casados em um
número complexo rn = rn f + jrn q , dado por:
rn = α n s n + n n
sendo rn = rn f + jrn q

(3.2)

o símbolo da constelação transmitido no intervalo de tempo

[ nTs , (n + 1)Ts ). Os elementos do ruído complexo n n são variáveis aleatórias Gaussianas
estatisticamente independentes e identicamente distribuídas com média nula e variância
N 0 / 2, em que:

N0

E
− 0,1 b
N
= 10  0


 db
 .

(3.3)

A regra de decisão empregada pelo demodulador foi o critério MAP. Após a
demodulação, as estimativas dos sinais recebidos são inversamente mapeadas nos símbolos
ŷn . A estimativa ŷn é dada por yˆ n = yn + en , em que en é uma variável aleatória discreta,
denominada ruído de demodulação [7].
As estimativas dos símbolos wavelets ŷn feitas pelo bloco demodulador, a partir do sinal
recebido, são enviadas ao decodificador wavelet, que procede de acordo com o descrito na
seção 2.3.
Em [7], o sistema com codificação wavelet considerado aqui foi analisado, em termos de
sua probabilidade de erro de bit (BER), através do uso de funções geradoras de momentos.
Especificamente, a probabilidade de erro de bit desse sistema foi analisada a partir do ruído de
demodulação, en , que na recepção é decodificado pelo decodificador wavelet, junto com o
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símbolo wavelet efetivamente transmitido y n . Neste contexto, a probabilidade de erro de bit
do sistema com codificação wavelet, pode ser expressa por:
Pe =

mg ( 2 mg −1)
2

∑ Pr (vi = mg + 2k | xi − (mg −1) = −1) + 0.5Pr (vi = mg | xi − (mg −1) = −1)

(3.4)

k =1

em que vi é uma variável aleatória discreta, denominada ruído wavelet, que modela a
decodificação wavelet da parcela de distorção introduzida pelo canal (ruído de demodulação,
en ), m é o posto e g é o gênero da MCW utilizada no processo de codificação.

3.1.2 Parâmetros do Algoritmo Genético
O desempenho de sistemas baseados na codificação com MCW é sensivelmente
influenciado pelas constelações de sinais utilizadas nos seus esquemas de modulação. Então,
o primeiro passo para o projeto de sistemas wavelets é uma escolha adequada dos seus
esquemas de modulação.
Neste trabalho, será apresentado uma metodologia de projeto de esquemas de modulação
PSK para uso em conjunto com a codificação wavelet. Os parâmetros de projeto são os
ângulos dos sinais da constelação PSK, com a restrição da energia média da constelação ser
unitária. O objetivo é determinar qual é o conjunto de parâmetros que minimiza a
probabilidade de erro de bit do sistema wavelet, dado pela Equação (3.4).
Ao contrário do que foi feito em [7], a constelação será projetada considerando-se todos
os símbolos que podem ser gerados pelo codificador wavelet, sem nenhum esquema prévio de
quantização. A idéia é obter esses esquemas de quantização a partir das soluções geradas pelo
AG, onde os melhores resultados tenderão a ser constelações com sinais sobrepostos. E
partindo dessas constelações de sinais sobrepostos é que serão definidos os esquemas de
quantização que serão utilizados na modulação dos símbolos wavelets.
O projeto de constelações de sinais pode ser visto como um problema típico de otimização
combinatória, em que se busca minimizar a probabilidade de erro de bit de um sistema,
avaliando-se a constelação utilizada na modulação. Neste ponto, com o objetivo de tornar
mais claro o uso do AG no projeto de constelações, podemos definir uma analogia com o
problema clássico do caixeiro viajante. O número de sinais da constelação seria equivalente à
quantidade de cidades a serem visitadas, e a distância entre essas cidades, equivalente à
distância euclidiana entre os pontos da constelação. A diferença aqui seria que o algoritmo
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não buscaria a melhor combinação entre a sequência de cidades a serem visitadas, com o
objetivo de minimizar a distância percorrida pelo caixeiro viajante, mas a melhor combinação
de distâncias euclidianas entre os pontos de forma a minimizar a probabilidade de erro de bit
do sistema wavelet.

3.2 Componentes do Algoritmo Genético
Um AG é composto por seis componentes fundamentais: representação cromossômica,
população inicial, funções de seleção, operadores genéticos, critérios de parada e função de
aptidão. Na Figura 3.2 é mostrado o fluxograma do AG desenvolvido em [11], e utilizado
neste trabalho para o projeto das constelações de sinais. As próximas seções irão descrever em
detalhes cada um desses componentes.

Início

Gera a População P0 de N indivíduos e seus respectivos valores de aptidão

i ←1

Pi’← função de seleção (Pi – 1)

Pi ← função de reprodução (Pi’)

avaliar (Pi)

i←i+1

Não

Atendeu
critério de
parada?

Sim
Fim

Figura 3. 2. Fluxograma do algoritmo genético.
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3.3 Representação Cromossômica
Nos algoritmos genéticos, o termo cromossomo refere-se normalmente a um indivíduo
candidato à solução de um determinado problema. Para qualquer AG, é necessária uma
representação cromossômica para descrever cada indivíduo da população de interesse. Cada
indivíduo da população (ou cromossomo) é representado por uma sequência de genes
definidos em um determinado tipo de representação. O tipo de representação pode ser binária,
de números reais, de inteiros, de símbolos, etc. O tipo de representação determina a forma
como o problema é estruturado no AG, assim como os operadores genéticos que serão
utilizados. Quanto mais adequada for a representação cromossômica para um dado problema,
maior a qualidade dos resultados obtidos.
Nos primeiros AG’s, a representação estava limitada a dígitos binários. Desde então, a
representação cromossômica tem sido um objeto de estudo. Quando se deseja resolver
problemas onde os valores das variáveis são reais, os AG’s contínuos são os mais indicados.
Para estes casos, os AG’s contínuos têm várias vantagens em relação ao AG binário, tais
como [12]:
•

Os AG’s contínuos são inerentemente mais rápidos que os AG’s binários, devido
ao fato dos cromossomos não precisarem ser decodificados antes de ser avaliados
pela função aptidão.

•

A precisão dos AG’s binários é limitada pela quantidade de bits que representa as
variáveis, enquanto a precisão dos AG’s contínuos vai depender somente da
precisão da máquina utilizada.

•

O AG contínuo tem a vantagem de requerer menos armazenamento de dados do
que o AG binário, porque um simples número real é necessário para representar
uma variável ao invés de N bits.

•

Os AG’s contínuos têm maior consistência nos resultados após várias reproduções.

•

Os AG’s contínuos são mais compatíveis com outros métodos de otimização, e
assim são mais fáceis de combinar ou hibridizar.

O algoritmo genético desenvolvido por [11], permite o uso de dois tipos de representação:
binária e real. No caso do projeto de constelações de sinais, os genes dos cromossomos são os
ângulos dos sinais da constelação PSK, representados em radianos. Conseqüentemente, a
representação continua é a mais indicada, sendo esta, a representação escolhida na
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configuração do algoritmo. De acordo com essa representação, cada cromossomo (indivíduo
da população) é representado por um vetor x =( x1 , x2 , x3 , K , xk ) ∈ ℜ k . Na Figura 3.3,
pode-se observar o formato da representação cromossômica de um indivíduo com genes xi
representando os ângulos de uma constelação 9-PSK (vista na Figura 3.4). É interessante
observar que as constelações avaliadas neste trabalho são sempre simétricas em relação ao
eixo das abscissas. De fato, essa característica foi definida como uma das restrições no espaço
de busca do algoritmo genético. O que levou a adoção dessa restrição foram os seguintes
fatores: os símbolos wavelets de mesmo módulo têm a mesma probabilidade de ocorrência, ou
seja, a mesma probabilidade de serem gerados pelo codificador.

