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RESUMO

O objetivo da desconvolução cega de imagens é restaurar uma imagem degradada sem usar

informação da imagem real ou da função de degradação. O mapeamento dos níveis de cinza

de uma imagem em um sinal de comunicação possibilita o uso de técnicas de equalização cega

de canais para a restauração de imagens. Neste trabalho, propõe-se o uso de um esquema

para desconvolução cega de imagens baseado na combinação convexa de um equalizador

cego com um equalizador no modo de decisão direta. A combinação também é adaptada de

forma cega, o que possibilita o chaveamento automático entre os filtros componentes. Dessa

forma, o esquema proposto é capaz de atingir o desempenho de um algoritmo de filtragem

adaptativa supervisionada sem o conhecimento prévio da imagem original. O desempenho da

combinação é ilustrado por meio de simulações, que comprovam a eficiência desse esquema

quando comparado a outras soluções da literatura.

Palavras-chave: Restauração cega de imagens. Combinação de algoritmos adaptativos.

Algoritmo do módulo constante. Modo de decisão direta. Filtragem adaptativa.



ABSTRACT

The goal of blind image deconvolution is to restore a degraded image without using

information from the actual image or from the point spread function. The mapping of the

gray levels of an image into a communication signal enables the use of blind equalization

techniques for image restoration. In this work, we use a blind image deconvolution scheme

based on the convex combination of a blind equalizer with an equalizer in the decision-directed

mode. The combination is also blindly adapted, which enables automatic switching between

the component filters. Thus, the proposed scheme is able to achieve the performance of a

supervised adaptive filtering algorithm without prior knowledge of the original image. The

performance of the combination is illustrated by simulations, which show the efficiency of this

scheme when compared to other solutions in the literature.

Keywords: Blind image restoration. Combination of adaptive algorithms. Constant

modulus algorithm. Decision-directed mode. Adaptive filtering.
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1

1 INTRODUÇÃO E FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

A restauração de imagens tem como objetivo recuperar a imagem original a partir

da sua versão degradada. A restauração é um problema tipicamente mal posto, o que

significa que sua solução não satisfaz ao menos um dos seguintes critérios: existência,

singularidade ou estabilidade (BANHAM; KATSAGGELOS, 1997; BERTERO; BOCCACCI,

1998). Ela é amplamente utilizada em diversas areas técnicas que envolvem ima-

gens, como por exemplo, astronomia (BERTERO; BOCCACCI, 2000), sensoriamento re-

moto (JENSEN; LULLA, 1987), microscopia (WALLACE et al., 2018), imagens médicas

(JEFFERIES et al., 2002; BRONSTEIN et al., 2004; ADAM; MICHAILOVICH, 2002), super-

resolução (HUANGPENG et al., 2015; FU et al., 2016), entre outras.

Uma imagem digital é a representação discreta de uma imagem real, segmentada em pi-

xels (picture elements). Cada pixel possui uma amplitude quantizada referente a um nível de

cinza, que representa a cor da imagem real nesse ponto. O conjunto desses pixels formam a

imagem digital. Geralmente, as características de uma imagem natural são mais bem represen-

tadas utilizando 256 níveis de cinza, que correspondem a uma imagem digital de 8-bits/pixel

(GONZALEZ; WOODS, 2008).

Uma imagem pode sofrer diferentes tipos de degradação provenientes do processo de

aquisição (GONZALEZ; WOODS, 2008). Essas degradações aparecem nas mais diversas apli-

cações, podendo ser resultado do processo de quantização, compressão, saturação, desfocagem

ou movimento da câmera durante a exposição, imperfeições óticas das lentes de instrumentos,

entre outras fontes (CAMPISI; EGIAZARIAN, 2007). Geralmente, essas degradações são pro-

cessos não lineares e variantes no espaço. No entanto, muitos métodos de restauração utilizam

o modelo que trata a degradação como linear e invariante no espaço (GUNTURK; LI, 2017;

CAMPISI; EGIAZARIAN, 2007), conforme é esquematizado na Figura 1. Nesse esquema, a

imagem degradada é o sinal bidimensional representado pela matriz G, cujo elemento (k1,k2)

representa um pixel da imagem, ou seja, G(k1,k2). No modelo, G(k1,k2) é definido por

G(k1,k2) = F(k1,k2) ∗H(k1,k2) + Υ(k1,k2), (1.1)

isso é, resultado da convolução, representada por ∗, entre a imagem original F(k1,k2) e a
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função de espalhamento de ponto (PSF – point spread function) H(k1,k2), somada ao ruído

Υ(k1,k2), geralmente assumido branco, gaussiano e de média zero.

Figura 1 - Representação do modelo de degradação linear e invariante no espaço para imagens.

F(k1,k2) G(k1,k2)
H(k1,k2)

Υ(k1,k2)

Fonte: Autora.

Na ausência de ruído, a restauração de imagens é chamada de desconvolução de imagens,

uma vez que seu objetivo é reverter o efeito da convolução entre a imagem original e a PSF.

A minimização do efeito do ruído é conhecida na literatura como denoising (GUNTURK; LI,

2017).

Os métodos de restauração de imagens podem ser divididos em dois grupos principais:

os métodos não cegos, que assumem que a PSF é conhecida, e os métodos cegos, situação

mais realista em que tanto a imagem quanto a PSF são desconhecidas total ou parcialmente

(KUNDUR; HATZINAKOS, 1996a; KUNDUR; HATZINAKOS, 1996b). Na restauração não

cega, deseja-se obter uma estimativa F̂(k1,k2) da imagem original conhecendo-se G(k1,k2)

e H(k1,k2). À primeira vista, parece um problema simples. No entanto, os métodos exis-

tentes são muito sensíveis às variações entre a PSF usada e a real, o que significa que um

conhecimento pobre a respeito da PSF leva a resultados ruins. Além disso, como a PSF é

geralmente mal condicionada, a presença do ruído Υ(k1,k2), mesmo que fraca, pode afetar se-

veramente os resultados da restauração (KUNDUR; HATZINAKOS, 1996a). Como exemplos

dessas técnicas, têm-se o filtro de Wiener e a filtragem de mínimos quadrados com restrição

(GONZALEZ; WOODS, 2008), que são técnicas tradicionalmente conhecidas pela simplici-

dade de implementação e pelo baixo custo computacional requerido. Além desses algoritmos,

destaca-se o algoritmo de Richardson-Lucy, proposto independentemente por (RICHARDSON,

1972) e (LUCY, 1974), que é uma solução iterativa não linear que requer mais recursos com-

putacionais e produz resultados superiores ao dos métodos tradicionais.
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Na restauração cega, ou desconvolução cega, busca-se estimar F̂(k1,k2) conhecendo-se

apenas a imagem degradada G(k1,k2). Este é um problema mal posto, uma vez que para

uma dada imagem G(k1,k2) podem existir infinitas soluções para F(k1,k2) e H(k1,k2), ou

até mesmo nenhuma solução, ocasionando instabilidade numérica aos métodos de resolução.

Existem diferentes abordagens para lidar com o problema da desconvolução cega na literatura,

sendo que a maioria delas pode ser vista como casos especiais da aplicação do teorema de

Bayes (CAMPISI; EGIAZARIAN, 2007). As principais diferenças entre elas são as escolhas da

função de otimização e da distribuição de probabilidade a priori usada para modelar a imagem

original e o processo de degradação, em que são utilizados métodos estatísticos de estimação,

como a máxima verossimilhança (maximum likelihood – ML) e a máxima probabilidade a

posteriori (maximum a posteriori probability – MAP) (CAMPISI; EGIAZARIAN, 2007).

Os métodos de desconvolução cega podem ser classificados em dois tipos: aqueles em

que a PSF é identificada a priori e aqueles em que a PSF é identificada juntamente com a

imagem. No primeiro tipo, a PSF é identificada separadamente da imagem, sendo combi-

nada com algum algoritmo de restauração não cega para obter a estimativa final da imagem

original. Esses métodos buscam estimar a PSF mais provável a partir da imagem degra-

dada e funcionam melhor em situações nas quais emprega-se um modelo paramétrico para

a PSF. Essa abordagem é explorada em trabalhos como (FERGUS et al., 2006; XU; JIA,

2010; GOLDSTEIN; FATTAL, 2012; OLIVEIRA; FIGUEIREDO; BIOUCAS-DIAS, 2014). No

segundo tipo de desconvolução cega, a imagem e a PSF são estimadas simultaneamente.

Apesar de ser computacionalmente mais complexo, é o método mais adequado conside-

rando os diferentes tipos de degradação e por isso, sua abordagem é mais recorrente na

literatura (CHAN; WONG, 1998; LIKAS; GALATSANOS, 2004; BRONSTEIN et al., 2005;

MOLINA; MATEOS; KATSAGGELOS, 2006; MONEY; KANG, 2008; ALMEIDA; ALMEIDA,

2008; AMIZIC et al., 2010; ALMEIDA; ALMEIDA, 2010).

Nesta dissertação, utilizam-se filtros adaptativos para estimar a PSF e a imagem simul-

taneamente. Dentre outras aplicações, os filtros adaptativos são utilizados na equalização de

canais de comunicação com o objetivo de reverter a degradação causada pelo canal, recupe-

rando o sinal transmitido (HAYKIN, 2002). Quando empregado na restauração de imagens, os

filtros adaptativos são estendidos para o caso bidimensional e sua função é inverter a PSF, des-

convoluindo a imagem degradada. Essa abordagem é discutida em (HADHOUD; THOMAS,

1998), onde o algoritmo LMS (least mean squares) é estendido para duas dimensões resul-
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tando no algoritmo TDLMS (two-dimensional LMS) para aplicação em imagens. No entanto,

esse algoritmo requer a informação do sinal de imagem original como sinal desejado, não

disponível em aplicações práticas. Assim, uma solução mais interessante é a proposta em

(VURAL; SETHARES, 2006), em que o algoritmo do módulo constante (constant modulus

algorithm – CMA), amplamente usado em equalização cega de canais de comunicação, é

estendido para a desconvolução cega de imagens.

Na equalização de canais de comunicação, o CMA é o mais popular para adaptação de

equalizadores de resposta ao pulso finita e é amplamente utilizado mesmo para constelações

de módulo não constante, como é o caso de N -PAM (Pulse Amplitude Modulation) com

N > 2 (JOHNSON-JR. et al., 1998). Embora o CMA possua um custo computacional baixo,

seu principal problema é a convergência para mínimos locais indesejáveis. Nesse caso, ele

pode atingir um nível de erro quadrático médio (mean square error – MSE) alto em regime.

Além disso, o CMA pode atingir um MSE igual a zero apenas para sinais de módulo cons-

tante em um ambiente estacionário e sem ruído e considerando sobreamostragem (ver, e.g.,

(SILVA; NASCIMENTO, 2008)). Diante disso, é comum chavear o modo de treinamento

cego com o CMA para o modo de decisão direta (decision directed – DD). No modo DD,

a decisão tomada sobre a saída do equalizador faz o papel de sinal desejado, que por sua

vez, é utilizado em um algoritmo de filtragem adaptativa supervisionada, como o algoritmo

NLMS (normalized least mean squares), por exemplo (SAYED, 2003). O bom desempenho

global do equalizador depende da seleção do limiar de MSE adequado para o chaveamento

(JOHNSON-JR. et al., 2000). No entanto, essa não é uma tarefa simples, já que esse limiar

depende da constelação do sinal transmitido, do canal de comunicação, da razão sinal-ruído

(noise-signal ratio – SNR), entre outros fatores (JOHNSON-JR. et al., 2000). Para evitar a

necessidade de se selecionar um limiar de MSE para o chaveamento abrupto (hard switching)

entre os modos cego e de decisão direta, vários esquemas de chaveamento suave foram pro-

postos na literatura (ver, e.g., (CASTRO; CASTRO; ARANTES, 2001; CHEN, 2003)). Além

disso, algoritmos de equalização cega com bom desempenho no transitório e em regime têm

sido propostos a fim de evitar o mecanismo de chaveamento para o modo DD (ver, e.g.,

(MENDES-FILHO; MIRANDA; SILVA, 2012) e suas referências). Entretanto, esses esquemas

são tipicamente difíceis de ajustar e o desempenho alcançado ainda é dependente do ambiente

particular em que são aplicados. Nesse contexto, foi proposto em (SILVA; ARENAS-GARCÍA,

2013) um esquema que combina de forma adaptativa um equalizador cego com um equaliza-
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dor no modo de decisão direta funcionando em paralelo. A combinação é adaptada de forma

cega e, consequentemente, o esquema proposto possibilita um chaveamento automático entre

os filtros componentes, evitando a seleção a priori de um nível de MSE para a transição. As

simulações de (SILVA; ARENAS-GARCÍA, 2013) indicam que o desempenho desse esquema

supera os de outros equalizadores com chaveamento suave existentes na literatura em termos

de velocidade de convergência e MSE em regime.

Embora a abordagem de (VURAL; SETHARES, 2006) seja inovadora, alguns avan-

ços recentes em algoritmos cegos para equalização de canais de comunicação po-

dem ser estendidos para restauração cega de imagens para se obter uma redução

da deterioração de forma mais efetiva. Nesse sentido, os trabalhos (ABREU; SILVA,

2011; MENDES-FILHO; MIRANDA; SILVA, 2014) estenderam o algoritmo de multimó-

dulo regional (regional multimodulus algorithm – RMA, ver Apêndice A para mais de-

talhes) de (MENDES-FILHO; MIRANDA; SILVA, 2012) para a desconvolução cega de

imagens. Apesar do desempenho do RMA para restauração de imagens ser melhor

que o do CMA de (VURAL; SETHARES, 2006), notou-se, a partir das simulações de

(MENDES-FILHO; MIRANDA; SILVA, 2014), a necessidade de um critério de parada do

algoritmo para evitar degradação do desempenho, similar ao que ocorre com as técnicas

de (ALMEIDA; ALMEIDA, 2010; ALMEIDA; FIGUEIREDO, 2013). Como o esquema de

(SILVA; ARENAS-GARCÍA, 2013) apresenta um desempenho melhor que o RMA em equali-

zação de canais de comunicação, espera-se que o mesmo aconteça na restauração de imagens,

algo que ainda não foi explorado na literatura. Assim, propõe-se a extensão do esquema de

(SILVA; ARENAS-GARCÍA, 2013) para desconvolução cega de imagens.

1.1 Objetivos e justificativa

Os objetivos deste trabalho são elencados a seguir:

• utilizar o esquema baseado na combinação convexa entre um equalizador cego e um

equalizador no modo de decisão direta para aprimorar o desempenho da restauração

cega de imagens com filtros adaptativos;

• investigar novas soluções para o equalizador no modo de decisão direta, de maneira

que a combinação possa apresentar um desempenho melhor em canais mais difíceis de
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equalizar (como por exemplo, os canais não lineares) e dessa forma estender essa solução

para outros tipos de degradação.

1.2 Organização do trabalho

Como a abordagem utilizada para a restauração de imagens provém de técnicas de equali-

zação de canais, decidiu-se dedicar os Capítulos 2 e 3 para revisitar essas técnicas e ao mesmo

tempo, no Capítulo 3, propor novos esquemas, que são estendidos para o uso em imagens no

Capítulo 4.

Assim, o Capítulo 2 aborda a equalização de canais de comunicação com algoritmos adap-

tativos, onde inicialmente os conceitos gerais sobre equalização de canais são apresentados,

definindo-se o esquema de um sistema de comunicação e o modelo do canal. Adicionalmente,

são discutidas algumas soluções ótimas baseadas em critérios recorrentes na literatura. E

então, a equalização com filtros adaptativos é apresentada, definindo-se os modos de treina-

mento supervisionado, cego e o modo de decisão direta. Além disso, discutem-se soluções

adaptativas não lineares que podem ser mais adequadas na equalização de canais com nulos

espectrais e/ou não linearidade.

O Capítulo 3 apresenta o esquema da combinação convexa entre um equalizador cego e

um equalizador no modo de decisão direta. Além disso, propõe-se o uso das soluções não

lineares discutidas no Capítulo 2 para o equalizador no modo de decisão direta.

No Capítulo 4, os esquemas de combinação discutidos no Capítulo 3 são estendidos para a

restauração cega de imagens. Assim, são mostrados os resultados de simulações, comparando-

os com outras soluções existentes.

Por fim, no Capítulo 5, são apresentadas as conclusões do trabalho realizado e as sugestões

para trabalhos futuros.

1.2.1 Artigo publicado

Daniela B. Silva, Magno T. M. Silva: “Um esquema para restauração cega de imagens

baseado em combinação de algoritmos adaptativos.”, Anais do Simpósio Brasileiro de Teleco-

municações e Processamento de Sinais, p. 1–5, 2017 (BRASIL-SILVA; SILVA, 2017).
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2 ALGORITMOS ADAPTATIVOS PARA EQUALIZAÇÃO DE CANAIS DE
COMUNICAÇÃO

Este capítulo trata da equalização de canais de comunicação com algoritmos adaptativos.

Na Seção 2.1, são apresentados o conceito geral de equalização, o modelo de canal, critérios de

solução ótima e as soluções utilizadas neste trabalho. Na Seção 2.2, o modelo do equalizador

linear transversal é discutido, assim como os tipos de equalização (modo supervisionado, de

decisão direta e cego) e alguns algoritmos adaptativos. Na Seção 2.3, é mostrado o esquema

do equalizador de decisão realimentada. Na Seção 2.4, discute-se a solução de filtragem

adaptativa baseada em kernel para a equalização de canais não lineares. Por fim, na Seção

2.5, são feitas as considerações finais sobre o capítulo.

2.1 Equalização de canais de comunicação

Nos sistemas de comunicação digital, o sinal transmitido sofre degradações provenientes

do meio de transmissão e portanto, é necessário o uso de um equalizador, cuja função é mitigar

as degradações, para recuperar o sinal original no receptor (DING; LI, 2001; HAYKIN, 2002).

A Figura 2 mostra o esquema da equalização, em que um sinal transmitido a(n) é degradado

por um canal de comunicação, resultando no sinal u(n), entrada do equalizador. O equalizador

gera a saída y(n), que passa por um decisor, resultando na estimativa do sinal transmitido

â(n−∆), que apresenta um atraso de ∆ amostras.

Figura 2 - Esquema de um sistema de comunicação com um equalizador.

equalizador decisor
a(n) y(n)u(n)

canal
â(n−∆)

Fonte: Autora.

O modelo geral para o canal de comunicação é mostrado na Figura 3, em que há uma

parte linear representada por um filtro de resposta ao pulso unitário finita (finite impulse

response – FIR) com função de transferência H(z), uma não linearidade representada pelo

bloco “N.L.” e um ruído aditivo ξ(n). Esse modelo de canal não se refere apenas ao meio

físico de transmissão mas também ao sistema de transmissão/modulação e o sistema recep-
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ção/demodulação. Em geral, os canais de comunicação são dispersivos devido aos diferentes

atrasos na propagação do sinal, resultando na presença de interferência intersimbólica (in-

tersymbol interference – ISI), representada pelo filtro H(z) (PROAKIS; SALEHI, 2007). A

não linearidade, presente em alguns casos, é geralmente causada pelo emprego de dispositivos

não lineares, tais como amplificadores de potência e equipamentos ópticos, que podem dete-

riorar significativamente o sinal recebido, o que acontece por exemplo em canais de satélite

(CRIPPS, 2006; JOHANNISSON; KARLSSON, 2013; POGGIOLINI et al., 2014).

Figura 3 - Modelo do canal de comunicação.

a(n) u(n)

H(z)

x(n)

N.L.

canal

ξ(n)

Fonte: Autora.

Considerando a equalização de um canal fixo, pode-se obter equalizadores ótimos segundo

os diferentes critérios a seguir (FIGUEIRAS-VIDAL, 2012):

i. Critérios que minimizam momentos de 2a ordem, como a minimização do erro quadrático

médio ou critério dos mínimos quadrados;

ii. Critério de Bayes (para maximização da probabilidade a posteriori do símbolo transmitido

dado o sinal recebido);

iii. Critérios originários da teoria da informação, como o da máxima verossimilhança ou da

máxima entropia.

