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Resumo— Este artigo apresenta uma estratégia de mitigação
para o ruı́do impulsivo gaussiano gatilhado. O modelo analisado
considera somente a presença do ruı́do impulsivo, denoninado
ruı́do impulsivo puro, que consiste em um processo com ruı́do
aditivo gaussiano branco (AWGN – Additive White Gaussian
Noise), denominado ni (t), cujas amostras são obtidas multiplicando ni (t) por um sinal modulante representado por uma
onda quadrada C(t) com amplitude unitária e perı́odo T . São
apresentados para o modelo analisado os resultados da sequência
gerada, a estimativa obtida utilizando a teoria de sistemas
lineares ótimos e o erro médio quadrático entre essas sequências.
Palavras-chave— Filtro de Wiener, Processo Autoregressivo,
Ruı́do Impulsivo.

II. M ITIGAÇ ÃO DO RU ÍDO I MPULSIVO G AUSSIANO
G ATILHADO
Se, em determinado sistema de comunicação, o canal introduz ruı́do, então o sinal recebido é composto pelo sinal
transmitido acrescido do ruı́do, ou seja,
y(t) = x(t) + n(t),
em que x(t) representa o sinal transmitido, n(t) o ruı́do
gaussiano branco chaveado e y(t) o sinal recebido [1].
A correlação cruzada entre o sinal desejado x(t) e o sinal
observado y(t), Rxy (τ ), é dada por
Rxy (τ )

I. I NTRODUÇ ÃO

= E[x(t)x(t + τ )] + E[x(t)n(t + τ )].

Considerando os sinais x(t) e n(t) independentes, tem-se que

E

M todo sistema de comunicação o canal introduz ruı́do.
Usualmente, este ruı́do é somado ao sinal transmitido e
compõe o sinal recebido. Normalmente, o termo ruı́do é utilizado para designar sinais indesejáveis que tendem a perturbar
a transmissão e o processamento de sinais em sistemas de
comunicação [1]. Uma classe entre os inúmeros tipos de ruı́dos
existentes, tem despertado interesse de muitos pesquisadores.
Essa classe possui caracterı́stica impulsiva e o ruı́do é denominado ruı́do impulsivo. Seus efeitos podem afetar consideravelmente o desempenho dos sistemas de comunicações e seu
comportamento aleatório faz com que seja mais difı́cil analisálos. Ruı́dos provocados por equipamentos e os ruı́dos naturais
e irregulares, por exemplo, são de caracterı́stica impulsiva [2].
Os estudos do ruı́do impulsivo iniciaram com Middleton em
1950 [3]. Após este estudo, diversos trabalhos têm surgido com
estudos sobre o ruı́do impulsivo, porém poucos deles apresentam um formalismo matemático necessário para caracterização
e modelagem desse tipo de ruı́do. Além disso, poucos trabalhos apresentam estratégias de mitigação dos efeitos nocivos
do ruı́do impulsivo nos sistemas de comunicações.
Neste trabalho, é apresentado um método de mitigação do
ruı́do gaussiano impulsivo gatilhado utilizando a teoria de
sistemas ótimos lineares. Além dessa seção introdutória, o
artigo está dividido em mais cinco seções. Na Seção II é apresentado o formalismo matemático da estratégia de eliminação
proposta. A Seção III descreve o modelo matemático e a
função de autocorrelação para o ruı́do impulsivo gaussiano
puro. A Seção IV apresenta a análise dos resultados para um
cenário especı́fico considerado. Por fim, a Seção V expõe as
conclusões.

(1)

Rxy (τ ) = Rx (τ ).

(2)

A autocorrelação do sinal recebido é dada por
Ry (τ )

= E[y(t)y(t + τ )]
= Rx (τ ) + Rn (τ ).

(3)

Considerando x(t) e y(t) processos aleatórios com
esperança nula, é possı́vel obter uma estimativa ŷ(t) de y(t)
dada por [4]
Z t+b
ŷ(t) =
h(t − s)x(s)ds
Zt−a
a
=
h(s)x(t − s)ds.
(4)
−b

O filtro h(s) que minimiza o erro médio quadrático emin entre
o sinal recebido e sua estimativa satisfaz a equação
Z a
Rxy (τ ) =
h(s)Ry (τ − s)ds, −b ≤ τ ≤ a,
(5)
−b

e emin é dado por
Z

a

emin = Ry (0) −

h(s)Rxy (s)ds.