Na demodulação, por

exemplo, o erro gerado pela troca do símbolo 2 pelo 0 tem o mesmo efeito destrutivo que o
erro gerado pela troca do símbolo -2 pelo 0. Então, se o símbolo 2 está a uma distância d do
símbolo 0 na constelação, o símbolo -2 também vai ter que estar a uma distância d do símbolo
0, já que o símbolo -2 têm a mesma probabilidade de ocorrência e causa um erro de
demodulação idêntico ao do símbolo 2.

Figura 3. 3. Representação cromossômica dos indivíduos de uma constelação 9-PSK.

Figura 3. 4. Constelação 9-PSK.

Para o projeto de constelações de sistemas baseados na codificação wavelet com MCW 2
x 32 e MCW 2 x 128, os cromossomos terão, respectivamente, 16 e 64 genes.

CAPÍTULO 3. ALGORITMO GENÉTICO

22

3.4 População inicial
A criação de uma população gera um conjunto de possíveis soluções iniciais, também
conhecida como população inicial. A população inicial fornece ao algoritmo genético o ponto
de partida para a aplicação dos operadores genéticos e funções de seleção em busca de uma
solução ótima. A população inicial é gerada aleatoriamente, no entanto, se houver algum
conhecimento prévio de soluções potencialmente boas (provenientes, por exemplo, de
técnicas heurísticas ou outros métodos de busca), a população inicial pode ser “semeada” com
estas soluções, com o restante da população sendo obtido de forma aleatória.
No algoritmo genético desenvolvido por [11], a população inicial de N cromossomos
(indivíduos) é criada de forma aleatória e o número de cromossomos da população inicial é
mantido nas populações seguintes. Os genes de cada cromossomo são selecionados a partir da
equação:
xi = (bi − ai ) ⋅ r + ai

(3.5)

onde ai e bi são respectivamente os limites inferiores e superiores do espaço de busca, para os
valores de cada gene xi do cromossomo x e r é uma variável aleatória com distribuição
uniforme U(0,1). Note que para uma população de cromossomos x k-dimensionais, deve-se
fornecer ao algoritmo uma matriz com extremos I dada por (3.6), a qual irá definir o espaço
de soluções válidas para o problema.

 a1
a
I= 2
M

ak

b1 
b2 
M

bk 

(3.6)

Neste trabalho, para cada gene xi adotaram-se ai = 0º e bi = 180º. Devido ao amplo
espaço de busca e o vetor x ter uma grande quantidade de genes, utilizou-se uma população
inicial de 100 a 150 indivíduos, sendo este número de indivíduos mantido constante nas
gerações seguintes.

3.5 Função de Aptidão
Cada indivíduo da população é uma possível solução para o problema, sendo necessário
avaliá-los quanto à qualidade ou à aptidão de cada um, selecionando-se as melhores soluções.
A aptidão de cada indivíduo é avaliada a partir de uma função, denominada função objetivo,
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que em casos simples, pode ser a própria função a ser otimizada. A função objetivo pode ser
uma função matemática, um experimento, ou um processo estocástico.
A função de aptidão avalia a adaptabilidade de um indivíduo ao ambiente, guiando todo o
processo de busca. A função de aptidão é uma manipulação matemática da função objetivo,
de modo que o resultado seja positivo e normalizado. Em muitos problemas, a função de
aptidão, que deve sempre ser maximizada, é a própria função objetivo.
No projeto de constelações para sistemas de transmissão, a função objetivo é definida em
termos da probabilidade de erro do sistema, e a meta do método de otimização é a
minimização desta função objetivo. Em se tratando dos sistemas de transmissão estudados
neste trabalho, baseados na codificação com matrizes wavelets, a função objetivo a ser
minimizada é dada pela Equação (3.4).
Como o projeto de constelações é um problema de minimização, a função de aptidão a ser
maximizada é dada por F = − Pe . Note que para se projetar as constelações de sistemas
baseados na transmissão de símbolos wavelets, à função expressa pela Equação (3.4) deve ser
calculada com base na análise desenvolvida em [7].
Para se obter o argumento Pr (vi | xi − mg −1 = −1) da Equação (3.4), alguns cálculos
intermediários devem ser realizados. O mais difícil de ser completado é a distribuição de
probabilidade de erros de demodulação, a qual depende do esquema de modulação e do
modelo de canal de comunicação adotado. Para o projeto de constelações PSK, as
distribuições de probabilidade dos erros de demodulação foram encontradas a partir de
simulações computacionais do canal discreto do sistema, utilizando o método Monte Carlo
(para mais detalhes sobre este método veja o Apêndice A).
Nas simulações realizadas, os símbolos wavelets foram gerados de maneira equiprovável.
E, depois, mapeados em sinais de uma constelação PSK pelo modulador. Em seguida, esses
sinais foram transmitidos em um canal com desvanecimento Rayleigh perfeitamente
entrelaçado. Na recepção, os sinais são demodulados utilizando a regra de decisão MAP. E a
partir das estimativas dos símbolos wavelets feitas pelo demodulador, calculou-se a
distribuição de probabilidade dos erros de demodulação dos símbolos wavelets.

3.6 Função de Seleção
A função de seleção é um dos parâmetros fundamentais do algoritmo genético, pois é ela
quem seleciona os indivíduos mais aptos de uma população que irão sobreviver para a
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próxima geração. Entretanto, a função de seleção não pode escolher somente as melhores
soluções da população atual, já que elas podem não estar próximas ao ótimo global. Então,
deve-se manter uma chance de soluções piores sobreviverem para as gerações seguintes.
Existem vários métodos para se selecionar indivíduos, sendo os mais conhecidos: rank, roleta,
torneio estocástico e elitismo.
A função de seleção pode ser aplicada antes ou depois dos operadores genéticos, e um ou
mais métodos de seleção podem ser utilizados em cada geração. Os métodos de seleção
utilizados e o momento de aplicá-los são critérios de implementação de cada algoritmo
genético.
O toolboox desenvolvido por [11] e adotado neste trabalho, permite aplicar vários
métodos de seleção diferentes, sendo que estes métodos sempre ocorrem antes dos operadores
genéticos, pare selecionar os indivíduos que irão gerar descendentes para a próxima geração.
Os métodos de seleção adotados foram: o elitismo e a seleção geométrica normalizada, que
irão ser detalhados a seguir.

3.6.1 Elitismo
O elitismo foi introduzido primeiramente por Kenneth De Jong, para trabalhar em
conjunto com os outros métodos de seleção, com o objetivo de garantir a permanência dos
melhores indivíduos (a elite) da população de cada geração. Isto evita que bons indivíduos
sejam perdidos ao não serem selecionados para a reprodução, ou ao serem destruídos após um
cruzamento ou mutação.
O método de seleção por elitismo do algoritmo genético adotado neste trabalho, armazena
somente o melhor indivíduo, que pode inclusive ser o mesmo após várias gerações.
Após a seleção geométrica normalizada e a aplicação dos operadores genéticos, o melhor
indivíduo é substituído no lugar do pior indivíduo da geração.