O primeiro critério leva à solução de Wiener (HAYKIN, 2002), que depende da matriz de

autocorrelação do sinal u(n) e do vetor de correlação cruzada entre a sequência de treina-

mento a(n − ∆) e o sinal u(n). A solução de Wiener depende do atraso ∆ e muda se as

estatísticas de u(n) variarem, o que pode ocorrer em canais variantes no tempo (HAYKIN,

2002). Diante disso, é comum utilizar como equalizador um filtro adaptativo. Considerando

um filtro adaptativo FIR, diz-se que o equalizador é do tipo linear transversal (linear transversal

equalizer – LTE). É possível mostrar que em um ambiente estacionário um filtro adaptativo
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que minimiza o erro quadrático médio, por exemplo, é capaz de atingir a solução de Wiener na

média. Cabe observar que em (HAYKIN, 2002), esta solução é tratada como linear no sentido

de que a saída do filtro é uma combinação linear do conjunto de amostras de entrada. No

entanto, o filtro adaptativo é na realidade um dispositivo não linear, uma vez que a adaptação

iterativa dos seus parâmetros faz com que sua saída não obedeça ao princípio da superposição.

Quando a saída do filtro não é uma simples combinação linear da entrada, (HAYKIN, 2002)

o considera como não linear, definição que será seguida ao longo desta dissertação.

O LTE é de implementação relativamente simples (QURESHI, 1985a), mas pode apre-

sentar limitações em situações onde o canal apresenta resposta ao pulso unitário longa, nulos

espectrais, não linearidades ou é de fase não mínima (SZCZECINSKI; GEI, 2002). Isso sig-

nifica que apesar de ser ótimo segundo o MSE, o LTE não é ótimo segundo os critérios ii e

iii. Considerando esses critérios, verifica-se que o equalizador ótimo é não linear. De fato,

em (FORNEY, 1972) foi demonstrado que o equalizador ótimo, segundo o critério da máxima

verossimilhança, é composto por um filtro casado com o canal seguido do algoritmo de Viterbi.

Este equalizador é não linear e busca a sequência de máxima verossimilhança, sendo ótimo no

sentido de garantir a menor taxa de erros. Além disso, o filtro casado deve ser branqueador

para que o ruído do sinal de entrada do algoritmo de Viterbi seja não correlacionado.

Na prática, as soluções ótimas baseadas nos critérios ii e iii, como a proposta por

(FORNEY, 1972), são limitadas devido à necessidade de se conhecer o canal. Diante disso,

várias estruturas não lineares têm sido estudadas para se obter um equalizador intermediário

entre o LTE e os baseados nos critérios ii e iii, como o equalizador de decisão realimen-

tada (decision feedback equalizer – DFE), os filtros baseados em séries de Volterra (BORYS,

2001; MATHEWS; SICURANZA, 2000; ANDRÉ et al., 2013; OGUNFUNMI; DRULLINGER,

2011) e as soluções que utilizam redes neurais (BURSE; YADAV; SHRIVASTAVA, 2010;

DAS; PATTNAIK; PADHY, 2014; ZHAO; ZENG; HE, 2011a; ZHAO; ZENG; HE, 2011b).

O DFE, proposto em (AUSTIN, 1967), destaca-se como uma boa alternativa ao LTE, e

vem sendo utilizado em sistemas práticos como os de telefonia celular e de TV digital (HOOLE,

1994; GHOSH, 1998; QIN; ZHANG, 2008; ZHANG et al., 2010; KOFIDIS; RONTOGIANNIS,

2010). O DFE é composto por dois filtros, um filtro direto que recebe o sinal degradado e

um outro que recebe a realimentação das decisões passadas da saída, compondo um sistema

não linear realimentado (PROAKIS; SALEHI, 2007; QURESHI, 1985a). Isso faz do DFE uma

solução não linear devido à não linearidade do decisor presente na malha de realimentação. A



Algoritmos adaptativos para equalização de canais de comunicação 10

maior limitação desse esquema é o fato de que as decisões erradas resultam em propagação de

erros, e a maior vantagem é a sua simplicidade, que permite a implementação de algoritmos

de baixa complexidade para a adaptação dos coeficientes em tempo real.

As estruturas baseadas em séries de Volterra e redes neurais apresentam uma alta com-

plexidade computacional, o que inviabiliza a utilização em tempo real. Uma alternativa para

a filtragem adaptativa em problemas não lineares é o uso de filtros adaptativos baseados em

núcleo (kernel adaptive filters – KAF) (LIU; PRÍNCIPE; HAYKIN, 2010). Os KAFs são capa-

zes de resolver problemas não lineares projetando-se implicitamente o vetor de entrada em um

espaço de dimensão maior, onde um filtro adaptativo padrão pode ser utilizado. Os principais

problemas do KAF são o crescimento do dicionário, que aumenta o custo computacional, e a

escolha adequada da função não linear.

A seguir, o LTE, o DFE, o KAF e seus algoritmos e modos de treinamento são ilustrados.

2.2 O equalizador linear transversal

O equalizador linear transversal nada mais é do que um filtro FIR que em geral é adaptativo

(HAYKIN, 2002). A adaptação pode ocorrer de duas maneiras: a supervisionada e a cega.

Na equalização supervisionada usa-se uma sequência de treinamento para obter as estimativas

de saída, enquanto na equalização cega usam-se informações estatísticas do sinal transmitido

a(n). O esquema da equalização supervisionada com o LTE é mostrado na Figura 4, a seguir.

Figura 4 - Esquema de um sistema de comunicação com equalizador adaptativo supervisionado

em fase de treinamento.

filtro
adaptativo

a(n) y(n)

e(n)
w(n− 1)

u(n)
canal

z−∆

d(n) = a(n−∆)

Fonte: Autora.

Considerando como entrada do filtro adaptativo FIR o sinal degradado u(n), a saída y(n)
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corresponde ao produto interno entre o vetor regressor de entrada

u(n) = [ u(n) u(n− 1) · · · u(n−M + 1) ]T

e o vetor de coeficientes do filtro

w(n− 1) = [ w0(n− 1) w1(n− 1) · · · wM−1(n− 1) ]T ,

isto é

y(n) = u
T (n)w(n− 1), (2.1)

com M sendo o número de coeficientes do filtro e (·)T o transposto de um vetor. Nesse

caso, a sequência de treinamento, conhecida como sinal desejado d(n), corresponde ao sinal

transmitido atrasado a(n − ∆), sendo o erro entre a sequência de treinamento e o sinal de

saída dado por

e(n) = a(n−∆)− y(n). (2.2)

O erro resultante é realimentado a cada iteração com o objetivo de ter seu valor quadrático

médio minimizado, obtendo uma saída mais próxima possível de a(n − ∆). Por usar uma

sequência de treinamento, essa configuração do equalizador supervisionado é denominada fase

de treinamento. Após a convergência do filtro, a sequência de treinamento deixa de ser usada

e é substituída pela estimativa â(n−∆), saída de um decisor cuja entrada é y(n), conforme

mostrado na Figura 5. Essa nova configuração é conhecida como modo de decisão direta

(decision directed mode – modo DD) e o erro de decisão é definido por

ed(n) = â(n−∆)− y(n). (2.3)

Figura 5 - Esquema de um equalizador adaptativo no modo de decisão direta.

filtro
adaptativo

y(n)

ed(n)

decisorw(n− 1)
u(n)

â(n−∆)

Fonte: Autora.

Cabe observar que é no modo de decisão direta que a informação é efetivamente trans-
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mitida. Além disso, como não se utiliza uma sequência de treinamento, pode-se dizer que o

modo de decisão direta é um dos tipos mais rudimentares de equalização cega (QURESHI,

1985b). O equalizador nesse momento é capaz de acompanhar pequenas variações do canal.

No entanto, quando o erro quadrático médio passa de um limiar pré-estabelecido, o equaliza-

dor volta para o modo de treinamento. Esse chaveamento entre os dois modos sempre ocorre

devido às variações do canal (QURESHI, 1985b).

A equalização cega é esquematizada na Figura 6, em que as estatísticas de a(n) e o sinal

y(n) são usados pelo algoritmo cego para atualizar os coeficientes do filtro adaptativo por

meio do sinal ε(n).

Figura 6 - Esquema de um equalizador adaptativo cego.

filtro
adaptativo

a(n)
canal w(n− 1)

u(n) y(n)

ε(n)

algoritmo
cego

estatísticas
de a(n)

Fonte: Autora.

Existem diversos algoritmos de filtragem adaptativa usados em equalização, dentre eles

destacam-se o algoritmo LMS (least mean squares) e o NLMS (normalized least mean squares)

para equalização supervisionada e o CMA (constant modulus algorithm) para equalização cega

(SAYED, 2008).

O algoritmo LMS executa sucessivas correções nos coeficientes do filtro a fim de minimizar

o erro quadrático e2(n), sendo amplamente usado devido a sua simplicidade (HAYKIN, 2002).

A atualização dos coeficientes do filtro adaptativo, obtida a partir do método do gradiente

estocástico, é dada por

w(n) = w(n− 1) + µe(n)u(n), (2.4)

em que µ é o passo de adaptação e e(n) é definido em (2.2).

Já o algoritmo NLMS apresenta velocidade de convergência maior que a do LMS e pode

ser visto como um LMS com passo de adaptação variante no tempo, sendo a atualização dos
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coeficientes definida por (HAYKIN, 2002)

w(n) = w(n− 1) +
µ̃

δ + ‖u(n)‖2
e(n)u(n), (2.5)

em que ‖ · ‖ representa a norma euclidiana, 0 < µ̃ < 2 é o passo de adaptação e δ é uma

constante usada para evitar divisão por zero. Em ambos os casos, o vetor de coeficientes é

inicializado com o vetor nulo. Cabe observar que a normalização gerada pela norma quadrática

do vetor de entrada possibilita definir o intervalo ]0,2[ para a escolha do passo de adaptação

µ̃ no NLMS. Essa normalização é importante principalmente em aplicações onde a potência

do sinal de entrada varia no tempo (SAYED, 2008).

Na equalização cega, não se utiliza uma sequência de treinamento e o sinal y(n) é estimado

usando estatísticas de ordem superior do sinal a(n). Diferentemente do LMS e do NLMS, que

abrangem mais aplicações de filtragem adaptativa, o CMA é específico para equalização de

canais de comunicação e precisa conhecer as estatísticas do sinal transmitido para funcionar

(GODARD, 1980). O CMA é um algoritmo do tipo gradiente estocástico que minimiza a

função custo do módulo constante instantânea, definida como

JCMA(n) = [r − y2(n)]2, (2.6)

em que r é um escalar chamado de fator de dispersão e depende das estatísticas do sinal a(n),

dado por

r =
E{a4(n)}

E{a2(n)}
, (2.7)

com E{·} indicando a operação esperança matemática. A adaptação dos coeficientes é dada

por

w(n) = w(n− 1) + µε(n)u(n),

em que ε(n) é o “erro de estimação”, definido por

ε(n) = [r − y2(n)]y(n). (2.8)

Diferentemente dos algoritmos de equalização supervisionada, o vetor de coeficientes do

CMA não é adaptado quando inicializado com zeros, pois nesse caso o algoritmo converge

para um ponto estacionário estável da função custo (w = 0), o que faz com que a saída

do filtro fique sempre nula (DING; JOHNSON; KENNEDY, 1992). Em vez disso, costuma-se
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inicializá-lo com o vetor “pino” (DING; LI, 2001), dado por

w(0) = [ 0 · · · 0 1 0 · · · 0 ]T .

A Equação (2.8) indica que o valor de ε(n) diminui quando y2(n) se aproxima de r. Para

exemplificar, considera-se a(n) como um sinal 2-PAM, modelado por ±1, em que r = 1,0.

Assim, quando y(n) ≈ ±1, y2(n) ≈ 1 e consequentemente ε(n) ≈ 0. Em geral, quando a(n)

pertence a constelação de módulo não constante, como sinais N -PAM em que N > 2, o sinal

ε(n) não é igual a zero mesmo quando y(n) converge para um dos símbolos da constelação.

Dessa forma, o CMA funciona melhor para sinais de constelação de módulo constante apesar

de em muitos casos poder conseguir bons resultados de equalização para constelações de

módulo não constante (JOHNSON-JR. et al., 1998). Uma alternativa, é o algoritmo RMA

(regional multimodulus algorithm, ver mais detalhes no Apêndice A), que é mais eficiente na

equalização cega de sinais de módulo não constante que o CMA, além de evitar a divergência

e apresentar maior velocidade de convergência (MENDES-FILHO et al., 2009).

Como no caso supervisionado, é comum chavear o equalizador cego para o modo DD

quando um determinado limiar de MSE é alcançado na equalização. Uma das dificuldades

do chaveamento é a escolha de um limiar de MSE adequado, já que um valor muito grande

pode levar a uma convergência ruim ou à não convergência (MAZO, 1980), enquanto um

valor muito pequeno pode resultar em um atraso muito grande ou na falha do chaveamento.

Em (SILVA; ARENAS-GARCÍA, 2013), mostra-se que é possível realizar o chaveamento entre

esses modos por meio de um esquema de combinação convexa entre um equalizador cego e um

equalizador DD, onde a escolha de um limiar de MSE não é necessária, sendo o chaveamento

portanto automático. No capítulo 3, esse esquema é discutido com mais detalhes.

2.3 O equalizador de decisão realimentada

O equalizador de decisão realimentada é esquematizado na Figura 7 (QURESHI, 1985a;

HAYKIN, 2002; PROAKIS; SALEHI, 2007), em que wf representa o filtro direto e wb o filtro

de realimentação, sendo Mf e Mb o número de coeficientes de cada filtro, respectivamente.
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Figura 7 - Esquema de um equalizador DFE.

filtro

filtro de

direto

realimentação

y(n)yf(n)

yb(n)

decisorwf

wb

u(n)

z−1

â(n−∆)

Fonte: Autora.

O filtro direto recebe como sinal de entrada o sinal degradado u(n), de forma que seu

vetor regressor de entrada é dado por

u(n) = [ u(n) u(n− 1) · · · u(n−Mf + 1) ]T (2.9)

e o vetor de coeficientes do filtro por

wf = [ wf,0 wf,1 · · · wf,Mf −1 ]T , (2.10)

resultando na saída yf(n) = uT (n)wf . Já o filtro de realimentação recebe as decisões das

estimativas do DFE, com atraso de uma amostra, sendo seu vetor de entrada definido por

â∆(n) = [ â(n−∆− 1) â(n−∆− 2) · · · â(n−∆−Mb) ]T , (2.11)

e seu vetor de coeficientes por

wb = [ wb,0 wb,1 · · · wb,Mb−1 ]T , (2.12)

resultando na saída yb(n) = âT

∆(n)wb. Assim, a saída do DFE é a soma das saídas de cada

filtro, isto é

y(n) = yf(n) + yb(n). (2.13)

Os vetores de entrada e os vetores de coeficientes de cada filtro podem ser concatenados

em um único vetor, definidos respectivamente por

ufb(n) = [ u
T (n) â

T

∆(n) ]T (2.14)
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e

wfb = [ w
T

f w
T

b ]T , (2.15)

o que possibilita à Equação (2.13) ser reescrita como

y(n) = ufb(n)T
wfb. (2.16)

A presença do decisor na entrada do filtro de realimentação impõe uma não linearidade

que faz do DFE uma solução não linear, o que dificulta uma avaliação analítica a respeito

do seu desempenho em situações práticas. Diante disso, é comum considerar as decisões

corretas e ausência de ruído para a compreensão do comportamento do DFE ou então usar

a interpretação clássica de equalizadores como classificadores (GIBSON; COWAN; GRANT,

1990; CHEN et al., 1990; GIBSON; SIU; COWAN, 1991; SILVA, 2001). Dessa forma, verifica-

se o desempenho do DFE superior em relação ao do LTE sobretudo em canais difíceis de

equalizar, como os canais que possuem nulos espectrais (SZCZECINSKI; GEI, 2002).

Os vetores de coeficientes dos filtros direto e de realimentação podem ser atualizados de

forma supervisionada ou cega. Na equalização supervisionada, pode-se utilizar, por exemplo,

os algoritmos LMS ou NLMS para atualizar os coeficientes do vetor wfb. Na equalização

cega, algoritmos baseados no critério de módulo constante, como o CMA, podem resultar em

soluções degeneradas, isto é, quando a saída do equalizador deixa de depender da sua entrada

(SZCZECINSKI; GEI, 2002; PAPADIAS; PAULRAJ, 1995). Para evitar estas soluções, foram

propostos os algoritmos do gradiente estocástico DFE-CMA-FF (PAPADIAS; PAULRAJ, 1995)

e DFE-CMA-FB (SZCZECINSKI; GEI, 2002), obtidos com a imposição de restrições no critério

do módulo constante. No primeiro algoritmo a restrição é incluída apenas no filtro direto e no

segundo ela é incluída no direto e no de realimentação, o que levou a um melhor desempenho.

2.4 O equalizador com filtro adaptativo baseado em kernel

Dado que o LTE não funciona bem em canais de comunicação não lineares e o DFE pode

apresentar um desempenho limitado nesses canais devido à realimentação de decisões erradas, o

emprego de filtros adaptativos baseados em kernel representa uma alternativa ao problema. Os

KAFs realizam a filtragem adaptativa projetando as entradas em um espaço de alta dimensão,

onde o problema não linear pode ser solucionado de forma linear (LIU; PRÍNCIPE; HAYKIN,

2010). Esta solução apresenta melhor desempenho para problemas não lineares que as versões
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de filtros adaptativos convencionais, tendo sido aplicada principalmente em identificação de

sistemas (PARREIRA et al., 2012), cancelamento de eco (TOBAR; KUNG; MANDIC, 2014),

predição de séries temporais (LIU; PRÍNCIPE; HAYKIN, 2010; TOBAR; KUNG; MANDIC,

2014; VAERENBERGH; AZPICUETA-RUIZ; COMMINIELLO, 2016), e equalização de canais

(LIU; PRÍNCIPE; HAYKIN, 2010). A seguir, são apresentados o algoritmo KLMS (kernel least

mean squares), versão “kernelizada” do LMS, e o algoritmo QKLMS (quantized kernel least

mean squares), versão do KLMS com menor custo computacional.

2.4.1 O algoritmo KLMS

Assim como o LMS para filtragem adaptativa tradicional, o KLMS é o algoritmo mais

popular para filtragem adaptativa com kernel. No KLMS, os vetores de entrada u(n) ∈ R
M ,

são mapeados em Φ(u(n)) ∈ F, em que F é denominado “espaço das características de

alta dimensão”. Segundo (LIU; PRÍNCIPE; HAYKIN, 2010), o kernel deve ser uma função

contínua, simétrica e positiva definida κ : RM ×R
M → F, tal que vale

κ(u,u′) = Φ(u)T Φ(u′). (2.17)

Na literatura a função κ(·, ·) que satisfaz essas propriedades é conhecida como kernel de

Mercer e a Equação (2.17) como truque do kernel. O “truque” ocorre porque o produto

interno dos vetores Φ(u) e Φ(u′) pode ser calculado sem conhecer explicitamente a função

Φ(·), bastando apenas conhecer o kernel κ(·, ·). A Figura 8 esquematiza a filtragem adaptativa

com o kernel para a equalização supervisionada, em que no espaço F, o algoritmo LMS é usado

para adaptar o vetor de coeficientes do filtro, representado por Ω(n). O objetivo do KAF é

estimar o sinal desejado d(n) ∈ R, utilizando o mapeamento do vetor de entrada u(n) no

espaço F.

O algoritmo KLMS pode ser resumido pelas seguintes equações:

Ω(0) = 0, (2.18)

e(n) = d(n)− Φ(u(n))T
Ω(n− 1), (2.19)

Ω(n) = Ω(n− 1) + µe(n)Φ(u(n)), (2.20)

em que µ é o passo de adaptação e d(n) = a(n −∆). Por meio de manipulações algébricas



Algoritmos adaptativos para equalização de canais de comunicação 18

simples, pode-se escrever o vetor de coeficientes como

Ω(n) =
n∑

i=1

µe(i)Φ(u(i)), (2.21)

e usando (2.17), a saída do filtro pode ser escrita, por sua vez, como

y(n) = Φ(u(n))T
Ω(n− 1) =

n−1∑

i=1

µe(i)︸  ︷︷  ︸
bi(n−1)

κ(u(n),u(i)), (2.22)

em que bi(n−1) é o coeficiente que pondera o kernel κ(u(n),u(i)). De (2.22), pode-se notar

que o “truque” do kernel elimina a necessidade do cálculo dos coeficientes Ω(n) do algoritmo

(SCHÖLKOPF; SMOLA, 2002).

Figura 8 - Esquema de um filtro adaptativo baseado em kernel aplicado à equalização super-

visionada.

R
M→F

KAF

Φ(u(n))a(n) y(n)

e(n)
Ω(n− 1)

u(n)
canal

z−∆

d(n)=a(n −∆)

Fonte: Autora.

