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R E S U M O

Neste trabalho, apresenta-se a importância da compressão de dados sísmicos 3D para a
indústria de petróleo, sabe-se que o processamento e armazenamento desses dados é sempre um
desafio nas grandes empresas de petróleo, para otimizar o tempo de armazenamento e armazenar
um número máximo de informações. É exposto algumas ferramentas para o processamento e
armazenamento de dados no domínio wavelet. A proposta apresentada baseia-se na Função
de Peano e na transformada wavelet 1D. O sistema de armazenamento tem como objetivo a
otimização do espaço computacional, tanto para o armazenamento como para transmissão de
dados. Sendo necessário para isso, a aplicação da Função de Peano para linearizar as informações
com máxima concentração de pontos vizinhos e a transformada wavelet 1D para decompô-la.
Essas aplicações permitem extrair informações relevantes para o armazenamento dos dados com
um menor custo computacional e com uma margem de erro mínima quando se compara os
dados, original e processado, ou seja, há pouca perda de qualidade ao se aplicar o sistema de
processamento apresentado. Os resultados obtidos a partir das informações extraídas podem ser
apresentados na tela em tempo real. Os programas de processamento de imagens via Função
de Peano e a Transformada Wavelet 1D foram desenvolvidos em linguagem C++, possibilitando
uma troca direta de informações entre eles e o usuário.

Palavras-chave: Processamento de Imagens, Função de Peano, Transformada Wavelet 1D,
Compressão de Dados Sísmicos 3D.
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A B S T R A C T

In this work, spoke about the importance of 3D seismic data compression for the petroleum
industry, it is known that the processing and storage of these data is always a challenge in large
oil companies, to optimize the storage time and to store a number Information. Some tools are
presented for the processing and storage of data in the wavelet domain. The proposal presented is
based on the Peano function and the 1D wavelet transform. The storage system aims to optimize
the computational space, both for storage and for data transmission. It is necessary for this, the
application of the Peano Function to linearize the information with maximum concentration of
neighboring points and the wavelet transform 1D to decompose it. These applications allow the
extraction of relevant information for the storage of the data with a lower computational cost
and a minimum margin of error when comparing the data, original and processed, that is, there
is little loss of quality when applying the presented processing system. The results obtained
from the extracted information can be displayed on the screen in real time. The image processing
programs via Peano Function and the Wavelet 1D Transform were developed in C ++ language,
allowing a direct exchange of information between them and the user.

Keywords: Image Processing, Peano Function, 1D Wavelet Transform, Image Compression.
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1
I N T R O D U Ç Ã O

A atividade de Engenharia de Petróleo se vê cotidianamente envolvida numa série de pro-
blemas de otimização em variados contextos. Em todas as etapas da cadeia de trabalho, é
possível dedicar-se a problemas que necessitem de otimização, em maior ou menor escala, com
maior ou menor complexidade. Esta otimização como não poderia deixar de ser, leva sempre
em consideração a redução de tempo e custos das operações, aliada ao aumento da produtividade.

A compressão de dados sísmicos 3D, tema de nosso trabalho, vem contemplar estas necessida-
des dentro da indústria do petróleo, além de descortinar outras possibilidades, como a integração
de vários grupos de trabalho.

As atividades de obtenção de imagens terrestres, sísmicas e de subsolo, que fazem parte de um
todo, passam a integrar-se afim de tornar o resultado sobre a procura de uma jazida mais precisa
e ainda contempla a procura da melhor localização de perfuração de um poço de petróleo, afim
de aumentar a produção nas companhias petrolíferas.

Na literatura de processamento de sinais, uma função é chamada de sinal J. Gomes [17]. O
fato dos sinais, em geral, serem fontes de informações, as imagens essencialmente representadas
em forma digital, são tipos de sinais cada vez mais presentes em nosso cotidiano, e a cada
dia tem despertado a necessidade de processamentos indispensáveis, desde as imagens para o
mais simples entretenimento até as aplicações mais importantes, por exemplo, imagens sísmicas
J. Portilla[18].

Através do processamento de imagens, é possível que informações sejam disponibilizadas para
uma determinada aplicação, como por exemplo, a localização e a geometria de uma jazida de
petróleo através de uma imagem sísmica, a presença de lençóis freáticos no subsolo, dentre outros.

A grande variedade de tipos de sinais gerados e os diversos métodos de obtê-los, muitas vezes
acarretam perda de qualidade, pois a maioria dos sinais é contaminada por algum tipo de ruído
(Ground Roll, no caso de imagens sísmicas). Por exemplo, ao adquirir uma imagem, o meio
em que ela se encontra ou o dispositivo que a captura, pode fornecer uma imagem de baixa
qualidade, com aspectos que comprometem uma boa análise por parte do observador.

O processamento de sinais visa, de modo geral, melhorar a qualidade de um sinal para possí-
veis análises.

As companhias petrolíferas tem como objetivo a obtenção de dados 3D (composto de várias
imagens de uma mesma zona terrestre ou de imagens sísmicas), sem prejudicar o tempo nas
transferências destas, o espaço de armazenamento dos computadores e a qualidade das informa-

3
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1.1 objetivos e contribuições 4

ções.

Uma das aplicações do processamento de sinais é a compressão, com o objetivo de uma trans-
missão ou armazenamentos eficientes, com baixo custo computacional. A compressão geralmente
se baseia na eliminação de redundâncias do sinal através do uso de alguma transformada, geral-
mente transformadas integrais E. J. Stollnits[12].

Para efeitos de compressão, a Transformada Wavelet é uma ferramenta que disponibiliza algo-
ritmos rápidos, fundamentais para a compressão de dados, ou para remoção de ruídos. Quando
um sinal é analisado com a Transformada Wavelet, obtêm-se informações tanto no domínio do
tempo quanto no domínio da frequência, isto é, é possível determinar quando começa e quando
termina um determinado evento, este é o principal objetivo da Transformada Wavelet.

As wavelets são ondas pequenas, com propriedades específicas, que as tornam adequadas para
decomposição de uma determinada função em outras funções M. Misiti[20].

A análise de multiresolução (ou autoresolução) contempla o processo de Compressão de Dados
usando a Transformada Wavelet que, ao ser aplicada em um sinal, evidencia seus detalhes,
tornando possível a análise dos coeficientes Wavelets Daubechies[9].

Dentre as aplicações envolvendo dados nas indústria de petróleo, está a compressão de dados
sísmicos 3D, pois com o advento da internet e com a necessidade da criação diária de banco de
dados, informações são transmitidas a todo o momento, podendo causar lentidão no sistema no
qual elas se encontram J. F. Silvia[16].

Como objetivo principal, a compressão de dados consiste em eliminar coeficientes desses
dados que não comprometam a sua reconstrução ou que causem um erro mínimo entre o dado
original e o dado processado. Esta eliminação não pode ser feita diretamente no dado, para isso é
aplicado algum tipo de transformada para que o sinal seja analisado no domínio transformado,
evidenciando seus detalhes assim como suas redundâncias.

Após a compressão, são armazenados apenas os coeficientes que não foram eliminados nos
dados transformados e as informações que possibilitem a reconstrução dos dados através desses
coeficientes.

Um ponto negativo ao se aplicar a Transformada Wavelet em um sinal, é a geração de pontos
de descontinuidade devido aos problemas de valores de contorno. Essa descontinuidade gera
perda de qualidade na recuperação do sinal. Neste trabalho, sanamos esses problemas definindo
a função de Peano Circular para linearizar os dados, antes de aplicar Transformada Wavelet 1D.

1.1 objetivos e contribuições

Este trabalho apresenta uma nova metodologia de compressão de dados sísmicos 3D que
consiste na aplicação da Função de Peano para linearizar os dados e da Transformada Wavelet
1D para decompô-los. Essas ferramentas atuarão juntas com os objetivos de conseguirem uma
economia considerável no espaço computacional, de otimizar a transmissão dos dados e corrigir
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1.1 objetivos e contribuições 5

os erros das condições de contorno encontrados ao se aplicar a Transformada Wavelet diretamente
nos dados. As informações comprimidas podem ser apresentadas em tempo real na tela do
computador.

Essa aplicação é de suma importância na indústria de petróleo, como veremos nos próximos
capítulos.
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2
P R O C E S S A M E N T O D E I M A G E N S

Processamento de imagem é qualquer forma de processamento de dados no qual a entrada
e saída são imagens tais como fotografias ou quadros de vídeo. Ao contrário do tratamento de
imagens, que se preocupa somente na manipulação de figuras para sua representação final, o
processamento de imagens é um estágio para novos processamentos de dados tais como aprendi-
zagem de máquina ou reconhecimento de padrões. A maioria das técnicas envolve o tratamento
da imagem como um sinal bidimensional, no qual são aplicados padrões de processamento de
sinal.

A primeira aplicação da área de processamento de imagens foi na década de 20, na tentativa
de aprimorar imagens digitalizadas de um jornal para transmissão, entre Londres e Nova Iorque.
O tempo necessário para esta transmissão era de uma semana. O sistema Bartlane de transmissão
de imagens por cabo submarino conseguiu reduzir a transmissão para três horas Botelho[6].

Algumas décadas atrás o processamento de imagem era feito majoritariamente de forma analó-
gica, através de dispositivos ópticos. Apesar disso, devido ao grande aumento de velocidades dos
computadores, tais técnicas foram gradualmente substituídas por métodos digitais.

O processamento digital de imagem é geralmente mais versátil, confiável e preciso, além de
ser mais fácil de implementar que seus duais analógicos. Hardware especializado ainda é usado
para o processamento digital de imagem, contando com arquiteturas de computador paralelas
para tal, em sua maioria no processamento de vídeos. O processamento de imagens é, em sua
maioria, feito por computadores pessoais.

