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Abstract

O objetivo deste artigo é de estabelecer as condições de quando é posśıvel construir

constelações de sinais que sejam geometricamente uniformes e também casadas a grupos.

Tais constelações fazem parte do espaço de sinais em Rn cuja identificação será através dos

elementos dos correspondentes anéis de inteiros. O rotulamento casado decorrerá da ação

transitiva dos correspondentes p-grupos aditivos Gpm ou dos grupos aditivos do corpo de

Galois GF (pm).

1 Introdução

Em [4], Egri e Horrigan propuseram a construção de um grupo multiplicativo finito de inteiros

complexos para o uso em detecção diferencial de sinais de uma constelação de sinais 16-QAM.

Em [5], Rifà classificou, caracterizou e construiu os grupos multiplicativos Gm de cardi-

nalidade 2m e os grupos das unidades de Gm, denotado por G
′
m, que podem ser utilizados em

detecção diferencialmente coerente de sinais do tipo QAM.

Em [11], Dong e Soh propuseram a construção de subgrupos a partir dos grupos mul-

tiplicativos das unidades dos quocientes Z[i]/(pm) e Z[ω]/(pm), para p primo ı́mpar, de tal
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forma que estes subgrupos estão casados a constelações de sinais QAM com 4p2m−2 e 6p2m−2

sinais, respectivamente.

Nos trabalhos [4], [5] e [11] foram propostos códigos corretores de erros não lineares tendo

como alfabetos elementos dos grupos multiplicativos associados aos correspondentes anéis de

inteiros. Sob a operação de multiplicação, tais grupos não dão origem a reticulados.

Em [3], Huber propos um método de construção de códigos de bloco lineares tendo como

alfabeto elementos de um corpo de Galois GF (p) obtido via classes de reśıduos de um anel de

inteiros de Gauss módulo ideais primos. Tais códigos apresentam capacidade de correção de

um erro para codificação de sinais identificados em R2. Neste mesmo trabalho, foi introduzida

uma distância modular denominada distância de Mannheim que é bastante eficaz no projeto

de códigos de bloco lineares para as constelações do tipo QAM.

Favareto et.al [8] propuseram um procedimento algébrico de rotulamento casado dos sinais

de uma constelação de sinais em R2 por elementos do grupo aditivo de GF (p), para os casos

em que um inteiro primo p seja fatorável como elementos irredut́ıveis em um anel de inteiros.

Em [12] Interlando e Elia estenderam o procedimento de rotulamento casado de sinais em

Rn, por elementos de GF (p) e de GF (pm), através da aplicação do Lema de Kummer, [13],

ao polinômio minimal p(X) associado ao corpo de números K de grau n. Se p(X) é fatorável

em Zp[X], para um inteiro primo p fixo, então existe um ideal primo de norma pk no anel

de inteiros proveniente do corpo de números K, cujo grau do polinômio irredut́ıvel usado na

obtenção do ideal primo é k.

O quociente do anel de inteiros por este ideal primo, resulta no corpo de Galois GF (pk).

O grupo que irá rotular os pk sinais de uma constelação de sinais em Rn será o grupo aditivo

de GF (pk).

Neste trabalho iremos propor procedimentos de construção de constelações de sinais

casadas a grupos aditivos associados a corpos de Galois. Para o caso em que p é um número

primo, não fatorável nos anéis de inteiros Z[i] e Z[ω], mostramos que não é posśıvel construir

uma constelação com p sinais. Entretanto, é posśıvel construir constelações com p2 sinais

casadas ao grupo aditivo de GF (p2). Iremos também propor um procedimento de construção

de constelação com pm sinais casada a um p-grupo aditivo Gpm .

Do estudo da representatividade dos números pm através das formas quadráticas f(X, Y ) =

X2 +Y 2 e g(X, Y ) = X2 +XY +Y 2 associadas aos correspondentes reticulados (identificados
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pelos anéis de inteiros Z[i] e Z[ω], respectivamente) em R2, estabeleceremos as condições de

quando é posśıvel construir constelações com pm sinais em R2. Uma vez que seja posśıvel

construir a constela ção de sinais, o próximo passo está relacionado com a estrutura algébrica

do grupo que irá rotular os sinais destas constelações. A caracterização de tais grupos de-

pende da congruência de um inteiro primo p módulo 4 para o anel de inteiros Z[i], ou módulo

6 para o anel de inteiros Z[ω].