O kernel mais utilizado na literatura é o gaussiano, definido como

κ(u,u′) = exp

(
−
‖u− u′‖2

2σ2

)
, (2.23)

sendo σ a largura do kernel (LIU; PRÍNCIPE; HAYKIN, 2010). Cabe destacar que outros

tipos de kernel também podem ser utilizados no KLMS, mas neste trabalho utiliza-se apenas

o gaussiano.

As equações que implementam o algoritmo KLMS, para N iterações, estão resumidas

na Tabela 1. Nessa tabela, b representa o vetor de coeficientes que pondera o kernel no

somatório (2.22), sendo bi(n) o i-ésimo elemento desse vetor na n-ésima iteração. Cada vetor

de entrada u(n) é armazenado na matriz C(n), denominada dicionário do algoritmo. Pode-se

notar que para calcular y(n), o KLMS deve calcular κ(u(n),u(i)), para i = 1 . . . , n − 1.
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Dessa forma, todos os vetores de entrada u(i) ficam armazenados no dicionário C(n), que

tem cardinalidade Nc(n) = n− 1.

Tabela 1: Sumário do algoritmo KLMS.

Algoritmo KLMS

Escolha do passo de adaptação µ > 0, largura do kernel σ > 0

Inicialização

b(1) = [ µd(1) ]; C(1) = { u(1) }

Cálculos

Para n = 2,3, · · · ,N , faça:

% Cálculo da saída:

y(n) =
n−1∑

i=1

bi(n− 1)κ(u(n),u(i))

% Cálculo do erro:

e(n) = d(n)− y(n)

% Armazenamento do novo elemento:

C(n + 1) = {C(n) u(n)}

% Atualização do vetor de coeficientes:

bn(n) = µe(n)

b(n) = [ b(n− 1) bn(n) ]

Fim

Fonte: Autora.

A quantidade de vetores armazenados no dicionário C é igual ao número de coeficientes do

vetor b. Uma vez que os tamanhos do dicionário Nc(n) = n− 1 e do vetor b aumentam line-

armente com as iterações, o tempo de execução do algoritmo também aumenta, dificultando

a sua implementação em aplicações em tempo real. Para contornar esse problema, diferentes

técnicas de esparsificação foram propostas na literatura para reduzir o tamanho do dicionário

(PLATT, 1991; RICHARD; BERMUDEZ; HONEINE, 2009). Uma dessas técnicas é o critério

da novidade (PLATT, 1991), que estabelece que um vetor de entrada só é adicionado ao di-

cionário se a sua distância em relação aos demais vetores for menor que um limiar predefindo.
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Um algoritmo que incorpora o critério da novidade ao KLMS é revisitado a seguir.

2.4.2 O algoritmo QKLMS

O algoritmo QKLMS, proposto em (CHEN et al., 2012), é uma alternativa às técnicas de

esparsificação, sendo similar ao algoritmo KLMS com critério de novidade. Inicialmente, define-

se o índice ci ∈ {1,2, . . . n−1} para distinguir os elementos do dicionário u(c1), . . . , u(cNc(n))

do vetor de entrada u(n). Utilizando essa notação para decidir se o vetor de entrada deve ou

não ser acrescentado ao dicionário, define-se

dis(u(n),C(n)) = min
1≤i≤Nc(n)

‖u(n)− u(ci)‖. (2.24)

Se dis(u(n),C(n)) ≤ ρ, sendo ρ um limiar, mantém-se o dicionário inalterado e atualiza-se

o coeficiente do vetor mais próximo como

bi∗(n) = bi∗(n− 1) + µe(n), (2.25)

em que

i∗ = arg min
1≤i≤Nc(n)

‖u(n)− u(ci)‖. (2.26)

Caso contrário, acrescenta-se o vetor de entrada ao dicionário e seu respectivo coeficiente

deve ser guardado na memória, i.e.,

C(n + 1) = {C(n) u(n)} (2.27)

e

b(n) = [ b(n− 1) µe(n) ]. (2.28)

A diferença do QKLMS em relação ao KLMS que usa o critério da novidade está na

atualização (2.25). As equações que implementam o QKLMS são mostradas na Tabela 2.

Devido às suas vantagens inerentes, apenas o QKLMS será usado nos capítulos seguintes desta

dissertação. Por fim, cabe observar que na literatura não há uma versão cega do algoritmo

KLMS.
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Tabela 2: Sumário do algoritmo QKLMS.

Algoritmo QKLMS

Escolha do passo de adaptação µ > 0, largura do kernel σ > 0,

e limiar ρ ≥ 0

Inicialização

b(1) = [ µd(1) ]; C(1) = { u(1) }

Cálculos

Para n = 2,3, · · · ,N , faça:

% Cálculo da saída:

y(n) =
n−1∑

i=1

bi(n− 1)κ(u(n),u(i))

% Cálculo do erro:

e(n) = d(n)− y(n)

% Cálculo da distância mínima:

dis(u(n),C(n)) = min
1≤i≤Nc(n)

‖u(n)− u(ci)‖

% Atualizações:

Se dis(u(n),C(n)) ≤ ρ :

C(n + 1) = C(n)

i∗ = arg min
1≤i≤Nc(n)

‖u(n)− u(ci)‖

bi∗(n) = bi∗(n− 1) + µe(n)

Caso contrário:

C(n + 1) = {C(n) u(n)}

b(n) = [ b(n− 1) µe(n) ]

Fim

Fonte: Autora.

2.5 Conclusão

Neste capítulo, a equalização com filtros adaptativos foi abordada considerando o LTE,

o DFE e o KAF. Além disso, discutiram-se os modos de adaptação supervisionada, cega e o

modo de decisão direta. Os algoritmos supervisionados LMS, NLMS, KLMS e QKLMS para
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equalização foram revisitados. No modo cego, considerou-se o CMA para a adaptação de um

LTE. A escolha do equalizador depende do cenário. Se o canal for linear e não tiver nulos

espectrais, o LTE pode dar bons resultados. No entanto se o canal tiver nulos espectrais, é

mais adequando usar o DFE. Por fim, se o canal possuir não linearidades, o KAF pode ser uma

alternativa. Para evitar a transmissão de uma sequência de treinamento, a equalização deve

ser cega. A questão que fica é como utilizar um equalizador cego em canais não lineares que

ainda apresente um bom desempenho e possa ser chaveado para o modo DD? O chaveamento

entre o modo de treinamento supervisionado ou modo cego para o modo DD depende de um

limiar de MSE pré-estabelecido. A determinação desse limiar depende da constelação, razão

sinal-ruído e do canal, o que torna o chaveamento dependente do cenário. Uma solução para

esse problema é a que utiliza um chaveamento automático. No capítulo 3 serão abordadas

soluções automáticas para esse chaveamento baseando-se na combinação de filtros adaptativos

considerando as soluções lineares e não lineares deste capítulo.
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3 COMBINAÇÃO CONVEXA DE FILTROS ADAPTATIVOS PARA
EQUALIZAÇÃO CEGA

Este capítulo trata do esquema de equalização adaptativa cega baseado na combinação

convexa entre um equalizador cego e um equalizador no modo de decisão direta. Na Seção 3.1,

esse esquema é apresentado levando-se em conta o algoritmo CMA para o equalizador cego e

o algoritmo NLMS para o equalizador no modo DD, juntamente com os resultados de algumas

simulações. Na Seção 3.2, esse esquema de combinação é estendido considerando soluções

não lineares para o equalizador no modo DD, como o equalizador de decisão realimentada e o

filtro adaptativo baseado em kernel. Esses novos esquemas podem ser úteis para a equalização

cega de canais difíceis de equalizar, como os canais com nulos espectrais e os não lineares.

Na mesma seção, são mostrados os resultados de simulações que verificam o comportamento

dessas soluções para sinais reais do tipo PAM. Por fim, na Seção 3.3, são feitas as considerações

finais sobre o capítulo.

3.1 Combinação convexa entre equalizadores cegos e equalizadores no modo DD

A combinação convexa entre dois ou mais filtros adaptativos é um esquema em

que as saídas de cada filtro são ponderadas conforme seu desempenho e combina-

das para gerar uma saída que proporcione um desempenho global melhor ou igual ao

de cada filtro individual (ARENAS-GARCÍA; GÓMEZ-VERDEJO; FIGUEIRAS-VIDAL, 2005;

ARENAS-GARCÍA; FIGUEIRAS-VIDAL; SAYED, 2006; SILVA; ARENAS-GARCÍA, 2013). A

combinação pode funcionar de maneira supervisionada ou cega. Na combinação supervisio-

nada, os filtros componentes são supervisionados. Na combinação cega, os filtros componentes

podem ser ambos cegos, ou um cego e o outro no modo de decisão direta.

A Figura 9 mostra o esquema da combinação convexa de um equalizador CMA com um

equalizador NLMS no modo DD, denotado por NLMS-DD. Esse esquema também funciona

para outras combinações de algoritmos, como é mostrado em (SILVA; ARENAS-GARCÍA,

2013). A saída global y(n) é obtida por meio da combinação das saídas y1(n) e y2(n) dos

filtros individuais, isto é

y(n) = λ(n)y1(n) + [1− λ(n)]y2(n) (3.1)

em que λ(n) ∈ [0,1] é o parâmetro de mistura e yi(n) = uT (n)wi(n − 1) são as saídas dos

equalizadores cego e DD, respectivamente para i = 1,2 (SILVA; ARENAS-GARCÍA, 2013).

A saída global y(n) passa por um decisor, resultando no sinal decidido â(n − ∆), que faz
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papel de sinal desejado, sendo usado para calcular o erro do filtro NLMS-DD. Os vetores de

coeficientes de cada filtro w1(n − 1) e w2(n − 1) são adaptados com seus respectivos erros

ε1(n) e ed2(n), isto é

w1(n) = w1(n− 1) + µ1ε1(n)u(n), (3.2)

w2(n) = w2(n− 1) +
µ2

δ + ‖u(n)‖2
ed2(n)u(n), (3.3)

sendo

ε1(n) = [r − y2
1(n)]y1(n), (3.4)

ed2(n) = â(n−∆)− y2(n). (3.5)

Figura 9 - Combinação convexa entre um equalizador CMA e um NLMS-DD, com λ(n) obtido

a partir da minimização de JCMA(n).
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NLMS-DD
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λ(n)

1− λ(n)
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Fonte: Autora.

No início das iterações, as estimativas â(n − ∆) são ruins e o NLMS-DD apresenta

desempenho inferior ao do CMA, de maneira que y(n) se aproxima da saída do CMA e

λ ≈ 1. Conforme o CMA converge, as estimativas â(n−∆) melhoram, consequentemente o

desempenho do NLMS-DD também melhora e y(n) se aproxima da saída do NLMS-DD, pois

λ ≈ 0. Dessa forma, diferentemente dos esquemas de combinação comumente propostos na

literatura (e.g., (ARENAS-GARCÍA; FIGUEIRAS-VIDAL; SAYED, 2006) e suas referências),

os filtros do esquema da Figura 9 não são desacoplados, pois o bom funcionamento do NLMS-

DD depende da qualidade da estimativa â(n−∆), que por sua vez, depende do desempenho

do CMA.

Para que a combinação tenha um bom comportamento, é importante que os filtros

componentes sejam adaptados de acordo com suas próprias regras. O parâmetro de mis-

tura λ(n), por sua vez, deve ser adaptado para se obter um bom desempenho global
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(ARENAS-GARCÍA; FIGUEIRAS-VIDAL; SAYED, 2006). A fim de restringir esse parâmetro

ao intervalo [0, 1] e reduzir o ruído de gradiente quando λ ≈ 0 e λ ≈ 1, uma transformação

não linear e uma variável auxiliar α(n) são usadas, ou seja

λ(n) = ϕ[α(n− 1)] =
sgm[α(n− 1)]− sgm[−α+]

sgm[α+]− sgm[−α+]
, (3.6)

sendo

sgm[α(n− 1)] =
1

1 + e−α(n−1)
(3.7)

a função sigmoidal, que está representada na Figura 10 juntamente com a função de ativação

ϕ[·], proposta em (LÁZARO-GREDILLA et al., 2010). A função sgm[α(n− 1)] é igual a zero

quando α(n − 1) ≪ 0 e igual a um quando α(n − 1) ≫ 0. Já a função ϕ[·] é uma versão

escalonada e deslocada da função sigmoidal e atinge valor um quando α(n− 1) = α+ e zero

quando α(n− 1) = −α+.

Figura 10 - Função sigmoidal sgm[α(n− 1)] e função de ativação ϕ[α(n− 1)], para α+ = 4.
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Fonte: Autora.

Dessa forma, a atualização do parâmetro de mistura λ(n) ocorre por meio da atualização

da variável auxiliar α(n − 1), cuja equação de adaptação é obtida utilizando o método do

gradiente estocástico para minimizar uma função custo instantânea relacionada à saída global

y(n). A seguir, são discutidos os esquemas de combinação que minimizam a função custo

instantânea do módulo constante e o erro quadrático médio de decisão.
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3.1.1 Combinação com minimização da função custo do módulo constante

A minimização da função custo instantânea de módulo constante JCMA(n), definida na

Equação (2.6) (página 13), resulta na seguinte equação de atualização para a variável auxiliar

(SILVA; ARENAS-GARCÍA, 2013)

α(n) = α(n− 1) + µαε(n)[y1(n)− y2(n)]ϕ′[α(n− 1)], (3.8)

em que µα é o passo de adaptação e ε(n) = [r − y2(n)]y(n) é o “erro de estimação” global,

sendo

ϕ′[α(n− 1)] =
dλ(n)

dα(n− 1)
=

sgm[α(n− 1)]{1− sgm[α(n− 1)]}

sgm[α+]− sgm[−α+]
. (3.9)

A variável auxiliar α(n) deve ser restrita por saturação ao intervalo [−α+,α+],

pois quando |α(n)| é muito grande, o termo ϕ′[α(n − 1)] torna-se nulo e a adap-

tação deixa de acontecer. Uma escolha comum na literatura é α+ = 4 (ver, e.g.,

(ARENAS-GARCÍA; FIGUEIRAS-VIDAL; SAYED, 2006; LÁZARO-GREDILLA et al., 2010)),

usado também na Figura 10. Cabe observar que a função ϕ[α(n − 1)] extrapola o intervalo

[0, 1] quando |α(n)| > 4, o que, em outras palavras, justifica a necessidade da restrição de

α(n) ao intervalo [−4, 4].

Normalmente, o valor de µα depende das características do cenário (degradação do canal,

razão sinal-ruído, etc.), o que pode dificultar sua escolha. Para garantir um comportamento

mais robusto a mudanças do ambiente, utiliza-se um esquema de normalização do passo,

proposto em (AZPICUETA-RUIZ; FIGUEIRAS-VIDAL; ARENAS-GARCÍA, 2008), que leva à

seguinte atualização

α(n) = α(n− 1) +
µα

p(n)
ε(n)[y1(n)− y2(n)]ϕ′[α(n− 1)], (3.10)

em que

p(n) = ηp(n− 1) + (1− η)[y1(n)− y2(n)]2, (3.11)

sendo 0 ≪ η < 1, um fator de esquecimento normalmente escolhido como η = 0,9

(AZPICUETA-RUIZ; FIGUEIRAS-VIDAL; ARENAS-GARCÍA, 2008).

3.1.2 Combinação com minimização do erro quadrático médio de decisão

Nesse esquema, mostrado na Figura 11, a variável auxiliar α(n) é adaptada com o objetivo

de minimizar o erro de decisão global ao quadrado,

e2
d(n) = [â(n−∆)− y(n)]2, (3.12)
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que resulta em uma equação de adaptação similar à Equação (3.10), dada por

α(n) = α(n− 1) +
µα

p(n)
ed(n)[y1(n)− y2(n)]ϕ′[α(n− 1)], (3.13)

em que µα é o passo de adaptação e p(n) é definido em (3.11).

Figura 11 - Combinação convexa de um equalizador CMA com um NLMS-DD, com λ(n)

adaptado a partir da minimização de e2
d(n).

replacements

CMA

NLMS-DD

canal
a(n)

decisor

w1(n− 1)

w2(n− 1)

w(n− 1)

u(n)

y1(n)

y2(n)

y(n)

ed2(n)

λ(n)

1− λ(n)
ed(n)
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Fonte: Autora.

Segundo (SILVA; ARENAS-GARCÍA, 2013), os esquemas de combinação discutidos,

quando aplicados em sinais QAM (quadrature amplitude modulation), apresentam desem-

penho semelhante em termos de MSE. No entanto, em termos de taxa de erro de símbolo

(symbol error rate – SER), a combinação que utiliza o erro do CMA ε(n) na adaptação de

α(n) apresentou desempenho melhor que a combinação que utiliza o erro de decisão ed(n).

Além disso, quando ed(n) é usado, o passo de adaptação µα precisa ser elevado para que a

combinação gere bons resultados. Essa escolha provoca em λ(n) um comportamento oscila-

tório entre zero e um quando o algoritmo cego domina a combinação, convergindo para zero

quando o esquema é chaveado para o modo de decisão direta.

Para simplificar, os esquemas discutidos acima serão tratados nesta dissertação como

combinação convexa com o erro do CMA ε(n) e combinação convexa com erro de decisão

ed(n). A Tabela 3 mostra as equações que implementam o algoritmo de combinação convexa

com erro de decisão ed(n) entre o CMA e o NLMS-DD. Esse mesmo algoritmo pode ser

utilizado para a combinação com o erro do CMA, substituindo ed(n) por ε(n) na atualização

da variável auxiliar α(n). Na inicialização do algoritmo, define-se α(0) = α+ para que λ(1) = 1

e a combinação comece chaveada para o CMA, já que é certo que o seu desempenho é o melhor
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no início das iterações. A função sign[·] usada no algoritmo é definida por

sign(x) =





1, x ≥ 0

−1, x < 0
. (3.14)

Tabela 3: Sumário do algoritmo de combinação convexa

entre o CMA e o NLMS-DD, com minimização do erro de

decisão global ao quadrado e2
d(n).

Combinação convexa entre o CMA e o NLMS-DD

Escolha dos passos de adaptação µ1,µ2 > 0; r =
E{a4(n)}

E{a2(n)}

Inicialização

w1(0) = [ 0 · · · 0 1 0 · · · 0 ]T ; w2(0) = 0M

α(0) = α+; p(0) = 1; η = 0,9

Cálculos

Para n = 1,2, · · · ,N , faça:

% Cálculo das saídas:

y1(n) = uT (n)w1(n− 1)

y2(n) = u
T (n)w2(n− 1)

Se |α(n− 1)| > α+: α(n− 1)← α+sign[α(n− 1)]

λ(n) = ϕ[α(n− 1)] =
sgm[α(n− 1)]− sgm[−α+]

sgm[α+]− sgm[−α+]

y(n) = λ(n)y1(n) + [1− λ(n)]y2(n)

% Cálculo dos erros:

ε1(n) = [r − y2
1(n)]y1(n)

â(n−∆) = decisor[y(n)]

ed2(n) = â(n−∆)− y2(n)

ed(n) = â(n−∆)− y(n)

% Atualizações:

Continuação na próxima página
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Combinação convexa entre o CMA e o NLMS-DD

w1(n) = w1(n− 1) + µ1ε1(n)u(n)

w2(n) = w2(n− 1) +
µ2

δ + ‖u(n)‖2
ed2(n)u(n)

ϕ′[α(n− 1)] =
sgm[α(n− 1)]{1− sgm[α(n− 1)]}

sgm[α+]− sgm[−α+]

p(n) = ηp(n− 1) + (1− η)[y1(n)− y2(n)]2

α(n) = α(n− 1) +
µα

p(n)
ed(n)[y1(n)− y2(n)]ϕ′[α(n− 1)]

Fim

Fonte: Autora.

3.1.3 Resultados de simulações

Os resultados desta seção foram divididos em duas partes. Na primeira, foram utilizados

canais de comunicação comumente utilizados em simulações de equalização. Na segunda parte,

os canais foram gerados a partir de funções de espalhamento de ponto (PSFs) utilizadas para

gerar as imagens degradadas nas simulações do Capítulo 4.

3.1.3.1 Canais não baseados em PSF

Para verificar o comportamento da combinação do equalizador CMA com o equalizador

NLMS-DD nos esquemas de minimização mostrados nesta seção, foram realizadas simulações

considerando um sistema de comunicação como o esquematizado na Figura 9, em que o sinal

transmitido a(n) é um sinal 8-PAM, assumido independente e identicamente distribuído (iid)

e o canal de comunicação é modelado por um filtro FIR sem ruído, considerando ao todo 105

iterações. A função de transferência do filtro é inicialmente H1(z) = 0,2 + z−1 + 0,2z−2,

sendo alterada para H2(z) = 0,3 + z−1 + 0,3z−2 na metade das iterações para representar

uma variação abrupta no canal. Como comparação, utiliza-se a equalização com o NLMS

supervisionado, já que essa configuração garante os melhores resultados devido ao uso da

sequência de treinamento. Para avaliar o desempenho dos algoritmos nas simulações deste

capítulo, utilizou-se o erro quadrático médio E{e2(n)}, denotado aqui simplesmente como

MSE (mean square error), em que e(n) = a(n −∆)− y(n), isto é, a diferença entre o sinal
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transmitido atrasado de ∆ amostras e a saída do equalizador.