Como resultado dessa evolução, a tecnologia de processamento digital de imagens vem am-
pliando seus domínios, que incluem as mais diversas áreas, como por exemplo: análise de
recursos naturais e meteorologia por meio de imagens de satélites; transmissão digital de sinais
de televisão ou facsímile; análise de imagens biomédicas, incluindo a contagem automática de
células e exame de cromossomos; análise de imagens metalográficas e de fibras vegetais; obtenção
de imagens médicas por ultrassom, radiação nuclear ou técnicas de tomografia computadorizada;
aplicações em automação industrial envolvendo o uso de sensores visuais em robôs, etc.

Mas as técnicas de processamento digital de imagens evoluíram em meados dos anos 60 com
o advento de computadores digitais e com o programa espacial norte-americano. Em 1964,
as imagens da lua transmitidas pela sonda Ranger 7 foram processadas por um computador
para corrigir vários tipos de distorções inerentes à câmara de televisão à bordo. As técnicas de
processamento usadas nesta época serviram de base para o realce e restauração de imagens de
outros programas espaciais posteriores, como as expedições tripuladas da série Apollo para a lua,

8
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2.1 imagem digital 9

por exemplo.

As técnicas de processamento digital de imagens, além de permitirem analisar uma cena nas
várias regiões do espectro eletromagnético, também possibilitam a integração de vários tipos de
dados, os quais devem estar devidamente registrados.

A Figura 1 apresenta dois exemplos de imagens muito usadas em estudos, uma imagem sísmica
e uma imagem de geoprocessamento, ambas geradas no software do MATLAB.

Figura 1: (a) Imagem sísmica; (b) Imagem de geoprocessamento

O Processamento digital de imagens é sempre expresso através de algoritmos implementados
por software. É um processo extremamente dependente do sistema a que está associado e do
método de extração de informações, que por sua vez, depende do tipo de imagem, da natureza e
das informações contidas nela.

Geralmente, técnicas que funcionam bem em algumas áreas podem não ser adequadas em
outras. Assim, não existe até o momento uma solução única e abrangente para todos os problemas,
abrindo espaço para varias pesquisas.

Algumas noções básicas serão abordadas a seguir de forma sucinta para um melhor entendi-
mento de como analisar uma imagem digital.

2.1 imagem digital

Uma imagem digital é a representação de uma imagem bidimensional usando números binários
codificados de modo a permitir seu armazenamento, transferência, impressão ou reprodução, e
seu processamento por meios eletrônicos. As imagens também são vistas como exemplos de sinais
gerados em nosso cotidiano que apresentam papéis importantes, podendo ser desde os mais
simples, usados para entretenimentos, até as aplicações médicas e tecnológicas mais avançadas
M. P. Albuquerque[21].

O termo imagem monocromática, ou simplesmente imagem, refere-se à função bidimensional
de intensidade da luz f(x,y), onde x e y denotam as coordenadas espaciais e o valor f em
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2.1 imagem digital 10

qualquer ponto (x,y) é proporcional ao brilho (ou níveis de cinza) da imagem naquele ponto.

Às vezes se torna útil a visualização da função da imagem em perspectiva com um terceiro eixo
representando o brilho. Neste caso, a Figura 2 apareceria como uma série de picos em regiões
com numerosas modificações do nível de brilho e regiões planas ou platôs em que os níveis de
brilho variam pouco ou são constantes.

Usando-se esta convenção para atribuir proporcionalmente valores mais altos para áreas de
maior brilho obtém-se a altura dos componentes da figura proporcional ao brilho correspondente
na imagem.

Uma imagem digital é uma imagem f(x,y) discretizada tanto em coordenadas espaciais quanto
em brilho. Uma imagem digital pode ser considerada como sendo uma matriz cujos índices de
linhas e de colunas identificam um ponto na imagem, e o correspondente valor do elemento da
matriz identifica o nível de cinza naquele ponto. Os elementos dessa matriz digital são chamados
de elementos da imagem, elementos da figura, "pixels"ou "pels", estes dois últimos, abreviações
de "picture elements"(elementos de figura). Quanto mais pixels uma imagem tiver melhor é a sua
resolução e qualidade Duarte [11].

Figura 2: (a) Imagem de dimensão 512 x 512 pixels; (b) Imagem de dimensão 256 x 256 pixels; (c) Imagem
de dimensão 128 x 128 pixels; (d) Imagem de dimensão 64 x 64 pixels.

A convenção dos eixos para representação de imagens digitais no Processamento de Imagens é
diferente da convenção usada na Computação Gráfica.

Cada pixel contém um valor inteiro nas direções das coordenadas x e y que representa medidas
dependentes de variáveis, como por exemplo, o nível de quantificação que normalmente é uma
potência de 2. Estes pixeis podem estar associado a um valor da escala de cinza entre 0 e 2n−1.
Na Figura 3, tem-se um modelo da digitalização de uma imagem radiográfica.
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2.2 armazenamento de imagem digital 11

Figura 3: (a) Ponto indicado sobre o olho da Lenna (à esquerda); (b) Matriz de pixels em uma região de
interesse de 10 x 10 pixels em torno do ponto indicado (à direita), onde cada elemento representa
a intensidade na região indicada em (a); (c) Nível de quantificação.

Muitas vezes a digitalização da imagem pode comprometer sua qualidade. Atualmente, existem
várias técnicas de análise de imagens, visto que as imagens carregam em seu interior determina-
das informações e também capacidade para a troca das mesmas, possibilitando, desta forma, a
qualidade de resolução.

2.2 armazenamento de imagem digital

O armazenamento de imagens digitais é um dos maiores desafios no projeto de sistemas de
processamento de imagens, em razão da grande quantidade de bytes necessários para tanto. Um
exemplo que apresenta essa necessidade são os milhares de exames de diagnósticos através de
imagens geradas em hospitais, que em alguns casos, podem chegar a mais de 45 Gbytes por dia
P. R. C. Alcocer [25].

Esse armazenamento pode ser dividido em três categorias: (1) armazenamento de curta duração
de uma imagem, enquanto ela é utilizada nas várias etapas do processamento, (2) armazenamento
de massa para operações de recuperação de imagens relativamente rápidas, e (3) arquivamento
de imagens, para recuperação futura quando isto se fizer necessário. O espaço de armazenamento
requerido é normalmente especificado em bytes (8 bits) e seus múltiplos: KB (kilobyte = 1000

bytes), MB (megabyte = 1 milhão de bytes), GB (gigabyte = 1 bilhão de bytes) e TB (terabyte = 1

trilhão de bytes).

Atualmente, crescem os processos de transmissão dessas imagens através de redes informatiza-
das, criando necessidades de se estabelecer e conhecer formatos padronizados e de processos de
transmissão de dados em sistemas de rede local ou mesmo pela internet, com rapidez e segurança,
envolvendo desta forma a compactação da imagem. Porém, ao passo que melhora a qualidade
visual da imagem, o volume de dados a serem armazenados processados ou transmitidos aumenta
também, o que proporciona o aumento no número de bits necessários para a codificação binária
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2.2 armazenamento de imagem digital 12

da imagem.

O número de bits necessários para o armazenamento de uma imagem na memória do compu-
tador é dado pela equação (2.1) R. E. Woods [28].

bits =M x N x n (2.1)

onde:
n = log2(M);
M: É o número de linhas da imagem;
N: É o número de colunas da imagem.

Existem dois tipos de compactação, com perda e sem perda de informações. Cada tipo de
imagem tem suas exigências quanto ao tipo de compactação, além de ter um cabeçalho dos
arquivos de imagens digitais que pode conter informações do tipo: número de linhas, número de
colunas, número de bits usados na representação da imagem, resolução horizontal (dx), resolução
vertical (dy), número de bandas da imagem, tipo de compactação usado para guardar os dados,
data e hora de aquisição, tipo de sensor que captou a imagem, dados paramétricos dos sensores,
bem como outras informações relevantes Albuquerque [3].

No campo do processamento de imagens, o presente trabalho apresenta a proposta de com-
primir dados sísmicos 3D que são construídos como um empilhamento de imagens sísmicas
bidimensionais afim de otimizar o espaço computacional que esses dados ocupam. O processo de
leitura da imagem será feito pela Função de Peano (capítulo 4) e a codificação será feita usando a
Transformada Wavelet 1D (capítulo 3).
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3
T E O R I A WAV E L E T

Uma função wavelet é a interpretação de uma onda de curta duração com crescimento e
decrescimento rápidos. Sua teoria baseia-se na representação de funções em diferentes escalas e
diferentes resoluções (tempo-escala), considerando assim uma das suas principais características
Daubechies[9].

Embora a primeira menção às wavelets tenha acontecido em 1909, por Alfred Haar[15], as
wavelets de Haar ficaram no anonimato por muitos anos e, por um período muito longo, elas con-
tinuaram a ser a única base ortonormal de wavelets conhecida. Só recentemente, 1989, Stephane
Mallat[22] deu às wavelets um grande impulso através de seu trabalho em processamento di-
gital de wavelets de Haar, as wavelets de Meyer são continuamente diferenciáveis; contudo,
elas não têm suportes compactos. Poucos anos mais tarde, Ingrid Daubechies (Daubechies[8];
Daubechies[9]; Daubechies[10]) usou os trabalhos de Mallat para construir um conjunto de bases
ortonormais de wavelets suaves, com suportes compactos. Os trabalhos de Daubechies são os
alicerces das aplicações atuais de wavelets.

O algoritmo de Mallat[22] é considerado o elo definitivo entre wavelets e processamento de
sinais. Desde então, pesquisas em wavelets tornaram-se difundidas internacionalmente (R. Coif-
man[27], Coifman[7], R. Coifman[27], O. Rioul[24]).