3.6.2 Seleção Geométrica Normalizada
Na seleção geométrica normalizada, cada individuo da população é inicialmente ordenado
de acordo com seu valor de aptidão. A classificação do indivíduo (sua posição relativa na
série ordenada) determina a probabilidade p j do mesmo individuo ser escolhido para se
reproduzir naquela geração. Essa probabilidade é calculada por uma distribuição geométrica
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normalizada pela probabilidade de escolha do individuo mais apto. Mais especificamente,
essa probabilidade é dada por [11]:
p j = q ' (1 − q )

r j −1

(3.7)

Em que q ∈ (0,0; 1,0) é um parâmetro configurado no algoritmo genético, sendo igual a 0,08
nesta aplicação; r j é o posto do individuo j após a ordenação (o indivíduo com melhor
aptidão tem r j = 1 ); q' =

q
1 − (1 − q) p

é igual à probabilidade de seleção, p j , do melhor

indivíduo da população.

3.7 Operadores Genéticos
São os operadores genéticos que fornecem os mecanismos básicos de busca ao algoritmo
genético. Os operadores são usados para criar novas soluções baseadas em soluções existentes
na população. Existem dois tipos básicos de operadores: cruzamento e mutação.
O cruzamento é um processo sexuado, que toma partes dos cromossomos de dois
indivíduos e os combina para formar descendentes (filhos). A mutação atua em um indivíduo
em particular, pré-selecionado, escolhendo uma ou mais posições no cromossomo e alterando
o valor do(s) gene(s) para outro valor possível, tudo de forma aleatória. A aplicação desses
dois tipos básicos de operadores e suas variações depende do tipo da representação
cromossômica utilizada.
No algoritmo genético desenvolvido por [11], os operadores genéticos eram aplicados
certo número de vezes a cada geração. Para uma melhor parametrização do AG, adotou-se
neste trabalho uma taxa fixa de probabilidade de cruzamento (tcross) e mutação (tmut), que são
fornecidos ao algoritmo. Os operadores genéticos empregados aqui foram o cruzamento
heurístico e a mutação não-linear multidimensional, que serão detalhados a seguir.

3.7.1 Cruzamento Heurístico
O cruzamento heurístico produz uma extrapolação linear entre dois indivíduos x e y
(representados aqui como vetores k-dimensionais). Supondo que x tem maior valor de aptidão
que y, um novo indivíduo, x' , é criado por [11]:
x' = x + r (x − y )

(3.8)
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em que r é uma variável aleatória com distribuição uniforme U(0,1)
Note que o novo indivíduo x' pode cair fora do domínio de busca desejado. Neste caso,
este novo indivíduo é descartado e um novo cruzamento, definido por (3.8), é realizado. Este
procedimento é repetido por um número de vezes igual a t, sendo este um parâmetro
fornecido ao AG. Nesta aplicação, adotou-se t = 3. Se após este número de tentativas não for
criado nenhum novo indivíduo válido, então se faz x' = y . O segundo filho desse cruzamento

é sempre igual ao “pai” com o melhor valor de aptidão, ou seja, y ' = x . Para as simulações
realizadas, adotou-se uma tcross entre 50% e 60%.

3.7.2 Mutação não-uniforme multidimensional
Sejam ai e bi os limites do espaço de busca, inferiores e superiores, respectivamente, que
cada gene xi de um cromossomo x da população pode assumir. A mutação não-uniforme
multidimensional deste cromossomo x é dada por [11]:

 x + (bi − xi ) f (G ) se r1 < 0.5,
xi ' =  i
 xi − ( xi + ai ) f (G ) se r1 ≥ 0.5,

(3.9)

para todo i ∈ {1, K, k} , em que k denota a dimensão do vetor que define o cromossomo x, e

 
G
f (G ) =  r2 1 −
  Gmax

b


  .



(3.10)

Nas Equações (3.9) e (3.10), r1 e r2 são variáveis aleatórias uniformes entre (0, 1); G é o
índice de contagem da geração corrente; Gmax é o número máximo de gerações (parâmetro
que deve ser fornecido ao algoritmo); b é um parâmetro que controla o grau de dependência
do valor da mutação com o número de gerações. Esse parâmetro também deve ser fornecido
ao algoritmo (nesta aplicação, adotou-se b=3). A função f (G ) controla o grau de distorção
(mutação) que é aplicado sobre cada gene do cromossomo. Note que f (G ) se aproxima de
zero à medida que a geração corrente G se aproxima de Gmax . Para as simulações realizadas,
adotou-se uma tmut entre 5% e 10%.
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3.8 Critérios de Parada
Os critérios de parada determinam quando o algoritmo genético deve parar a simulação e
retornar à população final obtida como população resultante. Os critérios de parada mais
comuns são: número máximo de gerações, tempo limite de processamento, desvio padrão e
parada por estagnação.
O critério de parada adotado neste trabalho foi o número máximo de gerações. O número
máximo de gerações variou entre 500 a 1000 gerações.

Capítulo 4
Esquemas de Modulação para Sistemas Wavelets

Na codificação com matrizes wavelets, os símbolos wavelets gerados pelo codificador
wavelet têm uma distribuição de probabilidade muito desbalanceada, sendo os símbolos de
menor módulo os que possuem a maior probabilidade de ocorrência. Desde que os símbolos
wavelets não têm uma distribuição de probabilidade equiprovável, o esquema de modulação
adotado é um importante ponto de projeto para a implementação de sistemas baseados na
codificação wavelet. Para o projeto do esquema de modulação, também tem que se considerar
que o emprego de matrizes de dimensões muito grandes leva a uma melhora no desempenho
do sistema, em canais caracterizados pelo desvanecimento Rayleigh. Esse ganho de
desempenho é resultado do aumento de diversidade conseguido pelo codificador wavelet ao se
utilizar matrizes de grandes dimensões, devido ao maior espalhamento da informação no
tempo.
Mas, como no sistema com codificação wavelet, cada símbolo é mapeado em um único
sinal de uma constelação bidimensional, o aumento do número de colunas mg da matriz pode
resultar na degradação de desempenho do sistema, causado pela aglomeração de mg + 1
pontos na constelação. Essa degradação ocorre devido à dificuldade do demodulador em fazer
uma estimativa correta do símbolo transmitido, já que os pontos na constelação estariam
muito próximos uns dos outros.
Em [7] foi apresentado um esquema de modulação, para uma MCW 2 x 128 real plana,
que evita a aglomeração dos pontos na constelação, através do uso da quantização dos
símbolos wavelets gerados pelo codificador. O esquema de quantização limita a modulação a
um número de sinais menor que o número de símbolos wavelets que podem ser gerados na
codificação, e conseqüentemente impõe uma perda de informação ao sistema. Se o esquema
de quantização não for bem projetado, pode haver uma queda no desempenho do sistema. O
esquema de quantização apresentado em [7] foi encontrado de forma empírica, através de
algumas simulações computacionais.
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Também em [7], foram projetadas constelações de sinais para o uso nos sistemas com
codificação wavelet. Essas constelações foram projetadas por meio de um algoritmo genético
guiado pelas ferramentas matemáticas lá desenvolvidas, porém tiveram como ponto de partida
os

esquemas

de quantização

que haviam

sido

projetados

de

forma empírica.

Conseqüentemente, o AG não pôde encontrar constelações sub-ótimas, que levassem à menor
probabilidade de erro possível para os sistemas wavelets projetados.
Analisando os resultados apresentados em [7], percebemos que o AG também poderia ser
utilizado para projetar os esquemas de quantização dos sistemas wavelets baseados em
matrizes MCW de grandes dimensões, desde que fossem feitas algumas modificações à
metodologia de projeto que havia sido adotada anteriormente, como será apresentado nas
próximas seções.
Sendo assim, este capítulo trata do projeto de esquemas de quantização, em particular para
os sistemas wavelets baseados nas MCW’s 2 x 32 e 2 x 128. Esses esquemas de quantização
serão projetados de forma analítica através do uso de um algoritmo genético. Além disso,
também serão apresentadas as constelações de sinais obtidas a partir destes esquemas de
quantização.
Este capítulo está organizado como se segue: na seção 4.1 é apresentado um esquema de
modulação para o sistema com codificação wavelet baseado numa MCW 2 x 32. Na seção 4.2
é apresentado um esquema de modulação para o sistema com codificação wavelet baseado
numa MCW 2 x 128.