Na Figura 12, são mostrados em duas colunas os resultados da combinação para os es-

quemas de minimização discutidos. Essas colunas mostram os valores das saídas y1(n), y2(n),

y(n) e yNLMS(n), os MSEs da combinação e de cada equalizador, e o valor médio do parâmetro

de mistura E{λ(n)}, calculados para uma média de 100 realizações. As curvas de MSE ainda

foram suavizadas por um filtro de média móvel de 512 coeficientes para facilitar a visualização

das suas características.

A coluna da esquerda trata da combinação convexa com erro do CMA ε(n), cujos parâ-

metros utilizados são: µα = 5,0 × 10−4, µ1 = 10−6, µ2 = µNLMS = 10−2 e α+ = 4. E a

coluna da direita refere-se à combinação convexa com o erro de decisão global ed(n), com

µα = 10−1, µ1 = 10−6, µ2 = µNLMS = 10−2 e α+ = 4. Sendo os números de coeficientes

dos filtros iguais a M1 = M2 = MNLMS = 11 para todos os casos. Em geral, os dois tipos de

combinação simulados apresentaram resultados muito próximos, assim a análise feita a seguir

é considerada para ambos os casos.

Analisando as iterações até n = 5,0 × 104, onde canal é H1(z) = 0,2 + z−1 + 0,2z−2,

verifica-se que as saídas y1(n) convergem no início, embora suas estimativas não sejam boas,

já as saídas y2(n) partem de estimativas ruins e convergem rapidamente para estimativas

melhores que as de y1(n). Ao observar as saídas y(n) juntamente com os valores de MSE

e E{λ(n)}, nota-se que inicialmente E{λ(n)} ≈ 1, o MSE da combinação se aproxima do

MSE do CMA e as estimativas de y(n) são ruins. Após aproximadamente n = 104 iterações,

E{λ(n)} ≈ 0 , o MSE da combinação se aproxima do MSE do NLMS-DD e as estimativas de

y(n) melhoram. Isso indica que no início das iterações o desempenho do CMA é superior ao

do NLMS-DD, que precisa do CMA para convergir, e por isso E{λ(n)} ≈ 1. Após n = 104, o

NLMS-DD já convergiu para um desempenho melhor que o do CMA, portanto E{λ(n)} ≈ 0.

Quando o canal passa a ser H2(z) = 0,3 + z−1 + 0,3z−2, após a iteração n = 5,0 × 104, as

estimativas dos filtros pioram por conta do reajuste dos coeficientes. Como o CMA converge

primeiro, a combinação volta a ser dominada pelo CMA. Assim, E{λ(n)} ≈ 1, tornando o

MSE da combinação próximo ao do CMA e y(n) ≈ y1(n). Conforme as decisões melhoram,

a combinação passa a ser dominada novamente pelo NLMS-DD, e portanto E{λ(n)} ≈ 0,

tornando o MSE da combinação próximo ao do NLMS-DD e y(n) ≈ y2(n).
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Figura 12 - Exemplo de combinação convexa de um equalizador CMA com um NLMS-DD, e um

equalizador NLMS supervisionado para um sinal 8-PAM. Na coluna da esquerda, usa-se ε(n) com

µα = 5,0 × 10−4, µ1 = 10−6, µ2 = µNLMS = 10−2 e α+ = 4. E na coluna da direita usa-se ed(n),

com µα = 10−1, µ1 = 10−6, µ2 = µNLMS = 10−2 e α+ = 4. Sendo os números de coeficientes dos

filtros iguais a M1 = M2 = MNLMS = 11 para todos os casos e o MSE e E{λ(n)} calculados para

uma média de 100 realizações.
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Fonte: Autora.
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Dessa forma, constata-se que o NLMS-DD só converge após o CMA convergir. Isso sig-

nifica que possivelmente quando houver mudanças no canal, o CMA dominará a combinação

até o desempenho do NLMS-DD melhorar. Portanto, o bom funcionamento do NLMS-DD

depende do desempenho do CMA. Comparando os resultados da combinação com os do equa-

lizador NLMS supervisionado, observa-se que tanto a saída y(n) quanto o MSE da combinação

possuem comportamento muito próximo ao do NLMS supervisionado, o que torna o desem-

penho desse esquema, apesar de cego, comparável ao de uma solução supervisionada.

Como observado, os dois tipos de combinação simulados apresentaram comportamentos

semelhantes para o MSE e para E{λ(n)}. Assim como em (SILVA; ARENAS-GARCÍA, 2013),

o passo de adaptação µα foi maior para a combinação com o erro de decisão ed(n) do que

para a combinação com o erro do CMA ε(n), porém E{λ(n)} não apresentou o mesmo

comportamento oscilatório que foi verificado naquele trabalho. Uma possível explicação, é

o fato dos sinais utilizados aqui serem apenas do tipo PAM, e portanto seus símbolos estão

dispostos na reta real.

Na Figura 13 são mostradas as curvas de taxa de erro de símbolo (SER) em regime

em função da razão sinal-ruído (SNR) para o CMA, NLMS supervisionado e a combinação

convexa com erro de decisão global, considerando o canal H2(z) = 0,3 + z−1 + 0,3z−2. As

taxas de erro foram calculadas após a convergência dos algoritmos comparando a sequência

transmitida com a obtida na saída do decisor e contando o número de erros. Foram desprezados

105 símbolos devido à convergência e usados 106 símbolos para estimar a SER para cada valor

de SNR. Observa-se que até SNR = 20,0 dB a SER do CMA e a do NLMS supervisionado

são iguais, enquanto a da combinação é um pouco maior. A partir de SNR = 22,5 dB, a SER

da combinação passa a ser igual a do NLMS supervisionado e a do CMA torna-se maior que

ambas, comprovando o bom desempenho da combinação.
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Figura 13 - SER em regime em função da SNR para o CMA, NLMS supervisionado e a

combinação do CMA com o NLMS-DD para o canal H2(z) = 0,3 + z−1 + 0,3z−2.
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Fonte: Autora.

3.1.3.2 Canais baseados em PSF

Com o objetivo de entender melhor a dificuldade de restaurar imagens distorcidas por

PSFs comumente utilizadas na literatura, consideram-se a seguir algumas simulações em

que os canais de comunicação foram gerados a partir de PSFs. Dentre elas, o blur gaus-

siano, amplamente utilizado em programas de edição de imagens (SHAPIRO; STOCKMAN,

2001), e o blur de desfocagem uniforme, proveniente do desajuste do foco de uma câmera

(BERTERO; BOCCACCI, 1998). Ambos podem ser gerados pela função fspecial do MA-

TLAB. As PSFs usadas são representadas por matrizes simétricas de dimensão L× L e suas

características são levadas em conta na obtenção da resposta ao pulso unitário “equivalente”

para um canal de comunicação. Assim, define-se uma função g(·), que gera uma resposta ao

pulso unitário h(n) a partir de uma PSF H(k1,k2), descrita no exemplo a seguir.
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Considerando H(k1,k2) uma matriz 5× 5, dada por

H(k1,k2) =




0 0,0170 0,381 0,0170 0

0,0170 0,0784 0,0796 0,0784 0,0170

0,381 0,0796 0,0796 0,0796 0,381

0,0170 0,0784 0,0796 0,0784 0,0170

0 0,0170 0,381 0,0170 0




, (3.15)

e obtida por meio da função fspecial(‘disk’, 2) do MATLAB, nota-se que a matriz é simétrica,

as linhas 1 e 5 e as linhas 2 e 4 são idênticas, assim como as colunas 1 e 5 e as colunas 2 e 4.

Essas características garantem uma espécie de simetria circular e por isso a resposta ao pulso

unitário correspondente é considerada simétrica também. Os coeficientes de h(n) podem ser

obtidos percorrendo a matriz H(k1,k2) nas direções mostradas nos esquemas das Figuras 14 e

15, em que o elemento central da matriz coincide com o elemento central de h(n). Portanto, a

função g(·) pode seguir as sequências indicadas nos esquemas das Figuras 14 e 15 selecionando

os elementos destacados em H(k1,k2).

Figura 14 - Exemplo com uma das sequências possíveis para a função g(·) percorrer uma

determinada PSF e gerar uma resposta ao pulso unitário h(n).

0

��

0,0170 0,381 0,0170 0

0,0170

��

0,0784

��

0,0796 0,0784

%%❑
❑❑

❑❑
❑❑

❑❑
0,0170

OO

0,381

99sssssssss
0,0796 // 0,0796 // 0,0796

OO

0,381

OO

0,0170 0,0784 0,0796 0,0784 0,0170

0 0,0170 0,381 0,0170 0

Fonte: Autora.
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Figura 15 - Exemplo com uma das sequências possíveis para a função g(·) percorrer uma

determinada PSF e gerar uma resposta ao pulso unitário h(n).
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tt
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t

0,0170 0

0,0170 0,0784 // 0,0796

��

0,0784 0,0170

0,381 0,0796 0,0796

��

0,0796 0,381

0,0170 0,0784

%%❏❏
❏❏

❏❏
❏❏

❏❏
0,0796oo 0,0784 0,0170

0 0,0170oo 0,381oo 0,0170 0

Fonte: Autora.

Como os coeficientes de uma resposta ao pulso unitário FIR h(n) são os mesmos da sua

função de transferência H(z), g(·) também pode ser definida como um função que gera a

função de transferência H(z) a partir da PSF H(k1,k2), isto é

H(z) = g(H(k1,k2)). (3.16)

Assim, para o exemplo da Equação (3.15), a função de transferência é

H(z) = 0,017 + 0,381z−1 + 0,0784z−2

+0,0796z−3 + 0,0796z−4 + 0,0796z−5

+0,0784z−6 + 0,381z−7 + 0,017z−8. (3.17)

Na Tabela 4, são descritos os cenários utilizados nas simulações em que os canais de

comunicação são baseados em PSFs e o sinal transmitido é uma sequência assumida iid. Nas

simulações, as funções de transferência dos canais foram normalizadas para que não houvesse

ganho de potência no canal, facilitando a escolha dos passos de adaptação dos algoritmos.

No Capítulo 4, essas PSFs são utilizadas nas simulações para restauração cega de imagens,

de maneira que as simulações desta seção visam relacionar o comportamento da equalização

com o da restauração. Assim, os sinais de comunicação dos cenários da Tabela 4 possuem o

mesmo número de símbolos dos sinais de imagens simulados no Capítulo 4.
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Para esses cenários as simulações foram feitas considerando a combinação com o erro de

decisão global ed(n) para N iterações. Para cada cenário, mostra-se na mesma figura as saídas

y1(n), y2(n), y(n) e yNLMS(n), os MSEs de cada algoritmo e o valor médio do parâmetro de

mistura E{λ(n)} para uma média de 100 realizações, sendo o MSE filtrado por um filtro

de média móvel de 512 coeficientes. Em uma segunda figura são mostrados os gráficos que

indicam a ocorrência de erro entre o sinal transmitido com atraso a(n−∆) e o sinal de saída

decidido â(n−∆), para o CMA, a combinação e o NLMS supervisionado. Nesses gráficos, as

iterações que apresentam erros recebem valor 1 e ao contrário 0, de maneira que a existência

de erros é simbolizada por raias de amplitude 1.

A Figura 16 mostra os resultados para o Cenário 1-A com N = 8,0× 104 iterações, em

que são utilizados µα = 10−1, µ1 = 2,0× 10−7, µ2 = µNLMS = 0,5, α+ = 4, e os números de

coeficientes dos filtros são M1 = M2 = MNLMS = 17. Nota-se que inicialmente E{λ(n)} ≈ 1

e o MSE da combinação é muito próximo ao do NLMS-DD. Ao longo das iterações, o MSE do

CMA converge para o patamar de −2,25 dB e o do NLMS-DD para o patamar de −48,0 dB, o

que faz E{λ(n)} ≈ 0 e a combinação funciona como o NLMS-DD. Dessa forma, a combinação

consegue atingir o mesmo nível de MSE do NLMS supervisionado. Já a Figura 17, com a

ocorrência de erro entre o sinal transmitido a(n−∆) e a saída decidida â(n−∆), mostra que

os erros no CMA são muito frequentes ao longo das iterações, diferentemente da combinação

e do NLMS, cujos erros ocorrem com mais frequência até determinadas iterações e tornam-se

nulos depois. Essas iterações correspondem àquelas em que os MSEs desses algoritmos entram

em convergência e diminuem, conforme mostrado na Figura 16.
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Tabela 4: Cenários de simulações nas quais os canais de

comunicação são gerados a partir de PSFs.

Cenário 1-A

Sinal 16-PAM

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

h(
n)

Resposta impulsiva do canal H
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

amostra (n)

PSF: H3(k1,k2), definida na Tabela 9 (página 83)

Canal linear:

H3(z) = g(H3(k1,k2))

Cenário 1-B

Sinal 32-PAM

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

h(
n)

Resposta impulsiva do canal H
4

1 2 3 4 5

amostra (n)

PSF: H4(k1,k2), definida na Tabela 9 (página 83)

Canal linear:

H4(z) = g(H4(k1,k2))

Cenário 1-C

Sinal 32-PAM

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

h(
n)

Resposta impulsiva do canal H
5

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

amostra (n)

PSF: H5(k1,k2), definida na Tabela 9 (página 83)

Canal linear:

H5(z) = g(H5(k1,k2))

Fonte: Autora.
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Figura 16 - Exemplo de combinação convexa de um equalizador CMA com um NLMS-DD, e de um

equalizador NLMS supervisionado para o Cenário 1-A da Tabela 4 (página 37). Em que se usa o

erro de decisão global ed(n), com µα = 10−1, µ1 = 2,0 × 10−7, µ2 = µNLMS = 0,5, α+ = 4, e os

números de coeficientes dos filtros são M1 = M2 = MNLMS = 17. O MSE e E{λ(n)} são calculados

para 100 realizações.
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Fonte: Autora.
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Figura 17 - Diferença entre o sinal transmitido com atraso a(n −∆) e o sinal decidido â(n −∆),

para a combinação do CMA com o NLMS-DD com o erro de decisão global ed(n), dado o Cenário

1-A da Tabela 4 (página 37).
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Fonte: Autora.

A Figura 18 mostra os resultados para o Cenário 1-B considerando N = 8,0×104 iterações,

em que são utilizados µα = 10−1, µ1 = 2,0 × 10−8, µ2 = µNLMS = 10−1, α+ = 4, e os

números de coeficientes dos filtros são M1 = M2 = MNLMS = 9. No início das iterações,

E{λ(n)} ≈ 1 e o MSE da combinação é próximo ao do CMA. Ao longo das iterações, o MSE

do CMA converge para o patamar de 2,32 dB e o do NLMS-DD converge para −27,0 dB.

Após aproximadamente a iteração n = 3,2×104, E{λ(n)} ≈ 0 e a combinação chaveia para o

modo DD, atingindo o mesmo nível de MSE que o NLMS supervisionado. A Figura 19, mostra

que a ocorrência de erro entre o sinal transmitido a(n − ∆) e a saída decidida â(n − ∆) é

frequente ao longo das iterações para o CMA, enquanto para a combinação e para o NLMS

esses erros são frequentes até o início da convergência e tornam-se nulos nas demais iterações.
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Figura 18 - Exemplo de combinação convexa de um equalizador CMA com um NLMS-DD, e de um

equalizador NLMS supervisionado para o Cenário 1-B da Tabela 4 (página 37). Em que se usa o

erro de decisão global ed(n), com µα = 10−1, µ1 = 2,0 × 10−8, µ2 = µNLMS = 10−1, α+ = 4, e

os números de coeficientes dos filtros iguais a M1 = M2 = MNLMS = 9. O MSE e E{λ(n)} são

calculados para 100 realizações.
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Fonte: Autora.
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Figura 19 - Diferença entre o sinal transmitido com atraso a(n −∆) e o sinal decidido â(n −∆),

para a combinação do CMA com o NLMS-DD com o erro de decisão global ed(n), dado o Cenário

1-B da Tabela 4 (página 37).
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Fonte: Autora.

A Figura 20 mostra os resultados para o Cenário 1-C para N = 106 iterações, em que

são utilizados µα = 10−2, µ1 = 2,0 × 10−9, µ2 = µNLMS = 0,5, α+ = 4, e os números de

coeficientes dos filtros são iguais a M1 = 49 e M2 = MNLMS = 47. Inicialmente, quando

E{λ(n)} ≈ 1, o MSE da combinação é igual ao do CMA. Após aproximadamente a metade

das iterações, o MSE do CMA convergiu para −4,68 dB e o do NLMS-DD converge para

−27,7 dB, fazendo E{λ(n)} ≈ 0 e a combinação chaveia para o modo DD. Dessa forma, a

combinação atinge o mesmo nível de MSE do NLMS supervisionado. A Figura 21 mostra que

a ocorrência de erro entre o sinal transmitido a(n−∆) e a saída decidida â(n−∆) de cada

algoritmo, mais uma vez, é mais frequente para o CMA. Novamente, para a combinação e o

NLMS, esses erros são frequentes até o início da convergência, tornando-se inexistentes em

seguida.
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Figura 20 - Exemplo de combinação convexa de um equalizador CMA com um NLMS-DD, e de um

equalizador NLMS supervisionado para o Cenário 1-C da Tabela 4 (página 37). Em que se usa o

erro de decisão global ed(n), com µα = 10−2, µ1 = 2,0 × 10−9, µ2 = µNLMS = 0,5, α+ = 4, e os

números de coeficientes dos filtros são iguais a M1 = 49 e M2 = MNLMS = 47. O MSE e E{λ(n)}

são calculados para 100 realizações.
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Fonte: Autora.
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Figura 21 - Diferença entre o sinal transmitido com atraso a(n −∆) e o sinal decidido â(n −∆),

para a combinação do CMA com o NLMS-DD com o erro de decisão global ed(n), dado o Cenário

1-C da Tabela 4 (página 37).
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Fonte: Autora.

3.2 Combinação convexa baseada em soluções não lineares para equalização

Considerando as vantagens do DFE e do KAF para canais com nulos espectrais e/ou

não lineares, é possível tirar proveito dessas soluções para a equalização cega de canais por

meio do esquema de combinação convexa discutido na Seção 3.1. Assim, são propostos dois

esquemas: a combinação convexa entre o CMA e o DFE no modo de decisão direta adaptado

com o NLMS, denominado aqui como DFE-NLMS-DD; e a combinação convexa entre o CMA

e o algoritmo QKLMS no modo de decisão direta, o QKLMS-DD. Essas combinações são

discutidas a seguir.

3.2.1 Combinação convexa entre o CMA e o DFE-NLMS-DD

O esquema da combinação convexa entre o CMA e o DFE-NLMS-DD com o erro de

decisão global ed(n) é mostrado na Figura 22, em que a atualização do vetor de coeficientes

concatenados é dada por

wfb(n) = wfb(n− 1) +
µ2

δ + ‖ufb(n)‖2
ed2(n)ufb(n), (3.18)

sendo
µ2

δ + ‖ufb(n)‖2
o passo de adaptação normalizado e ed2 = â(n−∆)− y2(n).
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Figura 22 - Combinação convexa de um equalizador CMA com um DFE-NLMS-DD, com λ(n)

obtido a partir da minimização de e2
d(n).
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Fonte: Autora.

As equações que implementam o algoritmo de combinação convexa entre o CMA e o

DFE-NLMS-DD com o erro de decisão global ed(n) são mostradas na Tabela 5. Vale ressaltar

que o esquema de combinação com o erro do CMA pode ser utilizado substituindo ed(n) na

atualização da variável auxiliar α(n) por ε(n) (definido na Equação (2.8), página 13).
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Tabela 5: Sumário do algoritmo de combinação convexa

entre o CMA e o DFE-NLMS-DD, com minimização do erro

de decisão global ao quadrado e2
d(n).