3.1 wavelets

As funções wavelets, geralmente denotadas por ψ(t), são definidas como um conjunto de
funções originadas através das operações matemáticas de translação e escalonamento da função
escala, com propriedades particulares que as tornam adequadas para servirem de base para a
decomposição de outras funções Faria[14].

A função escala é uma função básica definida num espaco Vj, usualmente denotada por φ, tendo
como funções básicas associadas:

φ
j
i(t) := φ(2

jt− i), i = 0, ..., 2j−1 (3.1)

sendo:
φ: função escala;
i: deslocamento;
j: escala;

15
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3.1 wavelets 16

t: tempo.
Para que uma função seja considerada uma wavelet é preciso satisfazer as seguintes condições

básicas e necessárias:

1. que φ(t) ∈ L2(<), ou seja, a função pertença ao espaço das funções de quadrado integrável
ou, ainda, o espaço das funções de energia finita, no sentido que:

∫∞
−∞ |ψ(t)|2dt <∞ (3.2)

2. que sua Transformada de Fourier ψ̄(ω) A. V. Oppenheim[1] satisfaça a condição de admissi-
bilidade Daubechies[9]:

Cψ =

∫∞
−∞

ψ̄(ω)

ω
dω <∞. (3.3)

Segue da condição de admissibilidade que:

lim
ω→0

ψ̄(ω) = 0 (3.4)

Assim, se ψ̄(ω) é contínua então, ψ̄(ω) = 0, ou seja,

∫∞
−∞φ(t)dt = 0.

Geometricamente, a condição (3.3) estabelece que o gráfico de ψ(t) deve oscilar de modo a
cancelar as áreas negativas a fim de anular a integral (3.5). Portanto, o gráfico de ψ(t) tem a
forma de onda, conforme ilustra a Figura 4 (b), que é um exemplo de wavelet.

Desde que ψ(t) esteja bem localizada no tempo, este decaimento será muito rápido, formando
uma onda de curta duração.

Atualmente, existem inúmeras funções wavelets que geralmente recebem o nome de seus
criadores, dentre as quais serão apresentadas, a seguir, as mais conhecidas.

Começando pelo exemplo mais simples, proposto em 1909 pelo matemático húngaro Alfred
Haar[15]. A wavelet de Haar, que demonstra as grandezas que envolvem os valores de forma não
contínua, tornando-se deste modo um caso particular da transformada wavelet discreta definida
por:

[ 1 de janeiro de 2018 at 20:48 ]



3.1 wavelets 17

ψ
j
i(t) = φ(2t) −φ(2t− 1). (3.6)

É através da equação (3.6) que podemos obter ψ(t), apresentada na figura 4 (b).

Figura 4: (a) Função escala de Haar; (b) Função Wavelet de Haar.

Outra função é a wavelet de Morlet, introduzida por Jean Morlet pertence a família das wavelets
não-ortogonais. A wavelet de Morlet não possui função escala e é explícita por uma Gaussiana
modulada (shifted), levemente ajustada. De forma que ψ(0) = 0, conforme a equação (3.7), cujo
gráfico é apresentado na Figura 5:

ψ(t) = Ce−t
2/2cos(5t) (M. Misiti[20]). (3.7)

Figura 5: Função wavelet de Morlet.

Daubechies propôs um procedimento de partida para a construção das bases ortonormais ao
invés de construir a wavelet e a função de escala através de um subespaço Vj.
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3.1 wavelets 18

O procedimento parte de coeficientes apropriados e então investiga se eles correspondem a
uma base de wavelet ortonormal. Esses coeficientes representam um conjunto particular de
números gerados por filtros. Em 1987 as bases ortonormais de wavelets foram consideradas como
sendo funções de suporte compacto contidas no intervalo [0, 2r+ 1].

Quanto maior o número de coeficientes, mais suave será a wavelet. A construção de Daubechies
resulta em uma coleção de coeficientes Nhn , sendo:

N = 2, 3, 4, ...

e 0 < n < 2N− 1.
A seguir é apresentado um exemplo da wavelet mais simples de Daubechies, a DAUB4, gerada

a partir de apenas quatro coeficientes Nievergelt[23].

(h0,h1,h2,h3) =

(
1+
√
3

4
√
2

,
3+
√
3

4
√
2

,
3−
√
3

4
√
2

,
1−
√
3

4
√
2

)
(3.8)

A partir desses coeficientes pode-se construir a função escala:

φ(t) =
√
2

2N−1∑
k=0

hkφ(2t−K) (3.9)

e calcular gn:

(g0,g1,g2,g3) =

(
1−
√
3

4
√
2

,
−3+

√
3

4
√
2

,
3+
√
3

4
√
2

,
−1−

√
3

4
√
2

)
. (3.10)

Assim, a wavelet de Daubechies é dada por:

φ(t) =
√
2

2N−1∑
k=0

gkφ(2t−K) (3.11)

Portanto, a matriz A abaixo, representa os coeficientes da wavelet de Daubechies (DAUB4) na
decomposição de um sinal.
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3.1 wavelets 19

Observe que há certa semelhança nas linhas que contêm os coeficientes. As linhas ímpares
contêm os coeficientes correspondentes à filtragem passa - baixa que suaviza os dados enquanto
que as linhas pares correspondem à filtragem passa - alta que captura os detalhes que a filtragem
passa - baixa perdeu.

A matriz B abaixo, representa a reconstrução do sinal apresentado apresentado na Figura 6:

Figura 6: (a) Função escala de Daubechies; (b) Função Wavelet de Daubechies.

Tais wavelets de Daubechies possuem todos os momentos até ordem N− 1 nulos, ou seja,∫∞
−∞ xlNψ(x)dx = 0, l = 0, ...,N− 1.
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3.1 wavelets 20

A wavelet de Haar pode ser vista como um caso particular das Wavelets de Daubechies quando
N = 1.

Necessariamente toda wavelet satisfaz
∫∞
−∞ψ(x)dx = 0, ou seja, ela tem momento de ordem

zero nulo. Sob o ponto de vista prático, quanto mais momentos nulos uma wavelet possuir,
menores serão os coeficientes de Wavelets correspondentes as partes de f que são suaves, ou seja,
os coeficientes de wavelets serão apreciáveis onde f não for suave, o que nos permite usar wavelets
para detectar singularidades de f. Em contra-partida, para uma função escala, φ, necessariamente∫∞
−∞φ(x)dx 6= 0.
Em termos de compressão, a vantagem de uma wavelet ψ ter vários momentos nulos nos

conduz a uma alta compressividade, porque os coeficientes de wavelets das escalas mais finas de
uma função são essencialmente nulos onde a função é suave.

Yves Meyer em 1980 construiu a primeira wavelet trivial diferente da wavelet de Haar, que é
continuamente diferenciável, o que limita suas aplicações A.V. Silva[5]. Desta forma, uma base
wavelet suave ortonormal foi criada. Primeiro, definiu-se a Transformada de Fourier φ̄(t) de uma
função escala φ(t) como:

φ̄(t) =


(2π)−1/2, se |t| <

2π

3

(2π)−1/2cos

[
π

2
v

(
3

4π
|t|− 1

)]
, se

2π

3
6 |t| 6

4π

3
(3.12)

0, se |t| >
4π

3

onde

v(a) = a4(35− 84a+ 70a2 − 20a3),a ∈ [0, 1] M. Misiti[20]. (3.13)

Deste modo, a função wavelet ψ̄(t) pode ser encontrada facilmente a partir de φ(t).

ψ̄(t) =


(2π)−1/2et/2sen

[
π

2
v

(
3

2π
|t|− 1

)]
, se

2π

3
6 |ω| 6

4π

3

(2π)−1/2et/2cos

[
π

2
v

(
3

4π
|ω|− 1

)]
, se

4π

3
6 |ω| 6

8π

3
(3.14)

0, caso contrário

A Figura 7 ilustra as equações (3.12) e (3.14)
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3.2 transformada wavelet (tw) 21

Figura 7: Função Escala de Meyer; Função Wavelet de Meyer.

3.2 transformada wavelet (tw)

A Transformada Wavelet é uma ferramenta conhecida pela característica de transformar funções
e de reconstruí-las, apresentando uma resolução razoavelmente boa. Por exemplo, a reconstrução
de um sinal que apresente coeficientes com valores próximos de zero requer um trabalho árduo
além de um alto custo computacional.

São apresentadas as duas formas da transformada, a contínua e a discreta. A transformada
wavelet contínua é de grande interesse teórico, principalmente para a derivação e compreensão
das propriedades matemáticas das funções wavelets. Porém a sua discretização é necessária para
aplicações práticas, por exemplo, ao descrever um sinal unidimensional em uma representação
bidimensional ou quando se tem a necessidade de se inverter a operação.

O problema dos parâmetros a e b variarem continuamente é resolvido com a operação de
discretização, surgindo, desta maneira, a transformada wavelet discreta, com a finalidade de
propor mais eficiência ao trabalho.

3.2.1 Transformada Wavelet Contínua (TWC)

De acordo com Young[29], a TWC pode ser considerada como uma operação de ruptura,
ou seja, a transformada wavelet "quebra"uma função em muitos pedaços e estes pedaços são
representados por coeficientes, chamados de coeficientes wavelet definidas na equação (3.15).

Na decomposição de uma função surge um conjunto de funções especiais chamadas wavelets.
As wavelets são funções resultantes da atuação simultânea de duas operações (escalamento e
translação) numa única função, denominada wavelet "mãe".
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3.2.2 Função Wavelet Mãe

Matematicamente, uma função ψ(t) para ser considerada uma wavelet mãe, deve pertencer ao
espaço L2(<) e satisfazer a condição de admissibilidade.