4.1 Esquema de modulação para um Sistema com Codificação
Wavelet baseado numa MCW 2 x 32
Nesta seção, é apresentado o projeto de um esquema de modulação para um sistema com
codificação wavelet, que utiliza uma MCW 2 x 32 como matriz de codificação. Este esquema
de modulação foi projetado usando o algoritmo genético detalhado no capítulo 3.
Em [7] foram projetadas constelações de sinais para o uso nos sistemas com codificação
wavelet, por meio de um AG com o objetivo de minimizar a probabilidade de erro do sistema.
Após o projeto destas constelações, a melhor constelação encontrada pelo AG, em alguns
casos, tinha alguns dos seus sinais sobrepostos.
Percebemos que a sobreposição dos sinais na constelação sugeriria uma quantização
natural dos símbolos wavelets. Estes resultados indicavam que o algoritmo genético poderia
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ser utilizado para o projeto dos esquemas de quantização de símbolos wavelets para sistemas
com MCW de grandes dimensões. Então, ao invés de se utilizar um método de tentativa e erro
empírico, baseado em simulações de Monte Carlo, para se projetar os esquemas de
quantização e só a partir deste a constelação de sinais, poder-se-ia aplicar o AG para se
projetar de forma analítica uma constelação com todos os mg + 1 símbolos passíveis de serem
gerados pela codificação, sem nenhum esquema prévio de quantização. Como o algoritmo
genético sempre irá buscar a melhor constelação para uma dada situação, naturalmente a
melhor constelação encontrada pelo AG já teria uma configuração com sinais sobrepostos,
que poderia então ser utilizada para se definir o esquema de quantização dos símbolos
wavelets. Essa é a idéia chave que está por traz da metodologia de projeto desenvolvida nesse
trabalho.
Seguindo essa idéia, o primeiro passo foi aplicar o AG para projetar uma constelação para
o sistema com MCW de dimensões 2 x 32, com a finalidade de se encontrar uma constelação
de sinais sobrepostos e a partir desta, definir um esquema de quantização para os símbolos
wavelets gerados por essa MCW na codificação. Foi utilizada a função de aptidão apresentada
na seção 3.5, com o objetivo de encontrar uma constelação que minimizasse a probabilidade
de erro do sistema wavelet analisado.
A função de aptidão modela o desempenho do sistema a partir de um canal discreto. Nesse
canal discreto, os símbolos wavelets são modulados por uma constelação PSK com 33 pontos
projetado pelo AG. Os sinais gerados são então transmitidos sobre um canal com
desvanecimento Rayleigh perfeitamente entrelaçado e perfeitamente estimado na recepção,
com relação sinal-ruído (SNR) de 15 dB. Na recepção, esses sinais são demodulados
utilizando a regra de decisão MAP.
A melhor constelação encontrada pelo AG, depois de varias simulações, é apresentada na
Figura 4.1. Na Tabela 4.1 são apresentados os ângulos dos sinais dessa constelação. Esta
constelação foi encontrada com os seguintes parâmetros do AG: taxa de mutação de 8%, taxa
de cruzamento de 60%, com 100 indivíduos na população e critério de parada definido para o
número máximo de 500 gerações. O AG levou aproximadamente 19 horas para obter esse
resultado, sobre um computador Pentium 4 “E” 3,2 GHz com 1 GB de memória RAM .
Deve ser ressaltado que grande parte do tempo despendido nesse trabalho foi consumido
por inúmeras simulações computacionais, tanto para se ajustar os parâmetros do algoritmo
genético utilizado, quanto para se obter os resultados finais apresentados no capítulo 5.
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Figura 4. 1. Constelação 33-PSK para uma MCW 2 x 32, encontrada via AG.

Tabela 4. 1. Ângulos dos sinais da constelação 33 - PSK.

Sinais da
Constelação
2
4
6
8
10
12
14
16

Ângulos
23º
48º
66º
83º
96º
107º
115º
119º

Sinais da
Constelação
18
20
22
24
26
28
30
32

Ângulos
130º
114º
93º
52º
85º
56º
89º
65º

A Figura 4.1 ilustra a constelação encontrada pelo AG para o sistema com MCW 2 x 32.
Deve ser observado que a constelação obtida apresenta uma nítida sobreposição entre os seus
33 pontos, cujos ângulos são apresentados na Tabela 4.1. Isso ocorre porque ao projetar as
constelações, o AG procura agrupar sinais de menor probabilidade de ocorrência próximos
aos sinais de maior probabilidade.
Nos esquemas de demodulação dos sistemas com codificação wavelet estudados aqui, foi
adotado o critério de demodulação MAP. Como a regra de decisão MAP decide em favor do
sinal de maior probabilidade de ocorrência [13] e [14], símbolos com pequena probabilidade
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de ocorrência nunca serão demodulados se estiverem próximos de símbolos com
probabilidade mais alta. Isso cria uma quantização natural dos símbolos wavelets, que é
aproveitada pelo AG na busca pela melhor constelação. A seguir, será apresentada uma
análise qualitativa da regra de demodulação MAP que permitirá uma melhor compreensão
desse processo de quantização dos símbolos wavelets.
O critério MAP causa uma distorção nas regiões de demodulação de uma constelação de
sinais em função da probabilidade de ocorrência dos seus pontos, de forma a favorecer a
demodulação dos sinais de maior probabilidade. Mas à medida que a relação sinal-ruído
aumenta, essa distorção diminui, até que as regiões de decisão utilizando a regra MAP se
tornam idênticas às que teríamos caso se utilizasse o critério de Mínima Distância Euclidiana
como métrica de demodulação. Como ilustração, as Figuras 4.2 e 4.3 apresentam as regiões
de decisão de dois sistemas PSK codificados por uma MCW de dimensões 2 x 8, ambos
utilizando, respectivamente, os critérios de demodulação por Mínima Distância Euclidiana e
MAP, sobre um canal com relação sinal-ruído de 0 dB. Comparando essas duas figuras,
vemos claramente a distorção nos limiares da região de decisão causado pelo critério MAP. Já
nas Figuras 4.4 e 4.5, podemos constatar que para um nível de SNR igual a 25 dB, as regiões
de demodulação do sistema PSK e MCW 2 x 8 com regra MAP são idênticas às regiões de
demodulação do sistema PSK com critério de demodulação por Mínima Distância Euclidiana.
Nas simulações realizadas utilizando-se o critério MAP, se constatou que em uma
constelação de sinais sobrepostos, as regiões de decisão (demodulação) de sinais que
modulam símbolos de menor probabilidade de ocorrência acabam sendo suprimidas pelas
regiões de decisão vizinhas dos sinais que mapeiam os símbolos de maior probabilidade. Em
consequência disso, esses símbolos wavelets de baixa probabilidade, eram sempre trocados
durante a demodulação pelos seus símbolos vizinhos de probabilidade maior. Então, um
possível esquema de quantização seria truncar esses símbolos de menor probabilidade nos
símbolos de probabilidade maior em que são demodulados.
A Tabela 4.2, foi obtida a partir de uma simulação do sistema com MCW 2 x 32, como
definido na seção 3.1. Neste sistema, todos os 33 símbolos wavelets que podiam ser gerados
pela MCW 2 x 32 foram mapeados pelos sinais da constelação 33-PSK da Figura 4.1, e
transmitidos sobre um canal sem ruído. A demodulação foi realizada pelo critério MAP com
parâmetro N 0 = 10 −1,5 . Deve ser observado que esse valor de N 0 corresponde a uma relação
sinal-ruído de transmissão igual a 15 dB.