Combinação convexa entre o CMA e o DFE-NLMS-DD

Escolha dos passos de adaptação µ1,µ2 > 0; r =
E{a4(n)}

E{a2(n)}
;

Inicialização

w1(0) = [ 0 · · · 0 1 0 · · · 0 ]T ; wfb(0) = 0(Mf +Mb)

â∆(1) = 0Mb
; α(0) = α+; p(0) = 1; η = 0,9

Cálculos

Para n = 1,2, · · · ,N , faça:

% Cálculo das saídas:

ufb(n) = [ uT (n) âT

∆(n) ]T

y1(n) = uT (n)w1(n− 1)

y2(n) = ufb(n)T
wfb(n− 1)

Se |α(n− 1)| > α+: α(n− 1)← α+sign[α(n− 1)]

λ(n) = ϕ[α(n− 1)] =
sgm[α(n− 1)]− sgm[−α+]

sgm[α+]− sgm[−α+]

y(n) = λ(n)y1(n) + [1− λ(n)]y2(n)

% Cálculo dos erros:

ε1(n) = [r − y2
1(n)]y1(n)

â(n−∆) = decisor[y(n)]

ed2(n) = â(n−∆)− y2(n)

ed(n) = â(n−∆)− y(n)

% Atualizações:

Continuação na próxima página
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Combinação convexa entre o CMA e o DFE-NLMS-DD

w1(n) = w1(n− 1) + µ1ε1(n)u(n)

wfb(n) = wfb(n− 1) +
µ2

δ + ‖ufb(n)‖2
ed2(n)ufb(n)

ϕ′[α(n− 1)] =
sgm[α(n− 1)]{1− sgm[α(n− 1)]}

sgm[α+]− sgm[−α+]

p(n) = ηp(n− 1) + (1− η)[y1(n)− y2(n)]2

α(n) = α(n− 1) +
µα

p(n)
ed(n)[y1(n)− y2(n)]ϕ′[α(n− 1)]

â2(n−∆) = decisor[y2(n)]

â∆(n) = [ â2(n−∆) â2(n−∆− 1) · · · â2(n−∆−Mb + 1) ]T

Fim

Fonte: Autora.

3.2.2 Combinação convexa entre o CMA e o QKLMS-DD

A combinação convexa entre o algoritmo CMA e QKLMS-DD é proposta para a equaliza-

ção cega de canais não lineares. A Figura 23 esquematiza a combinação com o erro de decisão

global ed(n), lembrando que o erro do CMA ε(n) também pode ser utilizado na adaptação da

variável auxiliar α(n).

Apesar do CMA não ser uma solução apropriada para a equalização não linear, a combi-

nação pode usar suas estimativas para fazer o QKLMS-DD funcionar adequadamente. Como

será observado nas simulações da Seção 3.2.3, em alguns canais não lineares, para que o

QKLMS-DD comece a funcionar, basta que o CMA obtenha uma primeira estimativa (mesmo

que ruim) do sinal transmitido. A Tabela 6 traz as equações que implementam o algoritmo

de combinação entre o CMA e o QKLMS-DD utilizando o erro de decisão ed(n).
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Figura 23 - Combinação convexa de um equalizador CMA com um QKLMS-DD, com λ(n)

obtido a partir da minimização de e2
d(n).
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Fonte: Autora.

Tabela 6: Sumário do algoritmo de combinação convexa

entre o CMA e o QKLMS-DD, com minimização do erro de

decisão global ao quadrado e2
d(n).

Combinação convexa entre o CMA e o QKLMS-DD

Escolha dos passos de adaptação µ1,µ2 > 0; largura do kernel σ > 0;

limiar ρ ≥ 0; r =
E{a4(n)}

E{a2(n)}

Inicialização

w1(0) = [ 0 · · · 0 1 0 · · · 0 ]T ;

b(1) = [ ]; C(1) = { };

α(0) = α+; p(0) = 1; η = 0,9

Cálculos

Para n = 1,2, · · · ,N , faça:

% Cálculo das saídas:

y1(n) = uT (n)w1(n− 1)

Continuação na próxima página
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Combinação convexa entre o CMA e o QKLMS-DD

y2(n) =
Nc(n)∑

i=1

bi(n− 1)κ(u(n),u(i))

Se |α(n− 1)| > α+: α(n− 1)← α+sign[α(n− 1)]

λ(n) = ϕ[α(n− 1)] =
sgm[α(n− 1)]− sgm[−α+]

sgm[α+]− sgm[−α+]

y(n) = λ(n)y1(n) + [1− λ(n)]y2(n)

% Cálculo dos erros:

ε1(n) = [r − y2
1(n)]y1(n)

â(n−∆) = decisor[y(n)]

ed2(n) = â(n−∆)− y2(n)

ed(n) = â(n−∆)− y(n)

% Atualizações:

w1(n) = w1(n− 1) + µ1ε1(n)u(n)

dis(u(n),C(n)) = min
1≤i≤NC(n)

‖u(n)− u(ci)‖

Se dis(u(n),C(n)) ≤ ρ:

C(n + 1) = C(n)

i∗ = arg min
1≤i≤NC(n)

‖u(n)− u(ci)‖

bi∗(n) = bi∗(n− 1) + µed2(n)

Caso contrário:

C(n + 1) = {C(n) u(n)}

b(n) = [b(n− 1) µed2(n)]

ϕ′[α(n− 1)] =
sgm[α(n− 1)]{1− sgm[α(n− 1)]}

sgm[α+]− sgm[−α+]

p(n) = ηp(n− 1) + (1− η)[y1(n)− y2(n)]2

α(n) = α(n− 1) +
µα

p(n)
ed(n)[y1(n)− y2(n)]ϕ′[α(n− 1)]

Fim

Fonte: Autora.
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3.2.3 Resultados de simulações

Nas simulações foram considerados diferentes cenários baseados no modelo de canal re-

presentado na Figura 3 (página 8). A Tabela 7 contém a descrição de cada um desses cenários

de simulação, em que N é o número total de iterações e o sinal transmitido é uma sequência

assumida iid. Os canais não lineares descritos são baseados em um modelo de canal não linear

frequentemente encontrado em canais de satélite (KECHRIOTIS; ZERVAS; MANOLAKOS,

1994). Assim, foram verificados os resultados da combinação do CMA com o DFE-NLMS-DD

e do CMA com o QKLMS-DD. Em ambos os casos, foi utilizado o erro de decisão global ed(n)

para atualizar o parâmetro de mistura. Os resultados da combinação são comparados com os

resultados das respectivas versões supervisionadas do equalizador DD, isto é, o DFE-NLMS

e o QKLMS. Para cada simulação são mostrados em uma mesma figura os resultados das

saídas y1(n), y2(n), y(n) e yDFE(n) ou yQKLMS(n). O MSE e o valor médio do parâmetro

de mistura E{λ(n)} foram obtidos com uma média de 100 realizações. Para facilitar a visu-

alização, as curvas de MSE ainda foram suavizadas utilizando um filtro de média móvel de

128 coeficientes. Nas simulações que utilizam o QKLMS, mostra-se também o gráfico com as

iterações em que há armazenamento de vetores no dicionário. Nesses casos, tanto o QKLMS

como a combinação com o QKLMS-DD apresentam gráficos idênticos, pois o armazenamento

no dicionário só depende do vetor de entrada u(n) e do limiar ρ. Por fim, em uma figura

separada, são mostradas a ocorrência de erro entre o sinal transmitido com atraso a(n−∆)

e a saída decidida â(n−∆) para o CMA, a combinação e o DFE-NLMS/QKLMS.

A Figura 24 é referente a combinação do CMA com o DFE-NLMS-DD para o Cenário 2-A,

em que são utilizados µ1 = 10−7, µ2 = µDF E = 10−2, µα = 2,0×10−2, α+ = 4 e os números

de coeficientes dos filtros são M1 = 7, M2f = 7 e M2b = 5. Na primeira metade das iterações,

o canal apresenta uma não linearidade, e como esperado, a saída y1(n) do CMA é muito ruim.

Já as saídas y2(n), y(n) e yDF E(n) aparentam ser melhores, uma vez que é possível verificar

a separação dos níveis do sinal, excetuando-se a região entre −1 e 1. O valor de E{λ(n)} é

próximo a 1 somente no início indicando que o algoritmo CMA apresenta menor MSE nessas

iterações. Nas demais iterações, E{λ(n)} ≈ 0, indicando que a combinação chaveou para

o DFE-NLMS-DD. Na segunda metade das iterações o canal perde a não linearidade e os

algoritmos simulados passam a apresentar um desempenho melhor em termos de MSE. No

geral, a combinação apresentou desempenho muito próximo ao do DFE-NLMS supervisionado.
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Tabela 7: Cenários utilizados nas simulações com combi-

nação convexa do CMA com o DFE-NLMS-DD e/ou CMA

com QKLMS-DD.

Cenário 2-A

Sinal 8-PAM

Canal não linear: de 0 a N/2 iterações:

H(z) = 0,2 + z−1 + 0,2z−2

u(n) = x(n) + 0,005x2(n) + 0,005x3(n)

Canal linear: de N/2 + 1 a N iterações:

H(z) = 0,2 + z−1 + 0,2z−2

Cenário 2-B

Sinal 8-PAM

Canal não linear: de 0 a N/2 iterações:

H(z) = 0,2 + z−1 + 0,2z−2

u(n) = x(n) + 0,01x2(n) + 0,01x3(n)

Canal linear: de N/2 + 1 a N iterações:

H(z) = 0,2 + z−1 + 0,2z−2

Cenário 2-C

Sinal 4-PAM

Canal não linear:

H(z) = 0,2 + z−1 + 0,2z−2

u(n) = x(n) + 0,2x2(n) + 0,1x3(n)

Cenário 2-D

Sinal 4-PAM

Canal não linear variante no tempo:

H(z,n) =
0,4

N
n + z−1 +

0,4

N
nz−2

u(n) = x(n) + 0,2x2(n) + 0,05x3(n)

Cenário 2-E

Sinal 4-PAM

Canal linear com nulo espectral:

H(z) = 0,5 + z−1 + 0,5z−2

Fonte: Autora.
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Figura 24 - Exemplo de combinação convexa de um equalizador CMA com um DFE-NLMS-DD para

o Cenário 2-A da Tabela 7 (página 50). Em que se usa o erro de decisão global ed(n), µ1 = 10−7,

µ2 = µDFE = 10−2, µα = 2,0 × 10−2, α+ = 4, M1 = 7, M2f = 7 e M2b = 5. O MSE e E{λ(n)}

são calculados para 100 realizações.
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A Figura 25 mostra os gráficos que representam (por meio de raias) as iterações que

apresentam erros entre o sinal transmitido a(n − ∆) e o sinal de saída decidido â(n − ∆)

para o CMA, combinação e DFE-NLMS supervisionado. Esses gráficos mostram que quando

o canal é não linear os erros no CMA são mais frequentes que na combinação e no DFE-NLMS

supervisionado, sendo nulos para todos os casos quando o canal é linear.

Figura 25 - Diferença entre o sinal transmitido com atraso a(n −∆) e o sinal decidido â(n −∆),

para a combinação do CMA com o DFE-NLMS-DD, como minimização do erro de decisão global ao

quadrado e2
d(n), dado o Cenário 2-A da Tabela 7 (página 50).
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Fonte: Autora.

Ainda para o cenário 2-A, a Figura 26 mostra os resultados da simulação para a combinação

do CMA com o QKLMS-DD, em que são utilizados µ1 = 10−7, µ2 = µQKLMS = 0,2, µα =

10−2, α+ = 4, σ = 15, ρ = 80 e os números de coeficientes dos filtros são M1 = 7

e M2 = MQKLMS = 5. Na primeira metade das iterações, quando o canal é não linear,

verifica-se que no início da simulação a combinação se comporta como o CMA, mas depois

de aproximadamente n = 2,8× 104 iterações ela chaveia para o QKLMS-DD e E{λ(n)} ≈ 0.

Em outras palavras, a combinação segue o QKLMS-DD que apresenta um MSE menor. Além

disso, o MSE da combinação se aproxima do MSE do QKLMS supervisionado, mostrando que

este esquema de combinação pode ser uma boa alternativa para equalização cega de canais

não lineares.
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Figura 26 - Exemplo de combinação convexa de um equalizador CMA com um QKLMS-DD para

o Cenário 2-A da Tabela 7 (página 50). Em que se usa o erro de decisão global ed(n), µ1 = 10−7,

µ2 = µQKLMS = 0,2, µα = 10−2, M1 = 7, M2 = MQKLMS = 5, σ = 15, ρ = 80 e α+ = 4. O MSE

e E{λ(n)} são calculados para 100 realizações.
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Quando o canal torna-se linear, após a iteração n = 2,5× 105, o CMA passa a funcionar

melhor que o QKLMS-DD, o que faz com que E{λ(n)} ≈ 1 e a combinação chaveie para essa

solução. Isso acontece porque o CMA é mais apropriado que o QKLMS para a equalização de

canais lineares. O último gráfico da Figura 26, que representa o armazenamento de vetores

no dicionário C, mostra que o QKLMS armazena mais vetores durante a convergência do

algoritmo. Ao todo, foram armazenados 174 vetores, número muito inferior a 5 × 105, que

seria o tamanho do dicionário caso o algoritmo KLMS fosse utilizado.

A Figura 27 mostra que a ocorrência de erro entre o sinal transmitido a(n − ∆) e o

sinal de saída decidido â(n − ∆) é muito frequente no CMA, enquanto na combinação e no

QKLMS-DD supervisionado os erros são mais frequentes no início das iterações, diminuindo

após a convergência desses algoritmos. Quando o canal é linear, esses erros tornam-se nulos

para todos os algoritmos.

Figura 27 - Diferença entre o sinal transmitido com atraso a(n −∆) e o sinal decidido â(n −∆),

para a combinação do CMA com o QKLMS-DD, como minimização do erro de decisão global ao

quadrado e2
d(n), dado o Cenário 2-A da Tabela 7 (página 50).
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Fonte: Autora.
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Comparando a Figura 25 com a Figura 27, verifica-se que a combinação com DFE-NLMS-

DD tem um desempenho similar ao da combinação com QKLMS-DD em termos de erro

após a decisão. Assim o erro existente entre os símbolos −1 e +1 do DFE acabam sendo

“equivalentes” aos erros iniciais da convergência do QKLMS-DD.

O Cenário 2-B é semelhante ao 2-A, a única diferença é que a não linearidade do canal na

primeira metade das iterações é mais severa. A Figura 28 mostra os resultados da simulação

para a combinação do CMA com o DFE-NLMS-DD. Os parâmetros utilizados nesse caso foram:

µ1 = 10−8, µ2 = µDF E = 10−1, µα = 1,5× 10−3, α+ = 4 e os números de coeficientes dos

filtros são M1 = 7, M2f = 7 e M2b = 5.

Como esperado, o desempenho do CMA é muito ruim devido à não linearidade do canal.

Da mesma forma, os desempenhos da combinação, do DFE-NLMS-DD e do DFE-NLMS

supervisionado também foram ruins, o que pode ser justificado por uma limitação do DFE em

lidar com canais com não linearidade mais severa. Observando os sinais de saída e o MSE de

cada algoritmo, nota-se que quando o canal torna-se linear, o CMA melhora seu desempenho

aos poucos, o que faz o MSE do DFE-NLMS-DD diminuir para um patamar próximo ao do

DFE-NLMS supervisionado, em torno de −40,0 dB. Com isso, E{λ(n)} aproxima-se de 0,

assim como o MSE da combinação aproxima-se do mesmo patamar do DFE-NLMS-DD, o que

mostra que a combinação chaveia para o modo DD nas iterações finais.

A Figura 29 ilustra bem o desempenho dessa simulação, uma vez que no canal não linear

os erros nas estimativas recuperadas são muito frequentes e no canal linear esses erros são

praticamente nulos.
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Figura 28 - Exemplo de combinação convexa de um equalizador CMA com um DFE-NLMS-DD para

o Cenário 2-B da Tabela 7 (página 50). Em que se usa o erro de decisão global ed(n), µ1 = 10−8,

µ2 = µDFE = 10−1, µα = 1,5 × 10−3, M1 = 7, M2f = 7, M2b = 5 e α+ = 4. O MSE e E{λ(n)}

são calculados para 100 realizações.
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Fonte: Autora.
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Figura 29 - Diferença entre o sinal transmitido com atraso a(n −∆) e o sinal decidido â(n −∆),

para a combinação do CMA com o DFE-NLMS-DD, como minimização do erro de decisão global ao

quadrado e2
d(n), dado o Cenário 2-B da Tabela 7 (página 50).
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Fonte: Autora.

Na Figura 30, são mostrados os resultados da combinação do CMA com o QKLMS-DD

considerando o Cenário 2-B, onde foram utilizados os seguintes parâmetros: µ1 = 2,0× 10−8,

µ2 = µQKLMS = 0,4, µα = 3,0 × 10−2, α+ = 4, σ = 15, ρ = 80, sendo os números de

coeficientes dos filtros iguais a M1 = 7 e M2 = MQKLMS = 5.

Durante as iterações em que o canal é não linear, o desempenho do CMA apesar de ruim,

consegue fazer o desempenho do QKLMS-DD melhorar e a combinação chavear para essa

solução, com E{λ(n)} ≈ 0. Nesse caso, o MSE da combinação é igual a −11,4 dB, ficando

muito próximo ao MSE do QKLMS supervisionado. Quando o canal torna-se linear, o MSE

do CMA diminui e E{λ(n)} se aproxima de 1, fazendo a combinação chavear pra o CMA. O

MSE do QKLMS-DD e do supervisionado permanecem em −11,4 dB, mostrando que essas

soluções não são as mais adequadas para os canais lineares. Assim, quando o canal é não

linear o desempenho da combinação é aproximado ao do QKLMS-DD e quando o canal é

linear o desempenho é aproximado ao do CMA. O último gráfico da Figura 30 mostra que

o armazenamento de vetores no dicionário, ao todo 403, é maior no início da convergência

e quando o canal é linear o dicionário deixa de ser atualizado, pois a degradação do canal

diminui assim como a distância entre os novos vetores de entrada e os presentes no dicionário.
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Figura 30 - Exemplo de combinação convexa de um equalizador CMA com um QKLMS-DD para o

Cenário 2-B da Tabela 7 (página 50). Em que se usa o erro de decisão global ed(n), µ1 = 2,0×10−8,

µ2 = µQKLMS = 0,4, µα = 3,0× 10−2, M1 = 7, M2 = MQKLMS = 5, σ = 15, ρ = 80 e α+ = 4. O

MSE e E{λ(n)} são calculados para 100 realizações.
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Assim como na Figura 27, a Figura 31 mostra que quando o canal é não linear os erros

entre o sinal transmitido a(n−∆) e o sinal de saída decidido â(n −∆) são frequentes para

o CMA, enquanto para a combinação e o QKLMS supervisionado os erros diminuem com a

convergência dos algoritmos. E quando o canal torna-se linear, os erros tornam-se nulos com

a convergência de todos os algoritmos.

Figura 31 - Diferença entre o sinal transmitido com atraso a(n −∆) e o sinal decidido â(n −∆),

para a combinação do CMA com o QKLMS-DD, como minimização do erro de decisão global ao

quadrado e2
d(n), dado o Cenário 2-B da Tabela 7 (página 50).
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Fonte: Autora.

No Cenário 2-C, o canal de comunicação é fixo ao longo das N = 105 iterações e possui

uma não linearidade mais severa que as dos Cenários 2-A e 2-B. Nesse caso, as Figuras 32

e 33 mostram que tanto a combinação do CMA com o DFE-NLMS-DD como o DFE-NLMS

supervisionado apresentam um desempenho muito ruim para equalização. Os parâmetros

usados são µ1 = 2,0× 10−7, µ2 = µDFE = 5,0× 10−2, µα = 10−1, α+ = 4, e os números de

coeficientes dos filtros são M1 = 7, M2f = 7 e M2b = 5.
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Figura 32 - Exemplo de combinação convexa de um equalizador CMA com um DFE-NLMS-DD para

o Cenário 2-C da Tabela 7 (página 50). Em que se usa o erro de decisão global ed(n), µ1 = 2,0×10−7,

µ2 = µDFE = 5,0 × 10−2, µα = 10−1, M1 = 7, M2f = 7, M2b = 5 e α+ = 4. O MSE e E{λ(n)}

são calculados para 100 realizações.
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Figura 33 - Diferença entre o sinal transmitido com atraso a(n−∆) e o sinal decidido â(n−∆),

para a combinação do CMA com o DFE-NLMS-DD, como minimização do erro de decisão

global ao quadrado e2
d(n), dado o Cenário 2-C da Tabela 7 (página 50).
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Fonte: Autora.