Sem muito rigor matemático, uma wavelet mãe é uma função que oscila, tem energia finita e
tem valor médio nulo. As funções básicas associadas são do tipo:

ψ
j
i = ψ(2

jt− i) (3.15)

3.3 transformada wavelet cont ínua inversa (twci)

A TWCI segue o raciocínio de reconstruir uma função x(t) decomposta pela transformada
wavelet contínua através das wavelets filhas, combinando os coeficientes wavelets. Quanto melhor
a união maior será o valor do coeficiente wavelet. O conjunto de todos os coeficientes wavelet
constitui a representação da função x(t) no domínio wavelet.

Assim, o sinal x(t) decomposto usando uma wavelet φ(t) que satisfaz a condição de admissibi-
lidade, será reconstruído através da TWCI conforme a equação (3.16).

x(t) =
1

Cψ

∫∞
−∞
∫∞
−∞{

(
Wψx

)
(a,b)}

{
1√
|a|
ψ

(
t− b

a

)}
dadb

a2
(3.16)

Observa-se da equação (3.17) que tem o mesmo núcleo
1√
|a|
ψ

(
t− b

a

)
é utilizado na TWC e

em sua inversa.

De acordo com Daubechies[10], a equação (3.17) pode ser vista de dois modos diferentes:

• Modo de reconstrução de x(t), desde que sua transformada wavelet inversa seja conhecida;

• Modo de representação de x(t), como uma superposição de wavelets filhas.

3.4 transformada wavelet discreta (twd)

Na TWC, mais especificamente na equação (3.16), depara-se com a presença de redundâncias,
pois os parâmetros a e b variam continuamente. Esse problema é contornado por meio de
discretização de a e b.

Este processo origina a transformada wavelet discreta (TWD). De acordo com a literatura
J. Gomes[17], uma discretização típica é do tipo:

a = am0

e
b = nam0 b0 (3.17)
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com m e n ∈ Z, a0 > 1 e b0 6= 0.
Deste modo, tem-se a transformada wavelet discreta:

(Wψx)(m,n) =
1√
am0

∫+∞
−∞ x(t)ψ

(
t−nam0 b0

am0

)
dt (3.18)

Destas equações observa-se:

• A TWD é definida apenas para valores de escala positivos (a0 > 1);

• O passo de translação é proporcional à escala (b = nam0 b0);

• A TWD produz um número finito de coeficientes wavelet (Wψx)(m,n);

• O processo é realizado sobre tempo contínuo.

3.5 transformada wavelet discreta inversa (twdi)

No caso contínuo, dada uma função wavelet mãe, uma função qualquer x(t) pode sempre ser
recuperada do seu conjunto de coeficientes wavelet contínuos. No caso discreto, entretanto, o
processo de reconstrução pode não convergir para a função x(t). A reconstrução depende da
escolha da wavelet mãe e do processo de discretização realizado.

De acordo com Daubechies[9], a reconstrução ideal seria aquela que ocorresse com o máximo
de eficiência e com um mínimo de perda de informação. Neste sentido, a função x(t) pode ser
reconstruída a partir dos seus coeficientes wavelet discretos com uma aproximação razoavelmente
boa, através da equação (3.19).

x(t) ≈ c
∞∑
m=0

∞∑
n=0

((Wψx)(m,n))(ψm,n(t)) (3.19)

sendo c uma constante que depende do processo de discretização e da wavelet mãe utilizada.

A seguir, tem-se um típico modelo TWD aplicada em um sinal unidimensional através da
transformada de Haar, que consiste em calcular a média e a diferença entre os elementos de um
vetor dois a dois E. J. Stollnits[13].

Considere Sn um vetor com n elementos representantes do sinal.

Sn = (s1, s2, ..., sn) (3.20) onde:

Mn/2 = (m1,m2, ...,mn/2) =
(
s1 + s2
2

,
s3 + s4
2

, ...,
sn−1 + sn

2

)
(3.21)

Dn/2 = (d1,d2, ...,dn/2) =
(
s1 − s2
2

,
s3 − s4
2

, ...,
sn−1 − sn

2

)
(3.22)

sendo:
n: número de elementos pertencentes ao vetor;
M: vetor que representa as médias (m1,m2, ...,mn/2) calculadas;
D: vetor que representa as diferenças (d1,d2, ...,dn/2) calculadas.
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A transformada inversa de Haar recalcula os valores originais a partir da média e das diferenças
obtidas da seguinte maneira:

S
′
n = (m1 + d1,m1 − d1,m2 + d2,m2 − d2, ...,mn/2 + dn/2,mn/2 − dn/2) (3.23)

As equações (3.21), (3.22) e (3.23), respectivamente representam o comportamento da wavelet
de Haar na decomposição e reconstrução simultaneamente de um sinal.

Um tópico muito importante, que envolve a transformada wavelet para o processamento de
imagens, é a Análise de Multirresolução (AMR).

A análise de Multirresolução permite analisar uma imagem em diferentes resoluções além
de ser versátil para aplicações em várias outras áreas tais como sinais de áudio e vídeo, sinais
biomédicos, medidas industriais, análise de dados, dentre outros.

É através da análise de multirresolução que se pode comprimir ou remover ruídos, reconstruir
dados perdidos, reconhecer padrões, entre outras aplicações.

3.6 análise de multirresolução (amr)

Mallat (1986) concebeu uma análise de multirresolução, estabelecendo uma sequência de
subespaços encaixantes Vj ⊂ L2(<), sendo: j: número inteiro (j ∈ Z); L2(<): espaço das funções
de quadrado integrável a Lebesgue; Vj: sequência de espaços encaixantes, ou seja:

...V−1 ⊃ V0 ⊃ V1 ⊇ V2... (3.24)

Tem-se o complemento ortogonal de Vj como subconjunto de Vj+1, denotado por Wj.

Vj+1 = Vj ⊕Wj (3.25)

⊕: indica a soma direta dos subespaços ortogonais.
Os subespaços Wj contêm os detalhes necessários para construir Vj+1 a partir de Vj.

Vj =Wj ⊕Wj−1 ⊕Wj−2 ⊕ ... (3.26)

A cada estágio de decomposição:

Wj = Vj − Vj+1 (3.27)

no domínio da freqüência, tem-se:

Wj: componentes de alta frequência de Vj+1;

Vj: Componentes de baixa frequência de Vj+1.
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Estes espaços têm as propriedades descritas a seguir Daubechies[8].

(M1) Vj = Vj+1 ⊕Wj+1: existe um subespaço complementar Wj em que os detalhes são
armazenados.

(M2) Vj+1 ⊂ Vj: são subespaços encaixados como citado anteriormente.

(M3) ¯∪Vj︸︷︷︸
j∈Z

= L2(<): esta sequência possui a seguinte propriedade: Toda função f ∈ L2(<) pode

ser representada por suas projeções.

(M4) ¯∩Vj︸︷︷︸
j∈Z

= {0}: a propriedade (M4) equivale dizer, que as projeções tem energia arbitraria-

mente pequena ao passo quando j aumenta, fazendo com que os detalhes sejam cada vez mais
evidentes, nível por nível, em ordem crescente, conforme j→∞.

(M5) x(t) ∈ Vj+1 ⇔ x(2t) ∈ Vj: a função escalar gera um subespaço de referência e aplicando
a propriedade (M5) sucessivamente concluí-se, que todos os subespaços Vj também são gerados
pela função escala, assim como os subespaços Wj também são gerados pela função wavelet.

A projeção ortogonal de uma função f ∈ L2(<) em Vj é obtida através da função de escala,
que por sua vez define um filtro passa-baixa. A frequência de corte desse filtro é indicado por α(j).

A Figura 8 explica como são representados esses cortes e quais os espaços criados por eles
Kosloski[19].

Figura 8: Bandas de frequência entre Vj e Vj+1

Pode-se observar que o espaço Vj contido em [−αj,αj] é obtido a partir do espaço Vj+1 que
está contido em [−αj−1,αj−1], e Wj+1 que está contido em [αj−1,αj].

Quando se passa de Vj para Vj+1 a escala aumenta de 2j para 2j+1 e a banda de frequência
diminui para um intervalo [−αj−1,αj−1]. O que significa do ponto de vista de processamento de
imagens, melhorar a visão com relação à imagem, ou seja, dar um zoom na imagem.
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A seguir serão abordados os principais tópicos que nos permite compreender como a análise
de multiressolução é aplicada usando a transformada wavelet em processamento de imagens.

3.7 transformada wavelet discreta bidimensional (twd bidimensional)

Existem duas formas comuns nas quais as wavelets podem ser usadas para transformar os
valores dos pixels dentro de uma imagem. Cada uma destas transformações é uma generalização
bidimensional da TWD unidimensional.

A primeira transformada é chamada de decomposição padrão. Para obter a decomposição
padrão de uma imagem, aplica-se primeiro a TWD unidimensional a cada linha de valores de
pixels. Esta operação resulta em um valor médio para cada linha.

Feito isto, tratam-se estas linhas transformadas como se elas fossem uma imagem, e aplica-se
a TWD unidimensional para cada coluna. Os valores resultantes são todos os coeficientes de
detalhes, exceto por um único coeficiente que representa a média geral. A Figura 9 mostra a
decomposição padrão de uma imagem.

Figura 9: Decomposição padrão de uma imagem.

O segundo tipo de TWD bidimensional, chamado de decomposição não-padrão. São realizadas
operações de decomposição alternadas entre linhas e colunas. Primeiro aplica-se o cálculo da
média nos pares horizontais e faz-se a diferença dos valores dos pixels em cada linha da matriz
que representa a imagem. Depois, aplica-se o cálculo da média nos pares verticais e encontra-se a
diferença para a coluna do resultado. A Figura 10 mostra a decomposição não padrão de uma
imagem.

A transformação é completada, repetindo o processo recursivamente apenas no quadrante
contendo as médias em ambas as direções.
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Figura 10: Decomposição não padrão de uma imagem.