CAPÍTULO 4. ESQUEMAS DE MODULAÇÃO PARA SISTEMAS WAVELETS

Figura 4. 2. Regiões de decisão de um sistema PSK codificado por uma MCW 2 x 8, utilizando o
critério de demodulação por mínima distância euclidiana, para uma SNR = 0 dB.

Figura 4. 3. Regiões de decisão de um sistema PSK codificado por uma MCW 2 x 8, utilizando o
critério MAP, para uma SNR = 0 dB.
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Figura 4. 4. Regiões de decisão de um sistema PSK codificado por uma MCW 2 x 8, utilizando o
critério de demodulação por mínima distância euclidiana, para uma SNR = 25 dB.

Figura 4. 5. Regiões de decisão de um sistema PSK codificado por uma MCW 2 x 8, utilizando o
critério de demodulação MAP, para uma SNR = 25 dB.
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Tabela 4. 2. Troca dos símbolos wavelets transmitidos na demodulação ocasionada pelo critério de
demodulação MAP em um canal sem ruído.

Símbolos
Transmitidos
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

Símbolos
Demodulados
0
2
4
6
8
10
12
12
14
18
12
10
4
8
4

Símbolos
Transmitidos
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
-18
-20
-22
-24
-26
-28

Símbolos
Demodulados
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-12
-14
-18
-12
-10
-4
-8
-4

Devido à distorção nos limiares das regiões de decisão causada pelo critério MAP com
N 0 = 10 −1,5 , alguns dos símbolos transmitidos foram sempre demodulados pelos seus
símbolos vizinhos com maiores probabilidades de ocorrência. Essa troca de símbolos durante
uma demodulação sem ruído de transmissão indica uma quantização natural dos símbolos

wavelets, ocasionada pela regra de demodulação MAP. Foi a partir dessa observação que o
esquema de quantização apresentado na Tabela 4.3 foi definido.
Pode ser verificado a partir da Tabela 4.3 que o esquema de quantização obtido requer
uma constelação com 15 sinais. A constelação casada a este esquema de quantização pode ser
construída excluindo-se aqueles sinais que mapeiam os símbolos truncados, já que estes sinais
nunca serão demodulados, e mantendo-se os sinais que mapeiam os símbolos representativos.
A Figura 4.6 apresenta a constelação 15-PSK obtida utilizando-se esse procedimento.
Deve ser ressaltado que no projeto com o AG apresentado aqui, todos os símbolos

wavelets foram gerados de maneira equiprovável, de forma a garantir que todos os símbolos
fossem transmitidos pelo sistema. Essa metodologia de projeto, desenvolvida a partir de um
esquema de modulação que contempla a geração e transmissão de todos os 33 símbolos

wavelets do sistema, assegura a obtenção de uma constelação de sinais sub-ótima de melhor
qualidade que as obtidas em [7].
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Tabela 4. 3. Quantização para MCW 2 x 32.

Conjunto
Truncado
{0}
{2}
{-2}
{4, 24, 28}
{-4, -24, -28}
{6, 32}
{-6, -32}
{8, 30}
{-8, -30}
{10}
{-10}
{12, 20}
{-12, -20}
{14, 16, 18}
{-14, -16, -18}

Símbolos
Representativos
0
2
-2
4
-4
6
-6
8
-8
10
-10
12
-12
14
-14

Figura 4. 6. Constelação 15-PSK para uma MCW 2 x 32. Esta constelação foi obtida a partir da
quantização definida na tabela 4.3 para um sistema wavelet com MCW 2 x 32.
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4.2 Esquema de modulação para um Sistema com Codificação
Wavelet baseado numa MCW 2 x 128
Nesta seção, é apresentado o projeto de um esquema de modulação para um sistema com
codificação wavelet, que utiliza uma MCW 2 x 128 como matriz de codificação.
Seguindo-se os mesmos passos definidos na seção 4.1, utilizou-se um AG para se projetar
um esquema de modulação para o sistema com MCW 2 x 128. Foi utilizada a mesma função
de aptidão apresentada na seção 3.5, definida agora em função de uma constelação de 129
sinais. A função de aptidão modela o desempenho do sistema a partir de um canal discreto,
definido por um modulador, pelo canal propriamente dito e por um demodulador. No modelo
do canal discreto considerado nas simulações (ao longo das gerações do AG), os símbolos
wavelets foram modulados por constelações PSK com 129 pontos, definidas a partir de uma
população de indivíduos do AG, e transmitidos em um canal com desvanecimento Rayleigh
perfeitamente entrelaçado e perfeitamente estimado na recepção, com relação sinal-ruído de
20 dB. Na recepção, esses sinais foram demodulados utilizando-se a regra de decisão MAP.
A Tabela 4.4 apresenta os ângulos da constelação PSK obtida ao final do projeto via AG.
Esta constelação foi encontrada com os seguintes parâmetros: taxa de mutação de 8%, taxa de
cruzamento de 60%, população com 150 indivíduos e critério de parada dado pelo número
máximo de 1000 gerações. O AG levou aproximadamente 70 horas para obter esse resultado.
Para se projetar o esquema de quantização do sistema com MCW 2 x 128, foi utilizada a
mesma metodologia apresentada na Seção 4.1. Os símbolos wavelets gerados pelo sistema
wavelet com MCW 2 x 128 foram mapeados pelos sinais da constelação 129-PSK projetada
pelo AG, e definida pela Tabela 4.4. Os sinais PSK foram então transmitidos sobre um canal
sem ruído, e demodulados a partir de uma regra MAP com parâmetro N 0 = 10 −2,0 . Deve ser
observado que esse valor de N 0 corresponde a uma relação sinal-ruído de transmissão igual a
20 dB. Como era previsto, alguns dos símbolos transmitidos foram demodulados por outros
símbolos da constelação. A partir da identificação dos símbolos truncados e dos símbolos
representativos, o esquema de quantização apresentado na Tabela 4.5 ficou definido.
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Tabela 4. 4. Ângulos dos sinais da constelação 129 – PSK.

Sinais da
Constelação
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64

Ângulos
0º
11.30º
22.40º
30.2º
40.3º
48.4º
59.6º
66º
76.6º
82.2º
128.5º
122.1º
104.5º
117.3º
112.3º
111.4º
114.6º
115.1º
105.1º
86.9º
107.6º
113.3º
135º
75.4º
76.8º
101.1º
91.9º
77.4º
141º
98.1º
73.9º
114.2º
101.5º

Sinais da
Constelação
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128

Ângulos
91.3º
72.1º
93.7º
82.4º
107.2º
59.6º
98.2º
89.6º
28.1º
114.9º
47.5º
100.2º
20.5º
102.9º
99.2º
70.2º
103º
90.4º
144.8º
104.6º
55.5º
96.2º
62.4º
99.4º
142.8º
94.4º
33.7º
139.9º
92.8º
118.7
57.9º
87.9º
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Tabela 4. 5. Quantização para MCW 2 x 128.