A Figura 34 mostra os resultados da combinação do CMA com o QKLMS-DD para o

Cenário 2-C ao longo de N = 105 iterações, em que são utilizados os seguintes parâmetros:

µ1 = 2,0× 10−7, µ2 = µQKLMS = 10−1, µα = 10−1, α+ = 4, σ = 8, ρ = 20, e os números de

coeficientes dos filtros iguais a M1 = 7 e M2 = MQKLMS = 5. Esses resultados mostram que

mesmo com o desempenho pobre do CMA, a combinação chaveia para o QKLMS-DD quando

E{λ(n)} ≈ 0, funcionando com desempenho semelhante ao do QKLMS supervisionado em

termos de MSE. A atualização do dicionário diminui ao longo das iterações, sendo armazenados

ao todo 478 vetores.

A Figura 35 mostra que a ocorrência de erro entre o sinal transmitido e as saídas decididas

diminui com as iterações, em uma taxa mais lenta para a combinação em comparação ao

QKLMS supervisionado, enquanto o CMA não consegue obter trechos sem erros.



Combinação convexa de filtros adaptativos para equalização cega 62

Figura 34 - Exemplo de combinação convexa de um equalizador CMA e com um QKLMS-DD para o

Cenário 2-C da Tabela 7 (página 50). Em que se usa o erro de decisão global ed(n), µ1 = 2,0×10−7,

µ2 = µQKLMS = 10−1, µα = 10−1, M1 = 7, M2 = MQKLMS = 5, σ = 8, ρ = 20 e α+ = 4. O MSE

e E{λ(n)} são calculados para 100 realizações.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

iterações 104

-20

-10

0

10

M
S

E
(d

B
)

CMA QKLMS-DD QKLMS Combinação

0 2 4 6 8 10

iterações 104

0

0.5

1

E
{

(n
)}

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

iterações 104

0

0.5

1

Atualizações no dicionário: 478

Fonte: Autora.



Combinação convexa de filtros adaptativos para equalização cega 63

Figura 35 - Diferença entre o sinal transmitido com atraso a(n −∆) e o sinal decidido â(n −∆),

para a combinação do CMA com o QKLMS-DD, como minimização do erro de decisão global ao

quadrado e2
d(n), dado o Cenário 2-C da Tabela 7 (página 50).
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No cenário 2-D, o canal de comunicação é não linear variante e sua função de transferência

é representada por H(z,n) = k(n) + z−1 + k(n)z−2, em que k varia linearmente de 0 a 0,4

ao longo das N = 5,0 × 105 iterações. A não linearidade é mantida constante ao longo

das iterações. Parte-se de um caso em que a degradação ocorre só devido a não linearidade

(k(1) = 0) e chega-se ao caso com degradação severa (k(N) = 0,4).

A Figura 36 mostra os resultados da simulação da combinação do CMA com o DFE-

NLMS-DD, em que os parâmetros usados são µ1 = 5,0 × 10−7, µ2 = µDFE = 5,0 × 10−2,

µα = 10−2, α+ = 4, e os números de coeficientes dos filtros são M1 = 7, M2f = 15 e

M2b = 7. Na Figura 36, tanto as saídas de cada algoritmo como suas respectivas curvas

de MSE mostram que os desempenhos dessas soluções deterioram-se ao longo das iterações.

Além disso, a Figura 37 mostra que os erros entre o sinal transmitido e a saída decidida são

muito frequentes para todos os algoritmos.
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Figura 36 - Exemplo de combinação convexa de um equalizador CMA com um DFE-NLMS-DD para

o Cenário 2-D da Tabela 7 (página 50). Em que se usa o erro de decisão global ed(n), µ1 = 5,0×10−7,

µ2 = µDFE = 5,0 × 10−2, µα = 10−2, M1 = 7, M2f = 15, M2b = 7, e α+ = 4. O MSE e E{λ(n)}

são calculados para 100 realizações.
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Figura 37 - Diferença entre o sinal transmitido com atraso a(n −∆) e o sinal decidido â(n −∆),

para a combinação do CMA com o DFE-NLMS-DD, como minimização do erro de decisão global ao

quadrado e2
d(n), dado o Cenário 2-D da Tabela 7 (página 50).
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Fonte: Autora.

A Figura 38 mostra os resultados para a combinação do CMA com o QKLMS-DD para o

Cenário 2-D, em que se utiliza µ1 = 10−6, µ2 = µQKLMS = 10−1, µα = 2,0× 10−2, α+ = 4,

σ = 8, ρ = 20 e os números de coeficientes dos filtros são M1 = 7 e M2 = MQKLMS = 5.

Apesar da saída do CMA ser muito ruim, as saídas da combinação e do QKLMS-DD são

relativamente boas, sendo pioradas conforme a degradação do canal aumenta. No início das

iterações, o MSE do CMA é o menor e E{λ(n)} ≈ 1, portanto a combinação utiliza o CMA

para melhorar as estimativas do QKLMS-DD, fazendo com que a combinação chaveie para

essa solução e E{λ(n)} ≈ 0 após aproximadamente n = 3660 iterações. Assim, o MSE da

combinação é menor que o do CMA e segue o MSE do QKLMS supervisionado, aumentando

ao longo das iterações devido a piora do canal. O gráfico com as atualizações no dicionário

mostra que conforme a degradação aumenta, mais vetores são incluídos. Isso ocorre devido

ao aumento da distância entre os vetores novos e os já armazenados, que ao todo foram 637.
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Figura 38 - Exemplo de combinação convexa de um equalizador CMA com um QKLMS-DD para

o Cenário 2-D da Tabela 7 (página 50). Em que se usa o erro de decisão global ed(n), µ1 = 10−6,

µ2 = µQKLMS = 10−1, µα = 2,0 × 10−2, M1 = 7, M2 = MQKLMS = 5, σ = 8, ρ = 20 e α+ = 4.

O MSE e E{λ(n)} são calculados para uma média de 100 realizações.
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A Figura 39 mostra que a ocorrência de erro entre o sinal transmitido e o sinal de saída

decidido é grande para o CMA ao longo das iterações, sendo quase nula para a combinação e

o QKLMS supervisionado até mais ou menos a iteração n = 3,5× 105, em que k(n) ≈ 0,3, e

a partir desse ponto, a quantidade de erros cresce devido ao aumento da degradação do canal.

Figura 39 - Diferença entre o sinal transmitido com atraso a(n−∆) e o sinal decidido â(n−∆),

para a combinação do CMA com o QKLMS-DD, como minimização do erro de decisão global

ao quadrado e2
d(n), dado o Cenário 2-D da Tabela 7 (página 50).
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Fonte: Autora.

No Cenário 2-E, o canal é linear e possui um nulo espectral, o que significa que é um canal

difícil de equalizar com o LTE. A Figura 40 mostra os resultados para a combinação do CMA

com o DFE-NLMS-DD, em que são utilizados µ1 = 10−4, µ2 = µDFE = 0,2, µα = 5,0×10−2,

α+ = 4, e os números de coeficientes dos filtros são M1 = 7, M2f = 7 e M2b = 5. Como

esperado, o CMA, mesmo com o desempenho ruim, faz o desempenho do DFE-NLMS-DD

melhorar e a combinação chaveia para o modo DD. Analisando os resultados da Figura 40

e 41, verifica-se que a combinação funciona bem, uma vez que o seu MSE diminui com as

iterações e sua taxa de erro vai para 0. Dessa forma, o desempenho da combinação é próximo

ao do DFE-NLMS supervisionado.
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Figura 40 - Exemplo de combinação convexa de um equalizador CMA com um DFE-NLMS-DD para

o Cenário 2-E da Tabela 7 (página 50). Em que se usa o erro de decisão global ed(n), µ1 = 10−4,

µ2 = µDFE = 0,2, µα = 5,0 × 10−2, M1 = 7, M2f = 7 e M2b = 5 e α+ = 4. O MSE e E{λ(n)}

são calculados para 100 realizações.
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Figura 41 - Diferença entre o sinal transmitido com atraso a(n−∆) e o sinal decidido â(n−∆),

para a combinação do CMA com o QKLMS-DD, como minimização do erro de decisão global

ao quadrado e2
d(n), dado o Cenário 2-E da Tabela 7 (página 50).
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Apesar do QKLMS ser uma solução adequada à equalização de canais não lineares, a

combinação do CMA com o QKLMS-DD foi simulada para o Cenário 2-E para verificar a

aplicação dessa solução em um canal linear com nulo espectral. Os resultados são mostrados na

Figura 42, em que são utilizados µ1 = 10−4, µ2 = µQKLMS = 0,5, µα = 10−1, σ = 1, ρ = 0,1

e α+ = 4, sendo os números de coeficientes dos filtros iguais a M1 = 5 e M2 = MQKLMS = 3.

Os resultados mostram que a combinação chaveou para o QKLMS-DD ao longo das

iterações, pois E{λ(n)} ≈ 0. No entanto, apesar das saídas y2(n) e y(n) convergirem

para uma solução onde é possível observar os 4 níveis do sinal transmitido, as respectivas

curvas de MSE dessas saídas convergiram para o patamar de 7,30 dB, indicando que seus

desempenhos foram na realidade ruins. A curva de MSE do QKLMS supervisionado convergiu

para 4,91 dB, patamar inferior ao alcançado pela combinação, apesar da saída yQKLMS(n)

aparentar ter sido pior. A Figura 43, com os gráficos da ocorrência de erro nas saídas decididas,

mostra que as taxas de erro do CMA, da combinação e do QKLMS supervisionado foram

altas, corroborando com o que foi observado nas curvas de MSE. Portanto, acredita-se que

a combinação resultou em uma solução degenerada, pois apesar das saídas convergirem para

uma solução aparentemente boa, essa solução não tem relação alguma com o sinal transmitido.
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Figura 42 - Exemplo de combinação convexa de um equalizador CMA e com um QKLMS-DD para

o Cenário 2-E da Tabela 7 (página 50). Em que se usa o erro de decisão global ed(n), µ1 = 10−4,

µ2 = µQKLMS = 0,5, µα = 10−1, M1 = 5, M2 = MQKLMS = 3, σ = 1, ρ = 0,1 e α+ = 4. O MSE

e E{λ(n)} são calculados para 100 realizações.
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Figura 43 - Diferença entre o sinal transmitido com atraso a(n −∆) e o sinal decidido â(n −∆),

para a combinação do CMA com o QKLMS-DD, como minimização do erro de decisão global ao

quadrado e2
d(n), dado o Cenário 2-E da Tabela 7 (página 50).
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As soluções degeneradas também podem ocorrer no esquema de combinação do CMA com

o DFE-NLMS-DD, devido à utilização da decisão global da combinação como sinal desejado

para o DFE. Contudo, essas soluções não foram observadas nas simulações deste capítulo,

realizadas com essa combinação. Para evitar tais soluções pode-se utilizar o método pro-

posto em (SZCZECINSKI; GEI, 2002), que possui uma restrição na função custo minimizada

pelos filtros direto e de realimentação. No entanto, a partir de simulações, verifica-se que

apesar desse método conseguir de fato evitar soluções degeneradas, elas podem comprometer

significativamente o desempenho da combinação e por isso esse tema precisa ser mais bem

investigado em um trabalho futuro.

Na Figura 44 são mostradas as curvas de SER em função da SNR para o CMA, o DFE-

NLMS e o QKLMS supervisionados, os esquemas de combinação do CMA com o DFE-NLMS-

DD e do CMA com o QKLMS-DD, levando em conta o Cenário 2-C da Tabela 7 (página 50).

A SER é calculada após a convergência de cada algoritmo, comparando o sinal transmitido

com a saída decidida e contando o número de erros. Foram desprezados 105 símbolos devido

à convergência e usados 106 símbolos para estimar a SER para cada valor de SNR. Como

esperado, a curva com o melhor desempenho é a do QKLMS supervisionado, cuja SER diminui

com o aumento da SNR. A curva da combinação do CMA com QKLMS-DD apresentou um
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desempenho muito próximo ao do QKLMS, sendo a SER ligeiramente maior na maioria dos

pontos. Embora o DFE-NLMS supervisionado tenha apresentado menos erros que o CMA

e a combinação do CMA com o DFE-NLMS-DD, todos esses algoritmos apresentaram um

desempenho ruim em termos de SER.

Figura 44 - SER em regime em função da SNR para o CMA, DFE-NLM e QKLMS supervisionado,

combinação do CMA com o DFE-NLMS-DD e com o QKLMS-DD, para o Cenário 2-C da Tabela 7

(página 50).
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Combinação CMA  QKLMS-DD

Fonte: Autora.

3.3 Conclusão

Neste capítulo, foram propostas soluções adaptativas para a equalização cega de canais

baseadas na combinação convexa entre um equalizador cego e um equalizador no modo de

decisão direta. Estas soluções foram obtidas inspirando-se na solução existente para a equali-

zação cega que permite o chaveamento automático entre os modos de treinamento cego e o

de decisão direta, evitando a seleção a priori de um limiar de MSE (SILVA; ARENAS-GARCÍA,

2013). Com o objetivo de estender essa solução para equalização de canais mais complicados,

como os que possuem nulos espectrais e/ou não linearidades, propõem-se a combinação entre

o algoritmo CMA e o algoritmo DFE-NLMS-DD e a combinação entre o CMA e o algoritmo

QKLMS-DD. Como o DFE e o QKLMS são soluções não lineares, o desempenho desses es-
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quemas foi avaliado por meio de simulações numéricas, que atestaram que mesmo o CMA

sendo uma solução mais adequada para canais lineares mais fáceis, a combinação consegue

funcionar em alguns casos, sendo a combinação com o DFE mais apropriada para canais com

nulos espectrais e a combinação com o QKLMS-DD mais apropriada para canais não lineares.
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4 RESTAURAÇÃO DE IMAGENS

Este capítulo aborda a aplicação de equalizadores adaptativos para a restauração cega de

imagens, onde o esquema da combinação convexa entre um equalizador cego e um equalizador

no modo DD é estendido para um sinal de imagem. Na Seção 4.1, a formulação do problema

é apresentada. Na Seção 4.2, são discutidos os procedimentos utilizados para possibilitar

o uso dos equalizadores adaptativos na restauração de imagens. Na Seção 4.3, descreve-

se como exemplo um dos algoritmos de combinação usado. E em seguida, na Seção 4.4,

são apresentados os parâmetros de avaliação das simulações, as degradações utilizadas, e os

resultados obtidos com a combinação usando soluções lineares e não lineares como equalizador

DD. Por fim, a conclusão do capítulo é feita na Seção 4.5.

4.1 Formulação do problema

Na restauração de imagens com filtros adaptativos, o problema é tratado como uma equali-

zação adaptativa, onde a imagem degradada por uma PSF faz o papel de um sinal corrompido

por um canal de comunicação e o filtro adaptativo tem a função de reverter os efeitos da

PSF, gerando uma estimativa da imagem original. Assim, é possível utilizar algoritmos de

equalização cega para a desconvolução cega de imagens, como é o caso do CMA, que foi

estendido para duas dimensões e usado na restauração de imagens em (VURAL; SETHARES,

2002). Dessa forma, os esquemas cegos baseados na combinação convexa de equalizadores,

discutidos no Capítulo 3, também podem ser estendidos para a restauração cega de imagens,

como será detalhado na Seção 4.3. Nesses casos, devido ao uso do CMA, consideram-se os

pixels da imagem original mapeados em um sinal PAM, o que pode ser feito incluindo um

dispositivo de mapeamento no sistema de aquisição da imagem.

A Figura 45 mostra o esquema geral da desconvolução de uma imagem com o uso de

algoritmos de equalização cega, em que se considera a imagem original F, de dimensão N1×N2

e B-bits/pixel, mapeada em um sinal 2B-PAM, modelado pelo alfabeto ±1,±3, . . . ,±(2B−1)

(VURAL; SETHARES, 2006). Essa imagem sofre os efeitos da PSF e do ruído, resultando

na imagem degradada G. Por meio da utilização de uma janela de seleção e um percurso

de varredura (definidos a seguir nas subseções 4.2.1 e 4.2.3, respectivamente), uma matriz
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Un de dimensão M ×M é definida para cada pixel da imagem e os elementos dessa matriz

são rearranjados em um vetor coluna u(n). Esse vetor é utilizado como entrada de um filtro

adaptativo com M2 coeficientes, agrupados no vetor coluna w(n − 1) e a saída do filtro é

calculada pelo produto interno y(n) = uT (n)w(n − 1). A saída y(n) entra em um decisor

e uma estimativa do pixel F(k1,k2), designada por F̂(k1,k2), é obtida. Assim, usando y(n),

F̂(k1,k2) e informações estatísticas de F, o algoritmo atualiza o vetor w(n− 1).

Figura 45 - Desconvolução de imagens usando algoritmos de equalização cega.

PSF
F

UnG

y(n)

u(n)

F̂(k1,k2)

ruído

janela ao longo
do percurso
de varredura

algoritmo
cego

estatísticas
de F

decisor

vec[·]

w(n− 1)

M ×M

M2 × 1

filtro
adaptativo

Fonte: Autora.

Em geral, os algoritmos adaptativos precisam de um número de iterações suficiente para

atingir o regime estacionário e convergir. Na aplicação em imagens, o número de itera-

ções é igual ao número de pixels da imagem, o que pode ser um valor insuficiente para

garantir a convergência do algoritmo. Portanto, a filtragem deve ser realizada repetidas

vezes sobre a mesma imagem até que a convergência seja alcançada por todos os pixels,

sendo que o número de repetições necessárias depende do nível da degradação causada pela

PSF (KUNDUR; HATZINAKOS, 1996a; VURAL; SETHARES, 2006; ABREU; SILVA, 2011;

MENDES-FILHO; MIRANDA; SILVA, 2014).

Os procedimentos utilizados para a aplicação dos filtros adaptativos na restauração de

imagens são detalhados a seguir.
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4.2 Procedimentos para o uso de algoritmos adaptativos na restauração de imagens

O problema da restauração de imagens com filtros adaptativos difere-se da equalização

adaptativa principalmente pelo fato da imagem ser um sinal bidimensional e por dispor de

menos amostras que um sinal de comunicação normalmente dispõe. Por isso, são necessários

os procedimentos descritos a seguir para possibilitar o uso dos filtros adaptativos na restauração

de imagens.

4.2.1 Definição de janelas

Para a estimação de cada pixel da imagem, é necessário selecionar uma janela Un que

contenha o pixel de interesse, já que os algoritmos de filtragem utilizam a informação das

vizinhanças para a estimação do mesmo. A Figura 46 mostra um tipo de janela centralizada,

utilizada neste trabalho, no qual um pixel central representado por ⋆ é estimado utilizando

os pixels à sua volta (veja por exemplo, (VURAL; SETHARES, 2002) e suas referências).

A janela é uma matriz de dimensão M×M , em que M deve ser ímpar. O tamanho de M

influencia na velocidade de convergência do algoritmo, uma vez que quanto maior a quantidade

de pixels na janela, maior as variações entre o pixel desejado e a sua vizinhança, o que pode

dificultar a sua estimação.

Figura 46 - Modelo de seleção de janela (dimensão M×M e M ímpar) e inicialização de

borda.

janela Un

inicialização

M

M

Fonte: Figura 4 de (MENDES-FILHO; MIRANDA; SILVA, 2014)

4.2.2 Interfaces de borda

Para estimar um pixel presente na região da borda da imagem, é necessário conhecer os

pixels da sua vizinhança, que nesse caso não é bem definida. Por isso, o uso da janela centra-
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lizada requer um tratamento de borda específico ao redor de toda a imagem, representado na

Figura 46, podendo ser encarado como uma condição de inicialização dos algoritmos.

Para facilitar o trabalho dos filtros adaptativos, o ideal é evitar mudanças bruscas na

imagem. Uma boa solução é o uso de uma interface de borda replicada e reversa, obtida

por meio do espelhamento dos pixels mais externos da borda da imagem degradada, como

mostrado na Figura 47. Com isso, as informações além da extremidade da imagem tem

condições semelhantes às da borda, o que torna as estimativas dos filtros mais efetivas.

Figura 47 - Exemplo de borda replicada e reversa.

Fonte: Autora.

4.2.3 Percurso de varredura

Nos algoritmos adaptativos bidimensionais, o percurso de varredura corresponde ao cami-

nho que a janela Un faz sobre a imagem para estimar cada pixel. Normalmente, a varredura

ocorre linha por linha, sempre da esquerda para direita (HADHOUD; THOMAS, 1998). Um

problema desse método é que podem ocorrer mudanças muito bruscas nos coeficientes do

filtro quando uma nova linha é percorrida devido à não estacionariedade das imagens reais.

Para resolver esse problema, deve-se evitar variações abruptas entre uma janela e outra.