3.7.1 Um exemplo da aplicação da Transformada Wavelet de Haar na Compressão de um Sinal

Considere que a sequência de números (2, 2, 2, 2) deve ser transmitida através de uma rede
da maneira mais rápida possível, o que implica no envio de uma menor quantidade de dados.
Tem-se algumas opções. Trivialmente, a primeira opção é apenas para enviar todos os quatro
números, ou seja, enviar o primeiro 2, depois o segundo 2, o terceiro, e por fim, o quarto. Isto
sugere, implicitamente, a escolha da seguinte base:

< 1, 0, 0, 0 >

< 0, 1, 0, 0 >

< 0, 0, 1, 0 >

< 0, 0, 0, 1 >

Esta é a opção mais simples, porém a mais lenta para transmissão. Uma boa maneira é a
escolha de uma base que represente os dados com eficiência e de forma compacta. Como esses
dados são uniformes, isto é, um sinal constante de 2. Explorando esta uniformidade. Escolhe-se
o vetor de base < 1, 1, 1, 1 >, é possível representar os dados por apenas um número. Basta
enviar o número 2 sobre a rede, e a sequência de dados inteiro pode ser reconstruída por uma
multiplicação (ou ponderação) com o vetor de base < 1, 1, 1, 1 >. Precisa-se de mais três vetores
base para completar a base do espaço, que no exemplo é de dimensão 4. Estes vetores da base
têm que ser ortogonais. Isto significa que o produto escalar de quaisquer dois vetores da base,
o resultado deve ser zero. Portanto, deve-se encontrar um vetor que é ortogonal a < 1, 1, 1, 1 >.
Considere o vetor < 1, 1,−1,−1 >. O produto escalar destes dois vetores é zero. Na Figura 11,
apresenta-se graficamente estes dois vetores:
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Figura 11: (a) Representação gráfica do vetor <1, 1, 1, 1>; (b) Representação gráfica do vetor <1, 1, -1, -1>.

Graficamente esses vetores da base são parecidos com "ondas", daí o nome de wavelets. Tem-se
dois vetores da base, precisa-se de mais dois. Haar construiu os vetores restantes da base por
um processo de dilatação e contração. Dilatação basicamente significa "comprimir", portanto os
vetores da base restantes foram construídos comprimindo e deslocando. Comprimindo o vetor
< 1, 1,−1,−1 >, tem-se < 1,−1, 0, 0 >. O par 1, 1 é comprimido em um único 1, similarmente, o
par −1, −1 torna-se um único valor −1. Em seguida, realiza-se um deslocamento no vetor da
base resultante e obtem-se: < 0, 0, 1,−1 >, que é o vetor da base final. Na Figura 12 é apresentado
graficamente estes dois vetores:

Figura 12: (a) Representação gráfica do vetor <1, -1, 0, 0>; (b) Representação gráfica do vetor <0, 0, 1, -1>.

Agora a base está completa para o espaço de dimensão 4, constituído pelos seguintes vetores
de base ou wavelets.

< 1, 1, 1, 1 >

< 1, 1,−1,−1 >

< 1,−1, 0, 0 >

< 0, 0, 1,−1 >

Mesmo estes vetores da base sendo ortogonais, eles não são ortonormais. No entanto, é facil-
mente possível normalizá-los através do cálculo da norma de cada um desses vetores e dividindo
suas componentes por esse valor.
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< 1, 1, 1, 1 > Norma =
√
12 + 12 + 12 + 12 = 2 − > < 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 >

< 1, 1,−1,−1 > Norma =
√
12 + 12 + (−1)2 + (−1)2) = 2 − > < 1/2, 1/2,−1/2,−1/2 >

< 1,−1, 0, 0 > Norma =
√
12 + (−1)2 + 02 + 02 =

√
2 − > < 1/

√
2,−1/

√
2, 0, 0 >

< 0, 0, 1,−1 > Norma =
√
02 + 02 + 12 + (−1)2 =

√
2 − > < 0, 0, 1/

√
2,−1/

√
2 >

Agora com a base formada, segue um exemplo de como representar um vetor de entrada (sinal)
para wavelets. Isto também é conhecido como a Transformada 1D de Haar.

3.7.2 Transformada 1D de Haar

Considere agora o vetor de entrada < 4, 2, 5, 5 >. Para representar por wavelets, simplismente
toma-se um produto escalar do vetor de entrada com cada um dos vetores da base.

< 4, 2, 5, 5 > . < 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 >= 8

< 4, 2, 5, 5 > . < 1/2, 1/2,−1/2,−1/2 >= −2

< 4, 2, 5, 5 > . < 1/
√
2,−1/

√
2, 0, 0 >= 2/

√
2

< 4, 2, 5, 5 > . < 0, 0, 1/
√
2,−1/

√
2 >= 0

Assim, o vetor de entrada foi transformado em < 8,−2, 2/
√
2, 0 >. Note que a quarta compo-

nente é 0. Isto significa que não é preciso do 4º vetor da base, pode-se reconstruir o vetor de
entrada original com apenas os três primeiros vetores da base. Em outras palavras, escolhe-se
dinamicamente três vetores da base dentre as 4 possibilidades, de acordo com o vetor de entrada.

8∗ < 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 >=< 4, 4, 4, 4 >

−2∗ < 1/2, 1/2,−1/2,−1/2 >=< −1,−1, 1, 1 >

2/
√
2∗ < 1/

√
2,−1/

√
2, 0, 0 >=< 1,−1, 0, 0 >

Adicionando os vetores
=< 4, 2, 5, 5 >

Se o vetor de entrada for maior que 4, por exemplo, com 8 componentes, não é necessário encon-
trar os vetores da base mais uma vez. Pode-se usar a menor base obtida acima. De fato, pode-se
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usar a função wavelet mais simples, que consiste em: < 1/
√
2, 1/
√
2 > e < 1/

√
2,−1/

√
2 >.

Essas são as menores ondas, nota-se que não é possível mais comprimí-los. No entanto, na
escolha destes vetores de base menor para uma maior entrada, já que não se pode mais fazer a
transformada wavelet de Haar como anteriormente, tem-se que transformar recursivamente o
vetor de entrada até chegar ao resultado final. Para exemplificar, segue o mais simples, com duas
componentes na base para transformar em quatro componentes de entrada do vetor anterior. O
algoritmo é descrito na Figura 13, e o exemplo é traçado ao lado.

Figura 13: Algorítmo para transformar um vetor de entrada em base Wavelets

Este algoritmo é muito simples. Tudo que se faz é tomar as somas e diferenças de cada par
de números no vetor de entrada e dividí-los pela raiz quadrada de 2. Em seguida, o processo
é repetido no vetor resultante da soma dos termos. A seguir tem-se uma implementação da
Transformada de Haar 1D em C++:
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/ * Entradas: entrada = vetor vec, n = tamanho do vetor de entrada * /
void haar1d (* VEC, int n float)

int i = 0;
w = int n;
float * vecp = new float [n];
for (i = 0; i <n, i + +)
vecp [i] = 0;

while (w> 1)

w / = 2;
for (i = 0; i <w, i + +)

vecp [i] = (vec [2 * i] + vec [2 * i + 1]) / sqrt(2.0);
vecp [i + w] = (vec [2 * i] - VEC [2 * i + 1]) / sqrt(2.0);

for (i = 0; i <( w*2); i + +)
vec [i] = vecp [i];

delete []vecp;
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4
F U N Ç Õ E S D E P E A N O D E [0, 1] E M [0, 1]N

As Curvas de Peano foram estudadas pela primeira vez pelo matemático italiano Giuseppe
Peano (1858-1932), com o objetivo de preencher completamente, com uma curva contínua, um
espaço bidimensional (como um quadrado), ou generalizando, um espaço n-dimensional (hiper-
cubo).

Intuitivamente uma "curva contínua"em dimensões 2 ou 3 (ou mais) podem ser imaginadas
como "caminho de um ponto em movimento contínuo". Esta noção é muito vaga. Para torná-la
mais precisa, Camille Jordan(1838-1922) em 1887, introduziu a definição rigorosa que se segue,
que tem sido usada como uma descrição precisa da noção de "curva contínua": Uma curva (com
pontos terminais) é uma função contínua cujo domínio é o intervalo unitário [0,1].

Na sua forma mais geral, o contradomínio de tal função pode ser num espaço topológico
arbitrário. Mas nos casos mais comuns, o contradomínio é um espaço euclidiano, tal como o
plano bidimensional (uma "curva planar") ou um espaço tridimensional ("curva espacial").

Por vezes, a curva é identificada com o conjunto de valores ou a imagem da função (o conjunto
de todos os valores possíveis da função), em vez da própria função. É ainda possível definir
curvas sem pontos terminais que sejam funções contínuas numa linha real ou no intervalo unitário
aberto (0,1).

Em Peano[26], mostra, de maneira não muito simples, a definição da Função de Peano descrita
por Peano.

Neste trabalho, apresentamos de forma clara uma função que é uma Curva de Peano e que
quando se restringe a um número de casas "decimais" finita, obtem-se uma Curva que preen-
che o quadrado discreto "continuamente". Esta curva é modelada por um algoritmo de baixa
complexidade, desenvolvido neste trabalho, que permite aplicações de matemática computacional.

4.1 fam ília de funções de peano

Defini-se a família de funções,

fn(x) : [0, 1]→ [0, 1]n,n = 2, 3, ... (4.1)

sendo x ∈ [0, 1] escrito em expansão ternária (com base 3), na forma

x = (0, x1x2...xj...xnx1+nx2+n...xj+n...xn+n...x1+inx2+in...xj+in...xn+in...)3

com xj+in ∈ {0, 1, 2}, j = 1, 2, ...,n e i = 0, 1, ...