Conjunto
Símbolos
Truncado
Representativos
{0}
0
{2}
2
{-2}
-2
{4, 90}
4
{-4, -90}
-4
{6, 82, 118}
6
{-6, -82, -118}
-6
{8}
8
{-8}
-8
{10, 86}
10
{-10, -86}
-10
{12, 76, 106, 110, 126}
12
{-12, -76, -106, -110, -126}
-12
{14}
14
{-14}
-14
{16, 46, 48, 54, 60, 68, 96}
16
{-16, -46, -48, -54, -60, -68, -96}
-16
{18, 38, 52, 66, 70, 72, 80, 100, 116, 122, 128 }
18
{-18, -38, -52, -66, -70, -72, -80, -100, -116, -122, -128}
-18
{ 20, 44, 56, 102, 114, 120}
20
{-20, -44, -56, -102, -114, -120}
-20
{22}
22
{-22}
-22
{24, 36, 40, 50, 58, 64, 74, 78, 88, 92, 94, 98, 104, 108, 112}
24
{-24, -36, -40, -50, -58, -64, -74, -78, -88, -92, -94, -98, -104, -108, -112}
-24
{26, 32, 34, 62, 84, 124}
26
{-26, -32, -34, -62, -84, -124}
-26
{28, 30, 42}
28
{-28, -30, -42 }
-28
A partir da Tabela 4.5, pode-se observar que o esquema de quantização inicialmente
proposto requer uma constelação com 29 sinais. Essa constelação é obtida seguindo-se o
mesmo procedimento apresentado na seção 4.1, ou seja, simplesmente retira-se da constelação
os pontos que mapeiam os símbolos que nunca serão demodulados, mantendo-se os sinais que
mapeiam os símbolos representativos. A Figura 4.7 apresenta a constelação 29-PSK obtida
utilizando-se esse procedimento.

CAPÍTULO 4. ESQUEMAS DE MODULAÇÃO PARA SISTEMAS WAVELETS

Figura 4. 7. Constelação 29-PSK para uma MCW 2 x 128. Esta constelação foi obtida a partir da
quantização definida na tabela 4.5 para um sistema wavelet com MCW 2 x 128.
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Capítulo 5
Resultados

Neste capítulo serão apresentados os resultados das simulações computacionais para
sistemas com codificação wavelet baseados nas MCW 2 x 32 e 2 x 128 empregando os
esquemas de modulação projetados no capítulo 4.
Este capítulo está organizado como se segue: na seção 5.1, é apresentado o desempenho
do sistema com codificação wavelet empregando o esquema de modulação projetado na seção
4.1. Na seção 5.2, é apresentado o desempenho do sistema com codificação wavelet projetado
na seção 4.2.

5.1 Resultados Numéricos MCW 2 x 32
Nesta seção são apresentados os resultados de desempenho obtidos através da simulação
computacional do sistema com codificação wavelet com MCW 2 x 32. O sistema foi simulado
em canais com desvanecimento Rayleigh perfeitamente entrelaçados e perfeitamente
estimados na recepção.
A Figura 5.1 apresenta as curvas de desempenho do sistema com MCW 2 x 32 utilizandose os esquemas de modulação 33-PSK e 15-PSK. Como referência, se encontra também na
Figura 5.1 a curva obtida por Tzannes [5] para o seu sistema wavelet com modulação PSK e
MCW 2 x 32. A partir dos resultados obtidos, observa-se que o esquema de modulação 33PSK projetado via AG obteve um ganho de desempenho em relação ao sistema de referência.
Além disso, pode ser visto ainda na Figura 5.1, que o esquema de modulação 15-PSK obteve
um resultado similar ao esquema 33-PSK, mesmo utilizando um esquema de quantização para
os símbolos wavelets. Isto mostra que o algoritmo genético é um método eficaz para se definir
esquemas de quantização para os símbolos wavelets.
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Figura 5. 1. Desempenho do sistema com MCW 2 x 32 e esquemas de modulação PSK com 15 e 33
sinais projetados via AG. Como referência, se encontra também na figura à curva obtida por Tzannes
[5] para o seu sistema wavelet com modulação PSK e MCW 2 x 32.
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Agora ao invés de se utilizar o esquema de quantização proposto na Tabela 4.3, resolveuse avaliar o desempenho do sistema wavelet com um esquema de quantização no qual todos
os símbolos com módulos iguais ou maiores que 14 fossem agrupados em um único conjunto
truncado, representado pelo símbolo de módulo 14. Este esquema é apresentado na Tabela
5.1. O sistema wavelet com MCW 2 x 32 foi então simulado utilizando-se a constelação da
Figura 4.6 (projetada segundo a metodologia proposta nesse trabalho) e o esquema de
quantização apresentado na Tabela 5.1.
Na Figura 5.2 é apresentado o resultado obtido nessa simulação e, como referência, é
utilizado o sistema wavelet com MCW 2 x 32 empregando o esquema de modulação 33-PSK
apresentado anteriormente.

Tabela 5. 1. Quantização para MCW 2 x 32.

Conjunto
Truncado
{0}
{2}
{-2}
{4}
{-4}
{6}
{-6}
{8}
{-8}
{10}
{-10}
{12}
{-12}
{14, 16, 18,... , 32}
{-14, -16, -18, ... , -32}

Símbolos
Representativos
0
2
-2
4
-4
6
-6
8
-8
10
-10
12
-12
14
-14

A partir da Figura 5.2 pode ser observado que o sistema 15-PSK empregando a
quantização proposta na Tabela 5.1 tem um desempenho similar ao sistema de referência. Isto
provavelmente acontece devido a baixa probabilidade de ocorrência dos símbolos wavelets
com módulos maiores que 14, gerados pela MCW 2 x 32.
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Figura 5. 2. Desempenho do sistema com MCW 2 x 32 e esquemas de modulação PSK com 33 e 15
sinais projetados via AG, onde o sistema 15-PSK emprega o esquema de quantização apresentado na
Tabela 4.4.
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Por fim, o esquema de modulação projetado aqui é comparado com um sistema com
codificação wavelet com MCW 2 x 32 que adota constelações PSK de sinais equidistantes
com, respectivamente, 33 e 15 pontos nas constelações. Essas constelações são apresentadas
nas Figuras 5.3 e 5.4. Para o sistema PSK com 15 sinais equidistantes, foi empregado o
esquema de quantização da Tabela 5.1. O objetivo é avaliar a metodologia de projeto
desenvolvida aqui, em função de esquemas de modulação PSK convencionais. Como
referência foi utilizado o sistema wavelet com MCW 2 x 32, empregando o esquema de
modulação 15-PSK projetado via AG.
Na Figura 5.5, podemos perceber que o desempenho do sistema 33-PSK com sinais
equidistantes é inferior ao desempenho do sistema projetado pelo AG. Mas a partir de 15 dB,
à medida que vai se aumentando a relação sinal ruído o desempenho do sistema 33-PSK com
sinais equidistantes vai se aproximando do desempenho do sistema de referência. Neste ponto
é importante observar que a constelação obtida pelo AG foi projetada para uma SNR de 15
dB, o que indica que para essa SNR não deve existir outra constelação que proporcione um
desempenho superior. Caso a metodologia de projeto utilizada aqui tivesse sido aplicada em
uma SNR de 25 dB, provavelmente a constelação encontrada proporcionaria desempenho
muito superior ao obtido pela constelação equiprovável.
Em relação ao sistema 15-PSK com sinais equidistantes, definido a partir da quantização
apresentada na Tabela 5.1, deve ser observado que para uma SNR maior do que 5 dB o
desempenho do sistema se degenera. Isso ocorre porque a constelação equiprovável não
atende de maneira sub-ótima às características de transmissão intrínsecas do sistema wavelet.
Devido a essa particularidade, os esquemas de modulação desses sistemas devem ser
projetados de forma integrada ao sistema, a partir de uma medida de desempenho global,
como a definida pela Equação (3.4).
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Figura 5. 3. Constelação 33-PSK de sinais equidistantes para uma MCW 2 x 32.