Uma forma de garantir isso, é aplicando uma varredura que muda de direção a cada nova

linha varrida, como representado na Figura 48. Assim as condições estatísticas de cada região

são preservadas e os transientes vistos na varredura convencional são minimizados (ABREU,

2011). Além disso, pode-se utilizar um esquema de sucessivas varreduras alternadas nas

direções horizontal e vertical, conforme mostra a Figura 48, em que inicialmente é feita uma

varredura horizontal completa na imagem, seguida por uma varredura vertical, uma outra
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horizontal e uma última vertical, considerando que cada nova varredura se inicia a partir do

pixel da última iteração da varredura anterior. Esse conjunto de quatro varreduras alternadas

é denominado ciclo de varredura do algoritmo, que é repetido até se obter a convergência

do filtro (MENDES-FILHO; MIRANDA; SILVA, 2014).

Figura 48 - Combinação dos percursos de varreduras horizontais e verticais.

1a varredura 2a varredura

3a varredura 4a varredura

...

...

· · ·

· · ·

Fonte: Figura adaptada de (MENDES-FILHO; MIRANDA; SILVA, 2014).

4.2.4 Imagem como sinal unidimensional

Os procedimentos definidos anteriormente foram desenvolvidos considerando a matriz Un

como sinal de entrada do filtro, levando o algoritmo adaptativo a trabalhar com operações

matriciais. Para evitar essas operações e facilitar a extensão dos algoritmos de equalização

para restauração de imagens, optou-se neste trabalho por utilizar a janela Un na forma de

um vetor. Assim, os elementos da matriz Un são rearranjados em um vetor coluna u(n) por

meio de um operador de vetorização, denotado por vec[·], conforme é mostrado no exemplo a

seguir para uma matriz A, de dimensão 3× 3, dada por

A = (aij)3×3 =




a11 a12 a13

a21 a22 a23

a31 a32 a33




,

em que a vetorização concatena as linhas da matriz resultando no vetor coluna

vec[A] = [ a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 ]T .

Portanto, os algoritmos de filtragem adaptativa podem ser estendidos diretamente para a

reconstrução de imagens, desde que os conceitos discutidos nesta seção sejam atendidos.
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4.3 Restauração cega de imagens com a combinação de equalizadores adaptativos

Adotando os procedimentos discutidos na Seção 4.2, a combinação convexa entre um

equalizador cego e um equalizador no modo DD é estendida para a desconvolução cega de

imagens, representada pelo bloco “algoritmo cego” no esquema da Figura 45 (página 75). O

vetor u(n), gerado a partir da vetorização de uma janela Un, é o vetor de entrada da combi-

nação, cuja implementação é similar às dos algoritmos discutidos no Capítulo 3, substituindo

o sinal decidido â(n) pela estimativa do pixel decidido F̂(k1,k2) e o fator de dispersão r por

r =
E{F4(k1,k2)}

E{F2(k1,k2)}
, (4.1)

que contem as informações estatísticas da imagem original F.

O algoritmo da combinação entre o CMA e o NLMS-DD com o erro de decisão global

ed(n) está resumido na Tabela 8, para cada ciclo de varredura. Assim, como um ciclo contém

quatro varreduras alternadas, uma imagem de dimensão N1×N2 possui N = 4×N1×N2

iterações/ciclo. Cabe ressaltar que o erro ed(n) na equação de atualização da variável auxiliar

α(n) pode ser substituído pelo erro do CMA ε(n), conforme foi discutido na Seção 3.1. Os

esquemas de combinação levando em conta soluções não lineares, discutidos na Seção 3.2,

podem ser estendidos para imagens, seguindo os mesmos procedimentos do algoritmo da

Tabela 8.

Tabela 8: Sumário do algoritmo de combinação convexa

entre o CMA e o NLMS-DD aplicado à restauração de ima-

gens, com minimização do erro de decisão global ao qua-

drado e2
d(n).

Combinação convexa entre o CMA e o NLMS-DD aplicada à restauração de imagens

Escolha dos passos de adaptação µ1,µ2 > 0; r =
E{F4(n)}

E{F2(n)}

Inicialização

Definição de janela Un

Definição de condição de borda

Definição de varredura

Continuação na próxima página
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Combinação convexa entre o CMA e o NLMS-DD aplicada à restauração de imagens

w1(0) = [ 0 · · · 0 1 0 · · · 0 ]T ; w2(0) = 0M2

α(0) = α+; p(0) = 1; η = 0,9

Cálculos

Para n = 1,2, · · · ,N (isto é, para cada posição (k1,k2), em que k1 = 1,2, · · · ,N1

e k2 = 1,2, · · · ,N2), faça:

u(n) = vec[Un]

% Cálculo das saídas:

y1(n) = uT (n)w1(n− 1)

y2(n) = u
T (n)w2(n− 1)

Se: |α(n− 1)| > α+: α(n− 1)← α+sign[α(n− 1)]

λ(n) = ϕ[α(n− 1)] =
sgm[α(n− 1)]− sgm[−α+]

sgm[α+]− sgm[−α+]

y(n) = λ(n)y1(n) + [1− λ(n)]y2(n)

% Cálculo dos erros:

ε1(n) = [r − y2
1(n)]y1(n)

F̂(k1,k2) = decisor[y(n)]

ed2(n) = F̂(k1,k2)− y2(n)

ed(n) = F̂(k1,k2)− y(n)

% Atualizações:

w1(n) = w1(n− 1) + µ1ε1(n)u(n)

w2(n) = w2(n− 1) +
µ2

δ + ‖u(n)‖2
ed2(n)u(n)

ϕ′[α(n− 1)] =
sgm[α(n− 1)]{1− sgm[α(n− 1)]}

sgm[α+]− sgm[−α+]

p(n) = ηp(n− 1) + (1− η)[y1(n)− y2(n)]2

α(n) = α(n− 1) +
µα

p(n)
ed(n)[y1(n)− y2(n)]ϕ′[α(n− 1)]

Fim

Fonte: Autora.
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4.4 Resultados de simulações

Nesta seção são apresentados os parâmetros de avaliação dos resultados, as PSFs utiliza-

das, e os resultados de simulações obtidos com combinação do CMA com NLMS-DD e com

a combinação do CMA com o DFE-NLMS-DD.

4.4.1 Parâmetros de avaliação

Para avaliar a qualidade das imagens restauradas, foram utilizadas duas métricas: o erro

quadrático médio percentual (%MSE) (KUNDUR; HATZINAKOS, 1996a, Eq. (25)) e a simila-

ridade estrutural média (mean structural similarity – MSSIM) (WANG et al., 2004, Eq. (17)).

O %MSE é o erro quadrático médio percentual, obtido por meio da comparação entre a

imagem restaurada e a original, sendo calculado por (KUNDUR; HATZINAKOS, 1996a)

%MSE = 100

∑
∀(k1,k2)[θF̂(k1,k2)− F(k1,k2)]2

∑
∀(k1,k2) F̂2(k1,k2)

, (4.2)

em que θ é um fator de normalização, dado por

θ =

∑
∀(k1,k2) F(k1,k2)F̂(k1,k2)
∑

∀(k1,k2) F̂2(k1,k2)
. (4.3)

O MSSIM, por sua vez, mede a similaridade entre duas imagens e funciona como uma

medida de qualidade de uma imagem em relação a outra, assumindo valor máximo igual a um

quando as duas imagens são iguais (WANG et al., 2004). Enquanto o %MSE é uma abordagem

que estima erros absolutos, o MSSIM é baseado em características da percepção humana, como

sensibilidade ao contraste, percepção de luz e luminância, noção de estrutura e dispersão

de ponto (WANG et al., 2004). No cálculo do MSSIM, foi usado o código em MATLAB

disponível em https://ece.uwaterloo.ca/ z70wang/research/ssim/, sendo K = [0.01 0.03]

e window = fspecial(‘gaussian’, 11, 1.5), parâmetros de entrada da função que calcula o

MSSIM.

Como o número de iterações dos algoritmos é muito grande devido às repetidas varreduras

sobre a imagem, optou-se por mostrar o valor médio do parâmetro de mistura λ em cada ciclo

de varredura c, definido por

λ(c) =
1

N

N∑

n=1

λ(n), (4.4)
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em que N é a quantidade de iterações existentes em um ciclo de varredura.

4.4.2 PSFs utilizadas

As degradações utilizadas nas simulações desta seção são definidas na Tabela 9, onde

são descritos os modelos das PSFs e os parâmetros utilizados. Cabe destacar, que esses

modelos resultam em PSFs simétricas de dimensão L × L. A PSF H3(k1,k2) é conhecida

como blur gaussiano, sendo K uma constante de normalização para preservar o valor mé-

dio da imagem original e σ2
b a variância do blur, responsável pela severidade da degradação

(CAMPISI; EGIAZARIAN, 2007). Essa PSF pode ser gerada pela função do MATLAB dada

por fspecial(‘gaussian’, L, σb), sendo σb o desvio padrão referente à variância σ2
b . A PSF

H4(k1,k2) corresponde ao blur de desfocagem uniforme, degradação que ocorre geralmente

em imagens de câmeras fotográficas, podendo estar relacionada à distância entre a câmera e

o objeto ou aos efeitos de difração da luz (CAMPISI; EGIAZARIAN, 2007). O modelo possui

um único parâmetro R, denominado raio de desfocagem, e a PSF pode ser obtida por meio

da função do MATLAB fspecial(‘disk’, R), cuja dimensão resultante é L = 2R + 1. A PSF

H5(k1,k2) tem o modelo definido em (VURAL; SETHARES, 2006), onde o parâmetro β tem

relação com a severidade da PSF e K é a constante de normalização.

A partir de simulações com diferentes modelos de degradação, verificou-se que existem

PSFs mais fáceis para um filtro adaptativo, e consequentemente a combinação, obter uma

boa estimativa de F. Assim, dada uma PSF H de dimensão L × L, em que L é ímpar,

considera-se essa PSF “fácil” se H apresentar mais energia no seu centro do que nas demais

posições, sendo que essa energia decresce com a distância dessas posições em relação ao

centro. Tais características são observadas em H3, H4 e H5, que deram origem aos canais

de comunicação H3, H4 e H5, respectivamente, utilizados nas simulações do Capítulo 3

(descritos na Tabela 4 da página 37). Esses canais também são considerados fáceis, pois suas

respostas ao pulso unitário têm mais energia concentrada no termo central, de forma que os

efeitos da ISI não são tão fortes e o LTE é suficiente para equalizar.
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Tabela 9: Descrição das degradações de imagem utilizadas

nas simulações para a restauração de imagens.

Modelo de degradação da PSF Parâmetros utilizados

H3(k1,k2) = exp

(
−

k2
1 + k2

2

2σ2
b

)
L = 5

H3(k1,k2) = K × H3(k1,k2) σ2
b = 0,64

para |k1|,|k2| ≤
L− 1

2
K = 1/

∑
k1

∑
k2

H3(k1,k2)

H4(k1,k2) =





1

πR2
, se

√
k2

1 + k2
2 ≤ R

0, caso contrário

R = 1

L = 2R + 1

H5(k1,k2) =
1

(β2 + k2
1 + k2

2)3/2
L = 9

H5(k1,k2) = K × H5(k1,k2) β = 1,5

para |k1|,|k2| ≤
L− 1

2
K = 1/

∑
k1

∑
k2

H5(k1,k2)

Fonte: Autora.

4.4.3 Resultados da combinação do CMA com o NLMS-DD

O esquema da combinação do CMA com o NLMS-DD para a restauração de imagens é

comparado com os algoritmos NLMS, CMA, e RMA (MENDES-FILHO; MIRANDA; SILVA,

2014), levando em conta as questões de implementação discutidas na Seção 4.2. O algoritmo

NLMS é tomado como referência por ser um método supervisionado, pois utiliza a imagem

original como sinal desejado. O RMA (Apêndice A) é uma solução para equalização cega mais

eficiente que o CMA quando usado em sinais de módulo não constante.

Nas simulações apresentadas a seguir, a imagem original F passou pela equalização de

histograma antes de sofrer a degradação H. Além disso, escolheu-se a combinação adaptada

com o erro de decisão global ed(n), pois esse esquema apresentou melhores resultados que o

erro do CMA ε(n), como será demonstrado mais à frente nesta seção.

Na primeira simulação, considerou-se a imagem Cameraman de dimensão 128 × 128 e
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4-bits/pixel, mostrada na Figura 49(a). Essa imagem foi degradada pela PSF H3 da Tabela 9,

resultando na imagem mostrada na Figura 49(b). As imagens restauradas pelos algoritmos

NLMS, CMA, RMA e pela combinação depois de 104 ciclos são mostradas respectivamente

nas Figuras 49(c), 49(d), 49(e) e 49(f). A imagem degradada apresenta %MSE de 4,874,

sendo que o %MSE atingido pela combinação ao final dos 104 ciclos de varredura foi igual

a 0,402, valor inferior ao do CMA (5,175) e ao do RMA (0,763), e mais próximo do NLMS

(0,338). Ao comparar as imagens restauradas por cada algoritmo com a imagem original

(Figura 49(a)), verifica-se que em termos qualitativos o resultado do CMA foi inferior aos dos

demais algoritmos, que apresentaram resultados muito semelhantes à imagem original.

O MSSIM, mostrado na Figura 50 ao longo dos 104 ciclos de varredura, corrobora com

essa observação. O MSSIM da imagem degradada é igual a 0,766. Ao final dos ciclos, os

valores alcançados pelos algoritmos foram: 0,992 (NLMS), 0,977 (RMA), 0,871 (CMA) e

0.990 (combinação). Dessa forma, a combinação foi a que mais se aproximou do algoritmo

NLMS, graças ao chaveamento automático para o modo de decisão direta, o que pode ser

verificado observando o parâmetro de mistura médio λ(c), mostrado na Figura 50, que após

alguns ciclos iniciais converge para próximo de zero.

Na segunda simulação, considerou-se a imagem Peppers de dimensão 128 × 128 e 5-

bits/pixel, mostrada na Figura 51(a). Essa imagem foi degradada pela PSF H4 da Tabela 9,

resultando na imagem mostrada na Figura 51(b). Os resultados das restaurações com o NLMS,

CMA, RMA e a combinação após 104 ciclos de varredura são mostrados nas Figuras 51(c),

51(d), 51(e) e 51(f), respectivamente. O %MSE da imagem degradada é 3,227 e o da imagem

resultante da combinação foi 0,451, valor próximo ao do NLMS (0,364) e inferior a o do CMA

(3,481) e RMA (2,428).

O MSSIM da imagem degradada é 0,906. A Figura 52 mostra as curvas com o MSSIM

de cada algoritmo ao longo dos 104 ciclos de varredura, onde nota-se que quando o número

de ciclos c é aproximadamente 4,0 × 103, a curva da combinação converge para o patamar

de 0,987 chegando muito próximo ao do NLMS (0,988), com λ(c) ≈ 0. A curva do CMA

converge para 0,890 e a do RMA para 0,923. Assim, verifica-se que a combinação conseguiu

restaurar a imagem com qualidade superior a do CMA e RMA e próxima a do NLMS.
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Figura 49 - Efeitos da restauração de imagens com filtros adaptativos. Imagem Cameraman

128× 128 pixels, 4-bits/pixel, degradada pela PSF H3 da Tabela 9 (página 83).

(a) Imagem original (b) Imagem degradada, sem ruído

(%MSE =4,874)

(c) Imagem restaurada com o

NLMS, (%MSE = 0,338, µ = 10−2,

M =5)

(d) Imagem restaurada com o CMA,

(%MSE =5,175, µ=10−8, M =5)

(e) Imagem restaurada com o RMA,

(%MSE =0,763, µ=10−4, M =5)

(f) Imagem restaurada com a com-

binação, (%MSE = 0,402, µ1 =

10−8,µ2 = 10−4, µα = 10−4, M1 =

M2 =5)

Fonte: Autora.
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Figura 50 - Similaridade estrutural média (MSSIM) de cada algoritmo e valor médio do parâme-
tro de mistura λ(c) ao longo dos ciclos de varredura para restauração da imagem Cameraman

4-bits/pixel, degradada pela PSF H3 da Tabela 9 (página 83).
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Fonte: Autora.

Na terceira simulação, considerou-se a imagem Lenna de dimensão 128×128 e 5-bits/pixel,

mostrada na Figura 53(a). Essa imagem foi degradada pela PSF H5 da Tabela 9, resultando

na imagem da Figura 53(b). As imagens restauradas pelos algoritmos NLMS, CMA, RMA e

pela combinação depois de 104 ciclos de varredura são mostradas respectivamente nas Figuras

53(c), 53(d), 53(e) e 53(f). Nesse caso, o %MSE da imagem degradada era de 9,695, e o

%MSE resultante da combinação (0,277) ficou próximo ao do NLMS (0,180), sendo ambos

inferiores ao do RMA (4,993) e ao do CMA (6,520).
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Figura 51 - Efeitos da restauração de imagens com filtros adaptativos. Imagem Peppers

128× 128 pixels, 5-bits/pixel, degradada pela PSF H4 da Tabela 9 (página 83).

(a) Imagem original (128×128, 5-

bits/pixel)

(b) Imagem degradada, sem ruído

(%MSE = 3,227)

(c) Imagem restaurada com o NLMS

(%MSE = 0,364, µ = 5,0 × 10−2,

M =9)

(d) Imagem restaurada com o CMA

(%MSE = 3,481, µ = 2,5 × 10−9,

M =5)

(e) Imagem restaurada com o RMA

(%MSE = 2,428, µ = 4,0 × 10−4,

M =5)

(f) Imagem restaurada com a com-

binação (%MSE = 0,451, µ1 = 2,5 ×

10−9, µ2 = 5,0 × 10−2, µα = 10−3,

M1 =5, M2 =9)

Fonte: Autora.
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Figura 52 - Similaridade estrutural média (MSSIM) de cada algoritmo e valor médio do parâ-

metro de mistura λ(c) ao longo dos ciclos de varredura para a restauração da imagem Peppers

5-bits/pixel, degradada pela PSF H4 da Tabela 9 (página 83).
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Fonte: Autora.

O MSSIM dos algoritmos é mostrado na Figura 54 em função do ciclo de varredura. O

MSSIM da imagem degradada era de 0,7092 e ao final dos 104 ciclos, os valores alcançados

pelos algoritmos foram: 0,991 (NLMS), 0,853 (RMA), 0,830 (CMA) e 0,984 (combinação).

Novamente, graças ao chaveamento automático para o modo de DD, a combinação conseguiu

se aproximar do NLMS, como pode ser confirmado pelo parâmetro de mistura médio λ(c) da

Figura 54, que converge para zero após c = 4000 ciclos, assim como o patamar do MSSIM

da combinação converge para um patamar muito próximo ao do NLMS. Qualitativamente,

a imagem restaurada pela combinação também apresentou melhores resultados, sendo mais

semelhante à imagem original e à restaurada pelo NLMS. Cabe observar também, que a falta

de um critério de parada pode causar uma degradação no desempenho do CMA, o que não

foi observado nos demais algoritmos.
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Figura 53 - Efeitos da restauração de imagens com filtros adaptativos. Imagem Lenna 128×128

pixels, 5-bits/pixel, degradada pela PSF H5 da Tabela 9 (página 83).

(a) Imagem original (128×128, 5-

bits/pixel)

(b) Imagem degradada, sem ruído

(%MSE =9,695)

(c) Imagem restaurada com o NLMS

(%MSE = 0,180, µ = 5,0 × 10−2,

M =5)

(d) Imagem restaurada com o CMA

(%MSE =6,520, µ=10−10, M =5)

(e) Imagem restaurada com o RMA

(%MSE = 4,993, µ = 5,0 × 10−4,

M =5)

(f) Imagem restaurada com a com-

binação (%MSE = 0,277, µ1 =

10−10, µ2 = 5,0× 10−2, µα = 10−4,

M1 =M2 =5)

Fonte: Autora.
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Figura 54 - Similaridade estrutural média (MSSIM) de cada algoritmo e valor médio do parâ-

metro de mistura λ(c) ao longo dos ciclos de varredura para a restauração da imagem Lenna

5-bits/pixel, degradada pela PSF H5 da Tabela 9 (página 83).
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Fonte: Autora.

Os resultados da combinação são comparados também com os do algoritmo de descon-

volução cega provido pela função deconvblind do MATLAB, que estima simultaneamente

a PSF e a imagem original. Essa função implementa os métodos de (BIGGS; ANDREWS,

1997) e (JANSSON, 1996), baseados na estimação de máxima verossimilhança para obter

iterativamente a estimativa da PSF, enquanto utiliza o algoritmo iterativo de Richardson-Lucy

(RICHARDSON, 1972; LUCY, 1974) para estimar a imagem original. Uma limitação dessa

função, é a dimensão escolhida para a PSF como parâmetro de entrada da função, pois quanto

maior for esse valor, pior será a qualidade da estimativas da PSF.