34
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Ou de forma equivalente, x no formato matricial para melhor entendimento das fórmulas que
vem posteriormente

x = (0, x1x2...xj...xn

x1+nx2+n...xj+n...xn+n

...

x1+inx2+in...xj+in...xn+in

...)3

Defini-se agora fn(x) como sendo:

fn(x) = fn((0, x1x2...xnx1+nx2+n...xn+n...x1+inx2+in...xj+in...)3) =

((0,X1X1+n...X1+in...)3,

...

(0,XjXj+n...Xj+in...)3,

...

(0,XnXn+n...Xn+in...)3).

em que

Xj+in = 1+ (−1)Sxj+in(xj+in − 1),

com

Sxj+in =

j+in−1∑
k=1

xk −

i−1∑
q=0

xj+qn. (4.2)

Esta é uma família de funções de Peano que transforma um intervalo fechado em um cubo de
dimensão n.

Segue um exemplo simples da construção de uma curva de Peano através da fórmula (4.2)
considerando n = 2, i = 0. Com estes parâmetros, a fórmula reduz-se a:

Xj = 1+ (−1)Sxj(xj − 1),

com

Sxj =

j−1∑
k=1

xk −

−1∑
q=0

xj+q.2. (4.2.1)

Dada a sequência de 0 a 8 dos números naturais na base ternária:

00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22

Aplicando tais pontos na fórmula (4.2.1):
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00 − > Sx1 = x1 − x1 = 0− 0 = 0⇒ X1 = 1+ (−1)0(0− 1) = 0

Sx2 = x1 − x2 = 0− 0 = 0⇒ X2 = 1+ (−1)0(0− 1) = 0 − > 00

01 − > Sx1 = x1 − x1 = 0− 0 = 0⇒ X1 = 1+ (−1)0(0− 1) = 0

Sx2 = x1 − x2 = 0− 1 = −1⇒ X2 = 1+ (−1)−1(1− 1) = 1 − > 01

02 − > Sx1 = x1 − x1 = 0− 0 = 0⇒ X1 = 1+ (−1)0(0− 1) = 0

Sx2 = x1 − x2 = 0− 2 = −2⇒ X2 = 1+ (−1)−2(2− 1) = 2 − > 02

Encontra-se a sequência de pontos: 00, 01, 02. Geometricamente, tem-se:

Continuando o processo para mais alguns pontos:

10 − > Sx1 = x1 − x1 = 1− 1 = 0⇒ X1 = 1+ (−1)0(1− 1) = 1

Sx2 = x1 − x2 = 1− 0 = 1⇒ X2 = 1+ (−1)1(0− 1) = 2 − > 12

11 − > Sx1 = x1 − x1 = 1− 1 = 0⇒ X1 = 1+ (−1)0(1− 1) = 1

Sx2 = x1 − x2 = 1− 1 = 0⇒ X2 = 1+ (−1)0(1− 1) = 1 − > 11

12 − > Sx1 = x1 − x1 = 1− 1 = 0⇒ X1 = 1+ (−1)0(1− 1) = 1

Sx2 = x1 − x2 = 1− 2 = −1⇒ X2 = 1+ (−1)−1(2− 1) = 0 − > 10

Completando a curva da imagem anterior com os pontos 12, 11, 10:

Prosseguindo para os demais elementos:
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20 − > Sx1 = x1 − x1 = 2− 2 = 0⇒ X1 = 1+ (−1)0(2− 1) = 2

Sx2 = x1 − x2 = 2− 0 = 2⇒ X2 = 1+ (−1)2(0− 1) = 0 − > 20

21 − > Sx1 = x1 − x1 = 2− 2 = 0⇒ X1 = 1+ (−1)0(2− 1) = 2

Sx2 = x1 − x2 = 2− 1 = 1⇒ X2 = 1+ (−1)1(1− 1) = 1 − > 21

22 − > Sx1 = x1 − x1 = 2− 2 = 0⇒ X1 = 1+ (−1)0(2− 1) = 2

Sx2 = x1 − x2 = 2− 2 = 0⇒ X2 = 1+ (−1)0(2− 1) = 2 − > 22
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Acrescentando os pontos 20, 21, 22:

Aumentando-se a sequência para 18 pontos, obtem-se:

Continuando a sequência de pontos, preenche-se um quadrado de dimensões maiores:

Este processo pode ser continuado indefinidamente.
Das definições dadas em (4.2), observa-se que Xj+in pode ser visto como uma função de j+ in

variáveis, podendo ser denotado por:

Xj+in = G(x1, x2, ..., xj+in). (4.3)

Há casos que existem duas expansões ternárias para um mesmo número real. Neste sentido,
prova-se a seguir que fn(x), calculado usando as fórmulas (4.2), quando aplicadas às duas
expansões de x, obtém-se o mesmo resultado.

Quando temos duas expansões, uma é finita e a outra é obtida a partir da expansão finita,
substituindo o último algarismo não nulo, que é 2 ou 1, por ele mesmo menos 1 e os demais
"dígitos"seguintes da expansão por 2.

Seja x0 = (0, x01x
0
2...x0j+in000...)3 a expansão finita com x0j+in ∈ {1, 2} seu último algarismo não

nulo e x1 = (0, x11x
1
2...x1n+in−1a

1
j+in222...)3 a expansão infinita com a1j+in = x0j+in − 1, então

deve-se provar que:

fn(x
0) = fn(x

1)
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De acordo com a notação introduzida anteriormente, tem-se:

fn(x
0) = ((0,X01X

0
1+n...X01+in...)3,

...

(0,X0jX
0
j+n...X0j+in...)3,

...

(0,X0nX
0
n+n...X0n+in...)3),

fn(x
1) = ((0,X11X

1
1+n...X11+in...)3,

...

(0,X1jX
1
j+n...X1j+in...)3,

...

(0,X1nX
1
n+n...X1n+in...)3).

Como nas duas expansões de x, x0k = x1k para k = 1, 2, ..., j+ in− 1, usando (4.3), conclui-se que:

X0k = X1k para k = 1, 2, ..., j+ in− 1.

Logo tem-se as igualdades para índices menores que j+ in. As igualdades para índices maiores
ou iguais a j+ in podem ser reduzidos a cinco casos apresentados a seguir:

Considerando Sx0j+in par (ou ímpar), então Sx0j+pn com p = i, i+ 1, ... tem a mesma paridade
e Sx1j+pn com p = i, i+ 1, ... também tem a mesma paridade. É mostrado a seguir a igualdade
entre as coordenadas CX0j = CX1j , onde CXj = (0,XjXj+n...Xj+in...)3 com as devidas adaptações
para os sobrescritos quando existirem.

1º Caso: Quando a paridade de Sx0j+in for par, tem-se:

CX0j = (0,X0jX
0
j+n...x0j+in000...)3 = CX1j = (0,X0jX

0
j+n...(x0j+in − 1)222...)3

2º Caso: Quando a paridade de Sx0j+in for ímpar, com xj+in = 1, tem-se:

CX0j = (0,X0jX
0
j+n...X0

j+(i−1)n1222...)3 = CX1j = (0,X0jX
0
j+n...X0

j+(i−1)n2000...)3

3º Caso: Quando a paridade de Sx0j+in for ímpar, com xj+in = 2, tem-se:

CX0j = (0,X0jX
0
j+n...X0

j+(i−1)n0222...)3 = CX1j = (0,X0jX
0
j+n...X0

j+(i−1)n1000...)3

Agora, considerando-se u 6= j e u ∈ {1, 2, ...,n} e p̄ = min{p ∈N ; u+ pi > j+ni}. Se Sx0u+p̄n
tem paridade par (ou ímpar), então Sx0u+pn com p = p̄, p̄+ 1, ..., tem a mesma paridade e Sx1u+pn,
com p = p̄, p̄+ 1, ..., tem todos paridade oposta.
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Portanto,

4º Caso: Quando a paridade de Sx0u+p̄n for par, tem-se:

X0u = (0,X0uX0u+n...x0
u+(p̄−1)n000...)3 = X1u = (0,X0uX0u+n...x0

u+(p̄−1)n000...)3

5º Caso: Quando a paridade de Sx0u+p̄n for ímpar, tem-se:

X0u = (0,X0uX0u+n...x0
u+(p̄−1)n222...)3 = X1u = (0,X0uX0u+n...x0

u+(p̄−1)n222...)3

Exemplo: Nota-se que f3(x0) = f3(x
1) para as duas expanções de x, x0 = (0, 1111200...)3 e

x1 = (0, 11111222...)3.

f3((0, 111) = ((0, 11000...)3,
120 (0, 10222...)3,
000 (0, 12222...)3)
...)3

= f3((0, 111) = ((0, 11000...)3,
112 (0, 11000...)3,
222 (0, 1222...)3)
...)3

A seguir verificare-se algumas regras vistas anteriormente nos casos 3º, 4º e 5º.

Neste exemplo temos j = 2, i = 1 e como:

3º) Sx02+1.3 = 1+ 1+ 1+ 1− 1 = 3 é ímpar, tem-se

CX02 = (0, 10222...)3 = CX21 = (0, 11000...)3

4º) Sx01+2.3 = 1+ 1+ 1+ 1+ 2+ 0− 1− 1 = 4 é par e Sx11+2.3 = 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 2− 1− 1 = 5

é ímpar, tem-se

X01 = (0, 11000...)3 = X11 = (0, 11000...)3

5º) Sx03+1.3 = 1+ 1+ 1+ 1+ 2− 1 = 5 é ímpar e Sx13+1.3 = 1+ 1+ 1+ 1+ 1− 1 = 4 é par,
tem-se

X03 = (0, 1222...)3 = X13 = (0, 1222...)3

4.1.1 Uma Restrição Discreta importante da família de funções de Peano

Uma restrição importante da família fnm é ao domínio discreto Dnm, definidos a seguir:

Dnm = (0, x1, x2, ..., xnm)3

e

fnm|Dnm : Dnm → [0, 1]n

é tal que
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fnm|Dnm(x) = fnm(x).