Figura 5. 4. Constelação 15-PSK de sinais equidistantes para uma MCW 2 x 32.
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Figura 5. 5. Desempenho do sistema com MCW 2 x 32 e esquemas de modulação PSK com 33 e 15
sinais equidistantes, onde o sistema 15-PSK emprega o esquema de quantização apresentado na Tabela
5.1. É utilizado como referência o sistema PSK projetado via AG.
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5.2 Resultados Numéricos MCW 2 x 128
Nesta seção são apresentados os resultados de desempenho obtidos através da simulação
computacional do sistema com codificação wavelet com MCW 2 x 128. O sistema foi
simulado em canais com desvanecimento Rayleigh perfeitamente entrelaçados e perfeitamente
estimados na recepção. Foi utilizado como sistema de referência, o sistema wavelet projetado
em [7]. O esquema de quantização e a constelação utilizada neste sistema de referência
encontram-se, respectivamente, na Tabela 5.2 e na Figura 5.6.
A Figura 5.7 apresenta as curvas de desempenho do sistema com MCW 2 x 128 utilizando
os esquemas de modulação 129-PSK e 29-PSK. Como referência, se encontra também na
Figura 5.7 o desempenho obtido por [7] para o sistema com MCW 2 x 128 utilizando um
esquema de modulação 11-PSK. A partir da Figura 5.7, pode-se verificar que o sistema de
modulação projetado via AG tem um desempenho similar ao sistema de referência para
valores de SNR inferiores a 10 dB. Mas a partir desse ponto, à medida que a relação sinalruído aumenta, o desempenho do sistema projetado neste trabalho, com 129 sinais na
constelação, supera o desempenho do sistema de referência. Com o aumento gradual da
relação sinal-ruído, a distorção dos limiares das regiões de decisão diminuem, com isso,
alguns símbolos que eram suprimidos pelo critério MAP, passam a ser demodulados
corretamente, exigindo uma constelação com mais sinais para não haver perda de informação.
E é o que acontece com o sistema de referência, já que utiliza uma constelação com apenas 11
sinais.
Na Figura 5.7, podemos ainda constatar que o esquema de modulação 29-PSK teve um
desempenho similar ao esquema 129-PSK. Isto já era esperado, visto que o sistema baseado
numa MCW 2 x 32 utilizando o esquema de quantização projetado via AG também obteve um
resultado similar ao mesmo sistema com todos os sinais. Este resultado indica que o AG é
capaz de encontrar um esquema de quantização eficaz para matrizes de coeficientes wavelets
com dimensões elevadas.

CAPÍTULO 5. RESULTADOS

49

Tabela 5. 2. Quantização para MCW 2 x 128.

Conjunto
Truncado
{0}
{2, 4, 6}
{-2, -4, -6}
{8, 10, 12}
{-8, -10, -12}
{14, 16, 18}
{-14, -16, -18}
{20, 22, 24}
{-20, -22, -24}
{26, 28, 30, ... , 128 }
{-26, -28, -30, ... , -128}

Símbolos
Representativos
0
4
-4
10
-10
16
-16
22
-22
28
-28

Figura 5. 6. Constelação 11-PSK para uma MCW 2 x 128.
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Figura 5. 7. Desempenho do sistema com MCW 2 x 128 com esquemas de modulação PSK com 29 e
129 sinais projetados via AG. Como referência, se encontra também na figura à curva obtida por [7]
para o sistema com MCW 2 x 128 utilizando um esquema de modulação 11-PSK.
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Agora ao invés de se utilizar o esquema de quantização proposto na Tabela 4.5, resolveuse avaliar o desempenho do sistema wavelet com um esquema de quantização no qual todos
os símbolos com módulos iguais ou maiores que 28 fossem agrupados em um único conjunto
truncado, representado pelo símbolo de módulo 28. Este esquema é apresentado na Tabela
5.3. O sistema wavelet com MCW 2 x 128 foi então simulado utilizando-se a constelação da
Figura 4.7 (projetada segundo a metodologia proposta nesse trabalho) e o esquema de
quantização apresentado na Tabela 5.3.
Na Figura 5.8 é apresentada a curva de desempenho obtida com a simulação do sistema
definido pela Tabela 5.3, assim como a curva do sistema com constelação 129-PSK, projetada
via AG.
Na Figura 5.8 podemos ver que o sistema PSK com 29 sinais empregando a quantização
proposta na Tabela 4.8 tem um desempenho similar ao sistema de referência até
aproximadamente 15 dB, e a partir desse ponto apresenta um ligeiro ganho de desempenho
em relação ao sistema de referência. Isto ocorre devido à baixa probabilidade de ocorrência
dos símbolos wavelets com módulos maiores do que 28 gerados por uma MCW 2 x 128.

Tabela 5. 3. Quantização para MCW 2 x 128.

Conjunto
Truncado
{0}
{2}
{-2}
{4}
{-4}
{6}
{-6}
{8}
{-8}
{10}
{-10}
{12}
{-12}
{14}
{-14}

Símbolos
Representativos
0
2
-2
4
-4
6
-6
8
-8
10
-10
12
-12
14
-14

Conjunto
Truncado

Símbolos
Representativos

{16}
{-16}
{18}
{-18}
{ 20}
{-20}
{22}
{-22}
{24}
{-24}
{26}
{-26}
{28, 30, 32, ... , 128}
{-28, -30, -32, ... , -128}

16
-16
18
-18
20
-20
22
-22
24
-24
26
-26
28
-28
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Figura 5. 8. Desempenho do sistema com MCW 2 x 128 e esquemas de modulação PSK com 129 e 29
sinais projetados via AG, onde o sistema 29-PSK emprega o esquema de quantização apresentado na
Tabela 5.3.
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A exemplo do sistema PSK codificado por uma MCW 2 x 32, o esquema de modulação
obtido para uma MCW 2 x 128 via AG é comparado agora com esquemas de modulação com
constelações equidistantes. O objetivo é mais uma vez avaliar o método de projeto de
esquemas de modulação proposto neste trabalho via AG. As constelações PSK equidistantes
utilizadas nessa comparação possuem, respectivamente, 29 e 129 pontos. Os ângulos dessas
constelações são apresentados, respectivamente, na Figura 5.9 e Tabela 5.4. Para o sistema
PSK com 29 sinais equidistantes, foi empregado o esquema de quantização da Tabela 5.3. Na
Figura 5.10 é apresentado o resultado dessas simulações.
Na Figura 5.10, podemos perceber que o desempenho do sistema PSK com 129 sinais
equidistantes é bem inferior ao desempenho do sistema PSK projetado via AG. Isto ocorre
devido à aglomeração de pontos na constelação que acaba comprometendo o desempenho do
sistema. Mesmo para valores de SNR elevados, o sistema continua com um desempenho
muito inferior ao sistema de referência.
Em relação ao sistema PSK com 29 sinais equidistantes, utilizando a quantização definida
na tabela 5.3, obteve também um desempenho inferior ao sistema de referência, mas com um
desempenho superior ao do sistema PSK com 129 sinais equidistantes. Isto ocorre
simplesmente pelo fato de se utilizar uma quantização, evitando à aglomeração de pontos e
consequentemente a degradação do sistema.

Figura 5. 9. Constelação 29-PSK de sinais equidistantes para uma MCW 2 x 128.
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Tabela 5. 4. Ângulos dos sinais da constelação 129-PSK.