Nas Figuras 55, 56 e 57 são mostrados os resultados da função deconvblind comparados

aos da combinação para cada um dos três casos discutidos, onde se utilizou a dimensão 3× 3

para todas as PSFs estimadas, pois esse método obtem melhores resultados quando essa

dimensão não é grande. O número de iterações do algoritmo para cada imagem foi escolhido

de forma a obter-se a imagem recuperada com melhor valor de %MSE e MSSIM. Como a
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atualização de ambos algoritmos é feita de forma diferente ao longo das iterações, escolheu-se

mostrar apenas o valor final do MSSIM de cada algoritmo na Tabela 10, juntamente com os

valores de %MSE. Em todos esses casos, o desempenho da combinação foi melhor. A mesma

conclusão também pode ser obtida comparando qualitativamente as imagens resultantes de

cada algoritmo.

Figura 55 - Resultado do algoritmo de desconvolução cega do MATLAB, deconvblind, para

a imagem Cameraman 128 × 128 pixels, 4-bits/pixel, degradada pela PSF H3 da Tabela 9

(página 83).

(a) Imagem original (128×128,

4-bits/pixel)

(b) Imagem degradada, sem

ruído (%MSE = 4,874, MSSIM

=0,766)

(c) Imagem recuperada com a

combinação (%MSE = 0,402,

MSSIM =0,990)

(d) Imagem recuperada com o al-

goritmo deconvblind (%MSE =

5,120, MSSIM =0,519)

Fonte: Autora.

Os resultados da função deconvblind foram piores nas imagens Cameraman e Lenna, pois

o desempenho dessa solução tende a piorar com o aumento da dimensão da PSF, que nesses

casos foram 5×5 e 9×9, respectivamente. Já na imagem Peppers, como a dimensão da PSF

foi 3× 3, a função obteve um resultado melhor, chegando próximo ao da combinação. Cabe
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lembrar que as PSFs utilizadas nestas simulações, H3, H4 e H5, são consideradas mais “fáceis”

de serem mitigadas por um LTE. Assim, para esses tipos de PSFs, a combinação mostrou-se

uma solução mais apropriada que o algoritmo da função deconvblind na restauração cega de

imagens.

Figura 56 - Resultado do algoritmo de desconvolução cega do MATLAB, deconvblind, para a

imagem Peppers 128× 128 pixels, 5-bits/pixel, degradada pela PSF H4 da Tabela 9 (página

83).

(a) Imagem original (128 × 128,

5-bits/pixel)

(b) Imagem degradada, sem

ruído (%MSE = 3,227, MSSIM

=0,906)

(c) Imagem recuperada com a

combinação (%MSE = 0,451,

MSSIM =0,987)

(d) Imagem recuperada com o

algoritmo deconvblind (%MSE

=0,475, MSSIM =0,933)

Fonte: Autora.

Comparando os resultados da combinação com os da equalização dos canais da Tabela 4

do Capítulo 3 (página 37), “equivalentes” às PSFs usadas nesta seção, verifica-se que é

possível obter uma relação entre as PSFs e os canais de comunicação, uma vez que um canal

proveniente de uma PSF considerada “fácil” de ser revertida por um filtro, também pode ser

considerado fácil de ser equalizado por um filtro. No entanto, cabe lembrar que o problema da



Restauração de imagens 93

restauração com filtros é relativamente diferente da equalização, pois o vetor de entrada não é

regressor e são necessárias sucessivas varreduras sobre a mesma imagem para a convergência

do algoritmo, o que pode dificultar às vezes a comparação entre essas duas abordagens.

Figura 57 - Resultado do algoritmo de desconvolução cega do MATLAB, deconvblind, para

a imagem Lenna 128× 128 pixels, 5-bits/pixel, degradada pela PSF H5 da Tabela 9 (página

83).

(a) Imagem original (128 × 128,

5-bits/pixel)

(b) Imagem degradada, sem

ruído (%MSE = 9,695, MSSIM

=0,709)

(c) Imagem recuperada com a

combinação (%MSE = 2,777,

MSSIM =0,984)

(d) Imagem recuperada com o al-

goritmo deconvblind (%MSE =

2,473, MSSIM =0,711)

Fonte: Autora.
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Tabela 10: Valores de MSSIM e %MSE para a restaura-

ção cega com a função do MATLAB deconvblind e com a

combinação do CMA com NLMS-DD.

Imagem
deconvblind Combinação

%MSE MSSIM %MSE MSSIM

Cameraman 5,120 0,519 0,402 0,990

Peppers 0,475 0,933 0,451 0,987

Lenna 2,473 0,711 2,777 0,984

Fonte: Autora.

A combinação do CMA com o NLMS-DD que usa o erro do CMA ε(n) para adaptar

a variável auxiliar α(n) foi descartada para os casos apresentados por não proporcionar um

bom comportamento na restauração. Como exemplo desse comportamento insatisfatório, são

mostradas na Figura 58 as curvas do MSSIM e do parâmetro λ(c) para o caso da primeira

simulação, a restauração da imagem Cameraman degradada pela PSF H3. Os parâmetros da

combinação com o ε(n) foram os mesmos usados na combinação com ed(n), variando apenas

o passo µα = 10−6. Embora a curva do MSSIM do NLMS-DD apresente valores superiores

aos do CMA, esses valores não chegam a ser muito diferentes como na combinação com ed(n).

Além disso, a combinação não chaveia para o NLMS-DD, pois λ(c) é aparentemente constante

(na média) em todos os ciclos. Esse comportamento também foi observado para outros valores

de µα e indica que a combinação não funcionou como deveria. Portanto, acredita-se que a

minimização do erro do CMA não é um critério adequado para a restauração dessas imagens.



Restauração de imagens 95

Figura 58 - Similaridade estrutural média (MSSIM) da combinação com o erro ε(n) e valor

médio do parâmetro de mistura λ(c) ao longo dos ciclos de varredura para restauração da

imagem Cameraman 4-bits/pixel degradada pela PSF H3 da Tabela 9 (página 83).
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Fonte: Autora.

É importante ressaltar que resultados preliminares indicam que o parâmetro de mistura

médio λ(c) pode ser usado como critério de parada do esquema, de maneira que, a partir

desse ponto ocorra o chaveamento para o equalizador DD, evitando uma eventual degradação

de desempenho e reduzindo o tempo de execução do algoritmo. A Figura 59 mostra dois

valores de critério de parada para a terceira simulação, que usa a imagem Lenna, 128× 128,

5-bits/pixel, degradada pela PSF H5. A Figura 60(a) mostra que λ(c) ≤ 0,06 é um bom

critério, uma vez que o MSSIM se mantém quase o mesmo desempenho de quando o critério

não é usado. A Figura 60(b), por sua vez, mostra que λ(c) ≤ 0,07 não é uma boa escolha, pois

o MSSIM torna-se muito ruim, indicando que para essa condição, o NLMS-DD não consegue

convergir sem a ajuda do CMA.
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Figura 59 - MSSIM das saídas da combinação para um valor específico de λ como critério de

parada da combinação e consequente chaveamento para NLMS-DD.
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Fonte: Autora.

4.4.4 Resultados da combinação do CMA com equalizadores não lineares

Buscando-se melhorar o desempenho da combinação para PSFs mais complicadas, o es-

quema da combinação do CMA com o DFE-NLMS-DD foi verificado para a restauração de

imagens. Para isso, a combinação deve ser implementada utilizando os procedimentos discu-

tidos na Seção 4.2 e o algoritmo de combinação descrito na Tabela 5 do Capítulo 3 (página

45).

Por meio de simulações, verificou-se que essa combinação é mais suscetível às soluções

degeneradas em restauração de imagens que em equalização. Tais soluções foram identificadas

observando o vetor de coeficientes wfb(n), concatenação dos vetores do filtro direto wf (n) e

do filtro de realimentação wb(n), isto é, wfb(n) = [ wT

f (n) wT

b (n) ]T (Equação (2.15)). Na

solução degenerada, a saída do DFE deixa de depender da sua entrada, o que significa que

o vetor wb(n) é atualizado sem utilizar a saída do filtro direto. Nesse caso, wf(n) = 0 e o

filtro de realimentação recebe as decisões da sua própria saída, resultando em wb(n) igual a

um pulso unitário.

A Figura 60 mostra o vetor wfb(n) em quatro diferentes momentos durante a restaura-

ção da imagem Cameraman, degradada pela PSF H3 da Tabela 9. Nessa simulação, foram

utilizados 1000 ciclos de varredura, e os tamanhos dos filtros foram Mf = Mb = 25, sendo

Mfb = 50. Assim, os gráficos da Figura 60 mostram wfb(n) para c = 100, 250, 500 e 1000
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ciclos, onde wf(n) corresponde à primeira metade das amostras e wb(n) à segunda metade.

Avaliando a evolução de wf(n) e wb(n) durante esses ciclos, percebe-se que as amplitudes

dos coeficientes do wf(n) convergem rapidamente para zero, ao passo que wb(n) converge

para um pulso unitário deslocado, comprovando que esse esquema resultou em uma solução

degenerada.

Para este caso, são mostrados na Figura 61, as curvas de MSSIM da combinação e dos seus

filtros componentes juntamente com o parâmetro λ(c) ao longo dos 1000 ciclos de varredura.

Nota-se que a combinação chaveia no início para o DFE-NLMS-DD, cujo MSSIM cresce mais

rápido que o do CMA. No entanto, a curva do MSSIM do DFE-NLMS-DD torna-se constante

após aproximadamente 100 ciclos, assumindo o valor 0,845. Esse comportamento pode ser

justificado pelo fato do filtro direto ter deixado de atuar e o filtro de realimentação ter saídas

iguais às próprias entradas, resultando sempre no mesmo sinal de imagem.

Assim, acredita-se que as soluções degeneradas são fruto do uso da decisão global da

combinação como sinal desejado do DFE e que ocorram com mais frequência em imagens,

devido às características inerentes ao problema, como o fato do sinal de imagem apresentar

menos diversidade que um sinal de comunicação, ou o vetor de entrada do filtro não ser

regressor. Um comportamento similar ao do MSSIM da Figura 61 também foi verificado para

a restauração com a combinação do CMA com o QKLMS-DD, o que sugere que esse esquema

possa ter apresentado soluções degeneradas, uma vez que estas soluções foram observadas em

equalização, como foi mostrado na Seção 3.2.3. Portanto, o uso de critérios de restrição no

erro de decisão da combinação com o DFE ou QKLMS pode aprimorar o desempenho dessas

soluções e merece ser mais bem investigado em trabalhos futuros.
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Figura 60 - Representação dos vetores de coeficientes wfb(n) do DFE-NLMS-DD para a

restauração da imagem Cameraman, 128 × 128, 4-bits/pixel degradada pela PSF H3 da

Tabela 9. Para c = 100, 250, 500 e 1000 ciclos de varredura.
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Fonte: Autora.
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Figura 61 - Similaridade estrutural média (MSSIM) e valor médio do parâmetro de mistura λ(c)

para a combinação do CMA com o DFE-NLMS-DD para a restauração da imagem Cameraman

4-bits/pixel degradada pela PSF H3 da Tabela 9.
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Fonte: Autora.

4.5 Conclusão

Neste capítulo, o esquema da combinação convexa entre um equalizador cego e um equa-

lizador no modo DD é estendido para a restauração cega de imagens. Os comportamentos

da combinação do CMA com o NLMS-DD e da combinação do CMA com o DFE-NLMS-DD

foram verificados por meio de simulações numéricas. Os resultados das simulações mostram

que a combinação com o NLMS-DD pode apresentar desempenho superior ao dos algoritmos

cegos CMA e RMA e próximo ao do NLMS supervisionado. Além disso, para os modelos de

degradação utilizados, esse esquema demonstrou relativa vantagem em relação ao algoritmo

de desconvolução cega baseado na estimação de máxima verossimilhança e no algoritmo de

Richardson-Lucy. A combinação com o NLMS-DD mostrou-se mais eficiente em casos em que

a degradação da imagem é representada por uma PSF simétrica com maior concentração de

energia nas suas posições centrais, podendo ser relacionada a um canal de comunicação cuja

a resposta ao pulso unitário é simétrica e o elemento central possui maior amplitude. Nesses
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casos, soluções com o LTE são suficientes para equalizar o canal, o que aparentou ser válido

também para a restauração de imagens. Já a combinação com o DFE-NLMS-DD, alternativa

ao LTE em PSFs mais difíceis, apresentou soluções degeneradas até mesmo para degradações

consideradas simples, o que indica que a minimização do erro de decisão ao quadrado talvez

não seja adequado para este problema, sugerindo a investigação de novas alternativas.
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5 CONCLUSÕES

A restauração cega de imagens abrange diferentes tipos de abordagens. Muitas delas

utilizam modelos probabilísticos para a imagem original, função de degradação e imagem

observada, o que permite o uso de diferentes estratégias, como a inferência por máxima

verossimilhança e a máxima probabilidade a posteriori, para estimar a imagem original e a

degradação. Neste trabalho, a abordagem utilizada é proveniente da equalização adaptativa

de canais de comunicação, onde são usados filtros adaptativos para a recuperação de um sinal

de comunicação degradado por um canal. Dessa forma, ao tratar a imagem como um sinal

de comunicação, por meio do mapeamento da mesma em um sinal N -PAM, é possível utilizar

técnicas de equalização cega para estimar a imagem original.

Na investigação de soluções para restauração, partiu-se do estudo de algoritmos adap-

tativos para equalização, que são descritos no Capítulo 2. Esses algoritmos são divididos

entre soluções lineares e não lineares. As soluções lineares são suficientes nos casos em que a

degradação é simples, e as não lineares abrangem degradações mais complicadas.

No Capítulo 3, discute-se o esquema baseado na combinação convexa entre um equali-

zador no modo cego e um equalizador no modo de decisão direta. Esse esquema garante o

chaveamento automático entre o modo cego e o DD, reduzindo o MSE na saída do equaliza-

dor. No mesmo capítulo, propõe-se o uso das soluções não lineares discutidas anteriormente

para o equalizador DD, estendendo a aplicação da combinação para canais mais complicados,

como os com nulos espectrais e os não lineares. As simulações mostraram que no geral ambos

esquemas podem apresentar um bom desempenho em equalização, o que leva a crer que tais

soluções podem ser utilizadas na restauração de imagens. No entanto, em alguns casos o uso

de soluções não lineares resultou em soluções degeneradas, que são fruto do uso do critério

cego minimizado pela combinação.

Assim, no Capítulo 4, o esquema de combinação foi estendido para o uso em imagens. As

simulações para a combinação com soluções lineares apresentaram resultados com desempenho

de um algoritmo de filtragem adaptativa supervisionada, sendo superior a outras soluções

adaptativas cegas. Além disso, esse esquema se mostrou mais eficiente em degradações cuja a

PSF possui características semelhantes às de um canal de comunicação considerado simples. Já
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a combinação com as soluções não lineares mostrou-se mais suscetível às soluções degeneradas

que em equalização, o que pode ser fruto desses problemas serem de naturezas distintas, pois

o fato do sinal de imagem apresentar menor diversidade que o sinal de comunicação e do vetor

de entrada não ser regressor dificulta a filtragem adaptativa em imagens, podendo resultar

em comportamentos diferentes dos verificados em equalização. Assim, o uso de restrições

no critério de minimização da combinação merece ser melhor investigado para evitar essas

soluções.

Ainda, a minimização do erro de decisão pela combinação não é o critério mais adequado

para a restauração de imagens, uma vez que o mesmo não reflete as características da imagem

relacionada à percepção humana, o que significa que a combinação pode funcionar em termos

de MSE, mas isso não garante que a qualidade da imagem recuperada seja realmente boa.

Portanto, é importante em trabalhos futuros, buscar-se novas alternativas de adaptação para

a combinação.

Dessa maneira, algumas sugestões para trabalhos futuros são:

• Compreender com maior profundidade o surgimento de soluções degeneradas na combi-

nação com o equalizador de decisão realimentada para imagens, e com isso buscar novas

alternativas de restrição para a função custo minimizada pela combinação;

• Compreender melhor o comportamento da combinação com o filtro adaptativo baseado

em kernel para imagens, verificando a existência de soluções degeneradas e se for o caso,

propor novas alternativas de restrição para a função custo;

• Por fim, de uma maneira geral, investigar outros tipos de função custo para a combina-

ção, uma vez que o erro de decisão não é a medida mais adequada para representar a

qualidade de uma imagem. Além disso, espera-se que o uso de critérios que levem em

conta as características estatísticas do sinal de imagem possa melhorar o desempenho

da restauração.
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APÊNDICE A -- O ALGORITMO RMA

O algoritmo multimódulo regional (regional multimodulus algorithm – RMA) foi proposto

em (MENDES-FILHO et al., 2009) com o objetivo de melhorar o desempenho do CMA para

equalização de sinais de módulo não constante. O RMA trata os sinais de constelação de

módulo não constante como os de constelação de módulo constante, convergindo aproxima-

damente para a solução de Wiener. Para evitar divergência, as estimativas não consistentes

do sinal transmitido são rejeitas. Comparado ao CMA, o RMA exibe um desajuste considera-

velmente baixo, convergência mais rápida, e boa capacidade de tracking sem comprometer o

custo computacional.

Assumindo a equalização de sinais reais, para o uso posterior em imagens, a atualização

dos coeficientes do RMA é dada pela equação

w(n) = w(n− 1) +
µ̃

δ + ‖u(n)‖2
ē(n)u(n), (A.1)

em que µ̃ é o passo de adaptação, δ é uma constante pequena e positiva para evitar divisão

por zero e ē(n) é o erro de estimação explicado a seguir. Ao considerar o sinal transmitido

uma sequência 8-PAM (N =8), em que os símbolos da constelação podem ser representados

em uma reta real, definem-se regiões dessa reta contendo dois símbolos, como esquematizado

na Figura 62. Os centros das regiões Ak para k = −N/4, . . . ,− 1,1, · · · ,N/4 são indicados

por ck. Para uma constelação N -PAM, utiliza-se ⌈log2(N)−1⌉ comparações1 para identificar

a região Ak à qual pertence a saída do equalizador y(n). Usando essa informação, o erro do

RMA é definido como

ē(n) = |ck|[1− ȳ2(n)]ȳ(n), (A.2)

em que ȳ(n) = y(n)−ck é a saída y(n) transladada de ck, ou simplesmente saída transladada.

1⌈x⌉ representa o inteiro mais próximo de x.
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Figura 62 - Regiões de um sinal 8-PAM.
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Fonte: Autora.

Ao transladar a saída y(n), o centro da região identificada é deslocado para a origem da

reta real, fazendo com que os símbolos dessa região pertençam a uma constelação de módulo

constante, assim tudo ocorre como se apenas os símbolos {±1} de uma constelação 2-PAM

tivessem sido transmitidos. Por isso, o erro do RMA, na Equação A.2, é semelhante ao erro do

CMA com o fator de dispersão r igual a 1. A Figura 63 mostra o erro do CMA e do RMA em

função da saída y(n) para um sinal 8-PAM. Diferente do CMA, o erro do RMA é zero quando

y(n) é igual a um dos símbolos da constelação, o que faz esse algoritmo funcionar melhor em

constelações com mais símbolos. Dessa maneira, o RMA trata constelações de módulo não

constante como se fossem de módulo constante, se aproximando da solução de Wiener. As

equações que implementam o algoritmo RMA para N iterações estão resumidas na Tabela 11.

Figura 63 - Erro do CMA (à esquerda) e do RMA (à direita) em função de y(n) para um sinal

8-PAM.
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Fonte: Autora.
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Tabela 11: Sumário do algoritmo RMA.

Algoritmo RMA

Escolha do passo de adaptação µ̃ > 0, r =
E{a4(n)}

E{a2(n)}

Inicialização

w1(0) = [ 0 · · · 0 1 0 · · · 0 ]T ;

Cálculos

Para n = 1,2, · · · ,N, faça:

% Cálculo da saída:

y(n) = u
T (n)w(n− 1)

% Cálculo do erro:

ȳ(n) = y(n)− ck

x̄(n) = 1,5− 0,5ȳ2(n)

Se x̄(n) ≥ 0

d̄(n) = x̄(n)ȳ(n)

Caso contrário:

d̄(n) = 0

ē(n) = |ck|[d̄k(n)− ȳk(n)]

% Atualização:

w(n) = w(n− 1) +
µ̃

δ + ‖u(n)‖2
ē(n)u(n)

Fim

Fonte: Autora.