(6)

−b

A hipótese para o ruı́do impulsivo descrita em [5] considera
que o aparecimento de n(t) ocorre somente para t ≥ 0,
possibilitando reescrever a Equação (5) como
Z ∞
Rxy (τ ) =
h(s)Ry (τ − s)ds, ∀ τ.
(7)
0
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Substituindo a expressão de Ry (τ ) e Rxy (τ ), tem-se
Z ∞
h(s)[Rx (τ − s) + Rn (τ − s)]ds, ∀ τ.
Rx (τ ) =

2

(8)

0

A Equação (8) é chamada equação de Wiener-Hopf [4].
Amostrando os sinais é possı́vel transformar a integração
presente na Equação (8) em um somatório. Para N amostras,
Rx (m) =

N
X

h(k)[Rx (m − k) + Rn (m − k)].

(9)

k=0

Os coeficientes h(k) presentes na Equação (9) são determinados, a partir do conjunto de N equações lineares por uma
inversão matricial.
Em forma matricial, o vetor de coeficientes h pode ser
escrito como
h = R−1
(10)
y Rx ,

Fig. 1: Sequência x(n) e estimativa ŷ(n) para Rn (k) com
diferentes valores de α.

em que as matrizes h, Rx e Ry possuem ordem N × 1, N × 1
e N × N , respectivamente.
III. M ODELO MATEM ÁTICO PARA O RU ÍDO IMPULSIVO
Neste trabalho é considerado que o ruı́do impulsivo gaussiano presente no sistema de comunicação é puro e consiste
em amostras de uma única fonte de ruı́do AWGN representada
por ni (t) e modelada matematicamente por
n(t) = C(t)ni (t),

(11)

em que C(t) é o sinal modulante representado por uma onda
quadrada de perı́odo T e amplitude unitária. O sinal C(t) é
considerado determinı́stico e pode assumir os valores zero e
um. O intervalo de tempo em que a onda quadrada possui
amplitude unitária é dado por αT , com 0 ≤ α ≤ 1.
A autocorrelação do ruı́do impulsivo, Rn (τ ), é dada por
Rn (τ )

= ασi2 δ(τ ),

(12)

em que σi2 é a variância do ruı́do AWGN ηi (t).
IV. A N ÁLISE N UM ÉRICA DOS R ESULTADOS
Para simulação da estratégia de mitigação proposta é considerado que o sinal transmitido é modelado por um processo
autoregressivo AR-1
x(n) = βx(n − 1) + w(n),

(13)

2
em que w(n) é um processo ruı́do branco com variância σw
e
β é o fator de esquecimento. A autocorrelação do sinal x(n),
representada por Rx (k), é dada por

Rx (k) =

2
σw
β |k| .
1 − β2

entre a sequência gerada e a estimativa obtida para Rn (k) com
α = 0, 1, α = 0, 3, α = 0, 5, α = 0, 7 e α = 0, 9.
Ao analisar as Figuras 1 e 2 percebe-se que a estimativa
obtida para os cinco valores de α é próxima da sequência
gerada. Percebe-se também que à medida em que α aumenta,
o erro médio quadrático entre a estimativa e a sequência gerada
se torna maior. Isso ocorre porque o aumento de α significa
que há um acréscimo no tempo em que o ruı́do impulsivo puro
está presente no sistema.
V. C ONCLUS ÕES
Neste artigo foi apresentada uma estratégia de mitigação
do ruı́do impulsivo gaussiano puro a partir da teoria de
sistemas lineares ótimos. Verificou-se também que o filtro
linear ótimo causal h(k) consegue minimizar, com eficiência,
a interferência causada pelo ruı́do impulsivo para o modelo de
ocorrência determinı́stica de pulsos.
R EFER ÊNCIAS

(14)

2
Considerando β = 0, 9 e σw
= 0, 6, tem-se

Rx (k) = 3, 16(0, 9)|k| .

Fig. 2: Erro médio quadrático E[e2 ] entre a sequência gerada
e a estimativa obtida.

(15)

Na simulação, vinte amostras do sinal x(n) foram geradas
e adicionadas ao ruı́do impulsivo gaussiano com diferentes
valores de α. As Figuras 1 e 2 ilustram, respectivamente, os
valores da estimativa ŷ(n) e do erro médio quadrático E[e2 ]
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