Sinais da
Constelação
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64

Ângulos
0º
2.77º
5.54º
8.3º
11.07º
13.84º
16.61º
19.38º
22.15º
24.92º
27.69º
30.46º
33.23º
36º
38.76º
41.54º
44.31º
47.08º
49.85º
52.61º
55.38º
58.15º
60.92º
63.69º
66.46º
69.23º
72º
74.77º
77.54º
80.31º
83.08º
85.85º
88.61º

Sinais da
Constelação
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128

Ângulos
91.38º
94.15º
96.92º
99.69º
102.46º
105.23º
108º
110.77º
113.54º
116.31º
119.08º
121.85º
124.61º
127.38º
130.15º
132.92º
135.69º
138.46º
141.23º
144º
146.77º
149.54º
152.31º
155.08º
157.85º
160.61º
163.84º
163.15º
168.92º
171.69º
174.46º
177.23º
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Figura 5. 10. Desempenho do sistema com MCW 2 x 128 e esquemas de modulação PSK com 129 e
29 sinais equidistantes, onde o sistema 29-PSK emprega o esquema de quantização apresentado na
tabela 5.3.

Capítulo 6
Conclusão

Neste trabalho foi desenvolvida uma metodologia de projeto e avaliação de esquemas de
modulação PSK para sistemas com codificação wavelet submetidos a canais com
desvanecimento Rayleigh plano. Especificamente, os esquemas de modulação projetados aqui
foram obtidos por um Algoritmo Genético guiado por ferramentas de análise matemática.
Inicialmente, foram apresentadas e definidas as matrizes de coeficientes wavelets e as suas
propriedades mais relevantes para a codificação wavelet. Depois foram apresentados os
algoritmos de codificação e de decodificação, tendo como aspectos mais importantes, o fato
de os símbolos gerados na codificação wavelet serem multiníveis, terem distribuição de
probabilidades não-equiprovável, e apresentarem cardinalidade proporcional a dimensão da
matriz de codificação. Além disso, também foi ressaltada a importância que os esquemas de
modulação têm sobre o desempenho dos sistemas wavelets.
Em seguida, observou-se a aplicação do algoritmo genético para a otimização das
constelações empregadas na modulação dos símbolos wavelets. Foi apresentada a estrutura do
algoritmo genético, seus principias componentes e parâmetros de configuração.
O projeto dos esquemas de quantização utilizados na modulação dos sistemas wavelets foi
desenvolvido em duas etapas. Na primeira etapa, o algoritmo genético encontrou constelações
PSK sub-ótimas para os sistemas wavelets avaliados, respectivamente, com MCW 2 x 32 e
MCW 2 x 128. Como previsto, as constelações encontradas eram formadas por sinais
sobrepostos. Na segunda etapa, os sistemas wavelets foram simulados com as constelações
encontradas na primeira etapa. Nessa simulação, via método de Monte Carlo, os símbolos
wavelets foram mapeados em sinais da constelação e transmitidos sobre um canal sem ruído.
Durante o processo de demodulação, via critério MAP, alguns dos sinais transmitidos foram
trocados por outros sinais, mesmo na ausência de ruído, caracterizando um conjunto de
regiões de demodulação sobrepostas. A partir da observação dessas regiões de demodulação
sobrepostas, os esquemas de quantização dos símbolos wavelets foram definidos.
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Durante o projeto da constelação PSK, é necessário que o sistema wavelet seja capaz de
transmitir todos os possíveis símbolos que podem ser gerados pela matriz wavelet, já que o
AG tem que avaliar os sinais que serão efetivamente demodulados e os sinais que serão
suprimidos durante a demodulação. Como os símbolos wavelets têm uma probabilidade de
ocorrência não-equiprovável, a supressão de símbolos com baixa probabilidade de ocorrência
evita a aglomeração de pontos na constelação e conseqüentemente, a degradação do
desempenho do sistema. Portanto, o AG ao buscar uma constelação que otimize o
desempenho do sistema wavelet, sobrepõe os sinais da constelação, de forma a fazer uma
quantização “natural” dos símbolos wavelets gerados na codificação.
Os esquemas de modulação projetados aqui, para sistemas com codificação wavelet com
MCW’s 2 x 32 e 2 x 128, obtiveram desempenhos superiores àqueles apresentados em [5] e
[7]. Esses resultados evidenciam a eficiência do algoritmo genético tanto para o projeto de
constelações quanto para o projeto de esquemas de quantização, independente da dimensão da
matriz empregada para o esquema de codificação do sistema.
Tendo em vista os resultados obtidos, a principal contribuição desse trabalho foi propor e
consolidar um método eficaz de obtenção de esquemas de quantização, e de constelações de
sinais para compor os esquemas de modulação de sistemas que utilizam a codificação
wavelet.

6.1 Perspectivas para trabalhos Futuros
Como sugestões para trabalhos futuros podem ser citadas:
•

Avaliar o desempenho da codificação wavelet com outros modelos de canais de
comunicação como o canal com desvanecimento rice e canal com desvanecimento
Nakagami.

•

Avaliar o desempenho dos sistemas wavelets com outras famílias de matrizes,
particularmente com matrizes wavelets bi ortogonais. Investigar a influência dessas
matrizes no desempenho dos sistemas wavelets.

•

Propor e avaliar estratégias de melhoria de eficiência espectral que possam ser
empregadas nos sistemas com codificação wavelet.

Apêndice A
Método de Monte Carlo

Os métodos de Monte Carlo foram baseados nos jogos de azar. O nome “Monte Carlo” foi
cunhado por causa do Cassino Monte Carlo, que fica no Principado de Mônaco, famoso
centro de apostas e jogos [15].
Considere uma probabilidade de erro P0 , de quando o bit 0 é transmitido [16]:
P0 = ∫

∞

rth

f 0 (r ) dr

A.1

Onde f 0 (r ) representa uma função densidade probabilidade (f.d.p.) de um dado sinal
recebido quando o bit “0” foi transmitido, r(t) é o sinal recebido pelo receptor e o rth é o
limiar de decisão usado pelo receptor para determinar se foi transmitido o bit 1 ou 0.
Reescrevendo A.1 como a seguir, e depois redefinindo o seus limites de integração temos:
∞

P0 = ∫ h0 (r ) ⋅ f 0 (r ) dr
−∞

A.2

Onde foi introduzido o detector de erro h0, sendo ele definido como:

1, r ≥ rth
h0 = 
0, r < rth

A.3

A probabilidade de erro pode então ser representada pela seguinte notação:
P0 = E[ h0 (r )]

A.4

Em que a probabilidade de erro pode ser estimada pela média amostral [17]:
1 N
Pˆ0 = ⋅ ∑ h0 (ri )
N i =1

A.5

Onde N é o número de bits observados. O estimador Pˆ0 (r ) é algumas vezes chamado de
contador de erros. Assumindo que n dos N bits observados estavam errados na saída, o
contador de erros pode ser escrito como:
n
Pˆ0 =
N
Aproximando N para o infinito, P̂0 converge para o valor verdadeiro de P0 .
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Considerando o uso da média amostral para estimar a probabilidade de erro de bit (BER);
teremos então a seguinte estimativa, dado que ei é o erro da i-ésima observação.
1 N
Pˆ0 = ⋅ ∑ ei
N i =1

A.7

Sendo o sinal de erro expresso como:

1, se o erro está presente
ei = 
0, de outro forma

A.8

A média é E[ Pˆ0 (v)] = P0 , quando o estimador é não enviesado. Pode-se também escrever a
variância do estimador como abaixo:

σ 2 ( Pˆ0 ) =

P0 (1 − P0 )
N

A.9

Na Figura A.1 é apresentado o método de Monte Carlo utilizado para obter a BER de um
sistema de comunicação sem fio. Repare que este método requer o conhecimento da
sequência de bits (xn) transmitidos. Além disso, o número de observações (N) que devem ser
feitas para se ter um nível de confiabilidade aceitável fica em função da BER. Para uma BER
de 10 − r é necessária a transmissão de N= 10 r + 3 bits para se ter uma média estatística
confiável.

Figura A. 1. Método de Monte Carlo.
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