O conjunto de valores de f2m ligando pontos consecutivos é a família de funções de Peano
originalmente apresentada em "gráficos"por Peano. O número nm representa o número de casas
decimais da expansão.

Na Figura 14 é apresentado um gráfico de f2m e uma tabela, de acordo com a terminologia
adotada na seção 4.1, com os valores calculados na base ternária de seus 30 primeiros elementos.
No gráfico, são deslocados os pontos de colisão para que se perceba a sequência de pontos
consecutivos.

Figura 14: Gráfico gerado através da tabela de pontos gerada pela função f2m.

4.1.2 Funções de Peano do Círculo em [0, 1]n

Considere o conjunto S = {(x,y)|x = cos(t), y = sen(t), t ∈ [0, 2π]} e a função u(x,y) definida
a seguir:

u(x,y) : S→ [0, 1] com

u(x,y) = t/2π, onde

x = cos(t) e y = sen(t)

Defini-se a família de funções gn(x,y):

gn(x,y) : S→ [0, 1]n,n = 1, 2, ...

Seja (x,y) ∈ S e u(x,y) ∈ [0, 1] escrito em expansão mista, com bases 2 e 3, definida do seguinte
modo:
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t = u(x,y) = (0, t1t2...tnt1+nt2+n...t1+in...tj+in...tn+in...)23

com tj ∈ {0, 1}, j = 1, 2, ...,n, tj+in, tj+1+in, ..., tn+in, i = 1, 2, ...

e u(x,y) =
n∑
j=1

xj2
−j +

n,∞∑
j,i=1

xj+in3
−(j+in).

Definindo agora gn(x,y):

gn((0, t1t2...tnt1+nt2+n...t1+in...tj+in...)23) =

((0,X1X1+n...X1+in...)3, (0,X2X2+n...X2+in...)3, ...(0,XjXj+n...Xj+in...)3, ...),

onde j = 1, 2, ...n, i = 0, 1, 2, ... e

Xj+in = 1+ (−1)S(tj+in − 1), com

S =

j+in∑
p=1

(tp + 1) +

p+qn<j+in∑
p=1,q=1

tp+qn −

q<i∑
q=1

tj+qn (4.4)

Esta é uma família de funções de Peano que transforma continuamente um círculo em um
cubo de dimensão n, adiante é estudada suas propriedades. Afim de facilitar as aplicações,
considera-se t = u(x,y) ∈ [0, 1] a função

hn = gnou−1(t) : [0, 1]→ [0, 1]n com h(0) = h(1)

As funções hn : [0, 1]→ [0, 1]n podem ser definidas do seguinte modo: seja t ∈ [0, 1] escrito em
expansão mista, com bases 2 e 3, definida do seguinte modo:

t = (0, t1t2...tnt1+nt2+n...t1+in...tj+in...)23

com tj ∈ {0, 1}, j = 1, 2, ...,n,

tj+in, tj+1+in, ..., tn+in ∈ {0, 1, 2}, i = 1, 2, ...

e t =

n∑
j=1

tj2
−j +

n,∞∑
j,i=1

tj+in3
j+in

Portanto,
hn((0, t1t2...tnt1+nt2+n...t1+in...tj+in...)23) =

= ((0,X1X1+n...X1+in...)3), (0,X2X2+n...X2+in...)3, ...(0,XjXj+n...Xj+in...)3, ...

onde j = 1, 2, ...,n, i = 0, 1, 2, ... e

Xj+in = 1+ (−1)S(tj+in − 1), com S = 1+

k=j+in−1∑
p=1,q=1

tk −

q=i−1∑
q=0

tj+qm.
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4.1.3 Área de Preenchimento da Função de Peano e Mudança de Base

Na seção anterior foi visto que n.m gera o número de casas decimais da expansão ternária ou
binária. Esta seção mostra a extensão desse conceito para qualquer base ímpar.

Da expansão discreta da função de Peano visto na seção anterior, a fórmula (4.2) pode ser
adaptada para:

Xj+in = (B[k] − 1) + (−1)Sxj+in(2xj+in −B[k] + 1)/2,

com

Sxj+in =

j+in−1∑
k=1

xk −

i−1∑
q=0

xj+qn. (4.5)

onde B[k] é uma base ímpar qualquer, podendo ser alterada durante a geração da imagem da
função. O valor de k é n ∗m, isto é, pode-se ter n ∗m bases ímpares. Esta adaptação ainda
permite a utilização da base 2 na última iteração a ser feita, ou seja, B[n ∗m− 2] = B[n ∗m− 1] = 2

(uma na expansão finita e uma na expansão infinita). Em outros casos não é possível a aplicação
da base par, por não ser manter o critério da curva de não se auto intersectar.

Esta mudança de base garante a flexibilidade de preencher uma área com tamanhos variáveis.

No caso anterior, onde se tem uma expansão discreta na base ternária, o número 3nm indica
a quantidade de pontos que a função irá gerar. Com esta mudança de base, é possível gerar
pontos que não sejam exclusivamente na base 3, o que faz garantir o bom uso desta função no
processamento de imagens digitais.

A seguir, na Figura 15, é apresentado alguns exemplos das Curvas de Peano gerados pela
função (4.4) e os parâmetros apresentados em cada caso, considerando sempre n = 2.
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Figura 15: Curvas de Peano gerados pela função (4.4)
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5.1 compressão de imagens

Nas últimas décadas, a necessidade de compressão de dados com uma alta taxa de compressão
se tornou imprescindível. O requerimento básico de qualquer método de compressão é que se
possa mudar rapidamente as informações originais e vice- versa.

Há dois tipos de compressão: compressão sem perda e compressão com perda.

Compressão sem perda: é normalemte aplicada quando a qualidade e a fidelidade da imagem são
importantes e devem ser mantidas, consistindo na recuperação das informações sem perdas da
qualidade, ou seja, os coeficientes eliminados não compromentem o processo de reconstrução
A. X. Falcão[2].

Compressão com perda: é utilizada quando a portabilidade e a redução do tamanho da imagem
são mais importantes que a qualidade visual, sem no entanto menosprezá-la, neste caso pode
ocorrer perda de informações. Esse problema pode ser contornado desde que a decomposição
seja aceitável. Esse tipo de compressão permite que os fatores de resolução sejam atingidos em
um grau maior, porém, só poderá ser usada quando os dados originais forem substituídos por
uma aproximação fácil de comprimir A. X. Falcão[2]. Normalmente o uso de transformada está
associado a métodos com perda.

A idéia geral de representar os dados é utilizar uma base matemática. Tal base deve satisfazer
certas condições, como boa localização no tempo e na frequência, tornando os coeficientes muito
pequenos A. X. Falcão[2].

O uso da TW no processo de compressão faz com que coeficientes que são menores de um
determinado valor possam ser eliminados sem comprometer a reconstrução da imagem. Dessa
forma, o número de coeficientes significativos para a reconstrução do sinal se torna cada vez
menor e as informações mais importantes estão concentradas nesse conjunto. Porém, há certos
requisitos para satisfazer as condições de um algoritmo baseado em compressão atual[4]:

1) ser independente do tipo de dado;
2) ter um baixo custo computacional;
3) ser capaz de remover a correlação para um conjunto grande de dados.
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As bases de funções wavelets se encaixam nessas condições, tornando-se uma alternativa de
trabalho. A compressão de imagens usando a TW segue três passos descritos a seguir.

1) calcular os coeficientes através de um algoritmo rápido tanto na decomposição quanto na
reconstrução, a partir de seus coeficientes do filtro.

2) produzir uma sequência em ordem decrescente do valor dos coeficientes, podendo usar
funções bases para normalizar e usar qualquer técnica padrão;

3) estipular um erro, onde qualquer busca padrão poderá ser usada. Porém, para imagens,
grandes escolhas tornam o processo lento.

Em geral, a compressão de uma imagem consiste na eliminação dos coeficientes não significati-
vos no domínio transformado, que são trocados por zero. A imagem comprimida é armazenada
no domínio transformado e, para tanto, a sua recuperação deve ser feita usando a transformada
inversa.

5.2 sistema de armazenamento de imagens através da transformada wavelet

Quando a Transformada Wavelet é aplicada a uma imagem, ela a decompõe em vários níveis
de resolução, devido à Análise de Multirresolução J. F. Silvia[16]. Após a decomposição completa
da imagem, sua energia está concentrada em poucos coeficientes wavelet, ou seja, a imagem pode
ser reconstruída usando apenas estes coeficientes, praticamente sem perda de informações.

Quando aplicamos o método mais de uma vez, denominamos este procedimento de autoreso-
lução, o qual duplica o comprimento das ondas e reduz a metade a quantidade de coeficientes
Wavelets, isto é, há um novo desprezo dos coeficientes que são menos significativos na recons-
trução da imagem. Porém, se aumentarmos bastante o número de autoresoluções, o tempo de
processamento aumenta e a qualidade da imagem tende a diminuir. Veremos neste trabalho o
número conveniente de autoresoluções para otimizarmos o tempo de processamento e manter a
qualidade da imagem apresentada pelos dados sísmicos, após a compressão.

O algoritmo proposto neste trabalho cria um vetor apenas para o armazenamento dos coefici-
entes significativos para a reconstrução da imagem. Através desse vetor, é possível reconstruir a
imagem original. Além do valor de cada coeficiente não eliminado, é necessário que este vetor
contenha também informações como a dimensão dos dados sísmicos e a posição dos coeficientes
no dado original.

5.2.1 Codificação da Imagem Comprimida

Neste trabalho, usamos a base Wavelet de Daubechies de 8 pontos e, a escala de resolução usada
nos dados é a escala por linha, ou seja, a cada autoresolução apresenta-se a imagem resultante e
os detalhes retirados pela transformada Wavelet 1D.

A primeira componente desse vetor deverá ser a dimensão do vetor que representa a imagem,
ou seja, largura x altura. A partir da segunda componente, os coeficientes já podem ser arma-
zenados. Como o dado processado contém muitos zeros, para se obter uma boa compressão,
cada coeficiente deverá trazer consigo a distância até o próximo elemento diferente de zero,
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este procedimento continua até codificação de todo o vetor. A seguir, é feita uma ilustração do
funcionamento desse sistema de armazenamento para um vetor de 20 posições.

Seja A, um vetor, ~A sua versão decomposta pela Transformada Wavelet Discreta (TWD) e AL o
vetor após a escolha da faixa dos coeficientes a serem desprezados.

A = (∗, ∗, ∗, ∗, ∗, ∗, ∗, ∗, ∗, ∗, ∗, ∗, ∗, ∗, ∗, ∗, ∗, ∗, ∗, ∗)→ TWD

→ ~A = (∗, ∗,o,o,o, ∗,o, ∗,o,o,o, ∗, ∗, ∗,o,o,o, ∗,o,o)

Em ~A, os coeficientes representados por ∗ são coeficientes significantes, enquanto que os que
estão representados por 0 podem ser eliminados.

Supondo que os coeficientes que podem ser eliminados trazem poucas informações à imagem,
ou seja, são próximos de zero, é indicado desprezá-los através da análise no histograma. Desta
forma, o vetor AL resultante é o seguinte:

AL = (∗, ∗, 0, 0, 0, ∗, 0, ∗, 0, 0, 0, ∗, 0, ∗, 0, 0, 0, ∗, 0, 0)

O vetor AL é um vetor esparso com poucos coeficientes, por isso só há a necessidade de
armazenar os coeficientes não-nulos. Assim, o vetor que representaria o vetor comprimido seria:

Vcod = (20, ∗, ∗, 4, ∗, 2, ∗, 4, ∗, 2, ∗, 4, ∗)

sendo que o número 20 na primeira posição indica a dimensão do vetor. Após os dois primeiros
elementos *, o número 4 indica que o próximo coeficiente diferente de zero se encontra a
uma distância 4 do anterior e, assim por diante. Dessa forma, para um vetor transformado e
comprimido de ordem N, o vetor Vcod seria escrito da seguinte maneira:

Vcod = (N, ∗,d, ∗, ...)

sendo d a distância de um elemento diferente de zero a outro elemento também diferente de zero.

O vetor Vcod pode ser gerado na mesma rotina que faz a eliminação dos coeficientes escolhidos
na análise do histograma, pois nesta rotina há a identificação dos coeficientes que estão acima do
limiar. Logo, o custo computacional para gerar este vetor será desprezível.

O vetor Vcod é a versão compactada do vetor no domínio Wavelet.

5.2.2 Decodificação da Imagem Comprimida

O procedimento de reconstrução do vetor, a partir do vetor Vcod, também é simples. A ordem
do vetor é o valor do primeiro elemento do vetor Vcod. Portanto, o primeiro passo é a criação de
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um vetor nulo cuja ordem seja igual ao primeiro elemento do vetor Vcod.

A partir do primeiro elemento, tem-se a tarefa de colocar cada coeficiente em seu lugar original
no vetor inicial. Como os coeficientes da imagem variam em uma escala de −1 a 1 e não existe
distância 1 no processo, não há perigo de confusão entre distância e coeficiente.

Desta forma, se o primeiro elemento após a dimensão do vetor pertencer a escala, significa
que este será o primeiro coeficiente do vetor, caso contrário, o número fora da escala indicará a
que distância estará o primeiro elemento diferente de zero. Como o vetor de decodificação foi
iniciado como vetor nulo, basta repetir este procedimento para cada elemento do vetor Vcod, ou
seja, a cada distância d, substitui o 0 do vetor de decodificação pelo elemento que vem após o
elemento que representa a distância d no vetor Vcod.

Cada dois elementos representam, respectivamente, o valor do coeficiente preservado no vetor
transformado e sua localização no vetor de domínio wavelet, então basta usar esses dois valores
para localizar e posicionar o coeficiente no seu lugar no vetor nulo criado incialmente. Após
o preenchimento de todos os elementos do vetor, aplica-se sobre este a transformada wavelet
discreta inversa (TWDI).

5.3 função de peano e wavelet 1d em processamento de dados s ísmicos 3d

Os dados sísmicos 3D são gerados pela composição de várias imagens sísmicas bidimensionais.
Dessa forma, o software desenvolvido neste trabalho realiza a compressão em cada imagem
bidimensional que compõem o dado 3D. Para isto, usamos a função de Peano para linearizar os
dados em cada sessão do bloco sísmico e em seguida a transformada wavelet 1D para decompor
a imagem em coeficientes Wavelets. A reconstrução dessas sessões sísmicas com os coeficientes
desprezados formam o dado sísmico 3D comprimido.

O uso da Função de Peano no processamento de uma imagem consiste em percorrer todos os
pontos da imagem continuamente e sem autointerseções, isto evita o problema das condições de
contorno periódicas encontrados ao se aplicar as Wavelets.

No final deste processo de varredura da imagem, gera-se um vetor contendo LxC (LarguraX-
Comprimento da imagem) elementos.

Dentre as diversas curvas apresentadas por Peano que poderiam fazer este papel de percorrer
os pontos da imagem que compõe o dado sísmico, utiliza-se neste trabalho a curva apresentada
na Figura 16:
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Figura 16: Curva de Peano discretizada

A curva acima foi gerada utilizando a função (4.5) definida na seção 4:

Xj+in = (B[k] − 1) + (−1)Sxj+in(2xj+in −B[k] + 1)/2,

com

Sxj+in =

j+in−1∑
k=1

xk −

i−1∑
q=0

xj+qn.

e os parâmetros: n = 2; m = 6.

Como n ∗m = 12, pode-se escolher 12 valores para B, no caso acima tem-se: B[i] = 3, i = 0..9,
B[n ∗m− 2] = B[n ∗m− 1] = 2.

Está curva foi escolhida por apresentar uma maior proximidade dos pontos vizinhos, aumentando-
se desta forma, a correlação entre os pixels, o que melhora a compressão da imagem.

Ao se usar esta curva, armazena-se os pontos de cada imagem que compõe o dados sísmico
3D em um vetor, ou seja, tem-se as imagens linearizadas. Em seguida aplica-se a Transformada
Wavelet 1D para decompor a imagem em coeficientes Wavelets, usando a base de Daubechies de
8 pontos. Afim de obter uma boa decomposição, foi implantado o processo de autoresolução e
escolha da faixa de comprimento de onda a ser desprezada.
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Usaremos neste trabalho um bloco sísmico 3D de dimensões 1024x1024x64 (AxLxP), ou seja, te-
mos 64 imagens bidimensionais de dimensões 1024x1024. O dado ocupa um espaço de 307.513Kb
em disco, com uma média de 8 bytes por pixel.

A máquina que executa o sistema proposto é um MacBook air 13”, processador 1,6 GHz Intel
Core i5, memória ram de 8 GB 1600 MHz DDR3, disco rígido de 256 GB SSD e placa gráfica Intel
HD Graphics 6000 com 1536 MB de memória dedicada.

Na Figura 17, apresenta-se a compressão de dados sísmicos 3D com 4 autoresoluções:

Figura 17: (a) Imagem Original; (b) Imagem após Compressão

O tamanho do arquivo em disco reduziu de 307.513kb para 54.628kb, ou seja, uma compressão
de 82,3%. Percebe-se que houve uma certa perda de qualidade após a compressão. A máquina
gastou um tempo total de 9,02 segundos para comprimir os dados.
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Vejamos agora, na Figura 18, a compressão com 3 autoresoluções:

Figura 18: (a) Imagem original; (b) Imagem após compressão

O tamanho do arquivo em disco reduziu de 307.513kb para 79.379kb, ou seja, uma compressão
de 74,18%. A mudança de qualidade da imagem é imperceptível. Considerando, portanto, este o
número de autoresoluções ideal para a compressão. A máquina gastou um tempo total de 8,3
segundos para comprimir os dados.
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Esta tese mostra fundamentos importantes sobre Compressão de Dados Sísmicos 3D e como
este assunto se revela importante na otimização de espaço e tempo computacional dentro da
indústria de petróleo.

O contexto principal se caracteriza pelo desenvolvimento de um sistema de Compressão de
Dados Sísmicos 3D, que por sua vez são comprimidos usando a Função de Peano e a Transfor-
mada Wavelet 1D, com o objetivo de reduzir o espaço de memória computacional utilizado para
armazenamento e a otimização do tempo na transmissão desses dados. Esse sistema armazena
apenas os coeficientes que não são eliminados na compressão e suas posições, tornando assim
bem menor o espaço utilizado para armazená-los. As informações comprimidas podem ser
apresentadas em tempo real na tela do computador.

Foi usado para teste um volume sísmico de 307.513KB. Com 3 autoresoluções foi possível
comprimir os dados para 79.379KB, ou seja, uma compressão de 74,18% não havendo mudanças
perceptíveis. O tempo total de processamento para este dado foi de 8, 3 segundos, podendo ser
otimizado com uma máquina mais robusta em hardware.

Embora o sistema de armazenamento tenha sido implementado na linguagem c++, o mesmo
pode ser feito em qualquer outra linguagem de programação e para compressão usando qualquer
tipo de técnica, não apenas as baseadas na transformada wavelet.

Como sugestão para futuros trabalhos, está a automatização da leitura dos dados de entrada
sem a necessidade de informar suas dimensões, pois o sistema proposto necessita que o usuário
informe as dimensões dos Dados Sísmicos 3D a serem comprimidos. O software também pode
ser adaptado para receber qualquer tipo de dado 3D, inclusive, já funciona para compressão de
filmes.
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