Em Rn mostramos que quando o polinômio minimal p(X) associado a um corpo de

números K de grau n, não é fatorável módulo p, para um inteiro primo p fixo, é posśıvel

construir constelações de sinais casadas a grupos aditivos de GF (pn), onde n é o grau de

p(X).

Propomos um método de construção de constelações com pm sinais, com os sinais tendo

como rótulos elementos de um p-grupo Gpk , a partir de ideais de norma pm no anel de inteiros

proveniente do corpo de números K, para tanto basta tomar estes ideais como potências de

ideais primos de norma pk, onde pm é uma potência de pk. O quociente do anel de inteiros

por estes ideais resulta nos p-grupos aditivos Gpm como grupos de rótulos para constelações

de pm sinais em Rn.

Nos casos em que um inteiro primo p não é fatorável em um anel de inteiros, Favareto

et.al [8] não fornece um procedimento de construção de constelações de sinais com os sinais

tendo como rótulos elementos de um corpo de Galois, e também, não há uma proposta de

construção de constelações com pm sinais casada a um outro grupo aditivo G de cardinalidade

pm que não seja proveniente de um corpo de Galois.

Quando p(X) não é fatorável em Zp[X], para um inteiro p primo fixo, não foi considerada

em [12] não fornecem procedimentos para a construção de constelações de pm sinais, tendo

como grupo de rótulos elementos de GF (pm), e também, não é fornecido nenhum procedi-

mento de construção de constelação de sinais tendo como grupo de rótulos um outro grupo

aditivo G de cardinalidade pm, que não seja proveniente de um corpo de Galois.

Este trabalho esta dividido da seguinte maneira. Na Seção 2 faremos uma revisão de

conceitos de teoria dos números tais como corpo de números, anéis de inteiros, norma de um

ideal e grupo de Galois bem como os conceitos de constelações de sinais geometricamente

uniformes e a definição de função de rotulamento casado entre os sinais de uma constelação

de sinas e elementos de um grupo G. Na Seção 3 a definição de reticulado em Rn e os
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procedimentos para a identificação dos pontos dos reticulados em R2 e Rn, por elementos de

anéis de inteiros são apresentados. Na Seção 4 fornecemos procedimentos para a construção

de constelações de pm sinais em R2 e Rn, de maneiras distintas. Na Seção 5 apresentamos

constelações de pm sinais com os sinais tendo como rótulos elementos de corpos de Galois

GF (pm) e p-grupos ativos Gpm em R2, R3 e R4.

2 Preliminares

2.1 Teoria dos Números

Sejam E e F subcorpos de C, o corpo dos números complexos. Se E é um subcorpo de F,

então F é uma extensão de E, denotada por F/E. A dimensão de F, vista como espaço vetorial

sobre E, é chamada de grau de F sobre E e será denotada por [F : E].

Considere p(X) um polinômio irredut́ıvel sobre E. Pelo Teorema Fundamental da Álgebra

é sempre posśıvel obter um subcorpo F de C, que seja uma extensão do corpo E, chamado

corpo de fatoração de p(X), como sendo o menor corpo F contendo todas as ráızes de p(X).

Chamamos de número algébrico qualquer elemento α ∈ C que é raiz de algum polinômio

não nulo p(X) sobre Q. Podemos e iremos sempre considerar p(X) mônico. Qualquer extensão

finita de Q é chamada de corpo de números, em particular F = Q(α).

Sejam F um corpo de números e α ∈ F raiz de um polinômio p(X) mônico com coeficientes

em Z, diremos que α é um inteiro algébrico e o conjunto desses inteiros algébricos constitui um

anel denominado anel de inteiros de F [6], denotado por DF. Exemplos de corpos de números

são as extensões quadráticas imaginárias, isto é, subcorpos F de C de grau 2 caracterizados

por:

F = Q(
√
−m) =

{
a + ib

√
m : a, b ∈ Q

}
,

onde m é um inteiro positivo livre de quadrados.

Já os anéis de inteiros DF são caracterizados por Z[θ] = {a + bθ : a, b ∈ Z}, onde θ é dado

por

θ =


√
−m, se −m ≡ 2, 3 mod 4

1+
√
−m

2 , se −m ≡ 1 mod 4
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Example 2.1 i) Se a extensão quadrática é F = Q(
√
−1), então o anel de inteiros Z[θ] de

F é dado por Z[i] = {a + bi : a, b ∈ Z}, onde i =
√
−1, também conhecido como o anel

de inteiros de Gauss.

ii) Se a extensão quadrática é F = Q(
√
−3), então o anel de inteiros Z[θ] de F é dado por

Z[ω] = {a + bω : a, b ∈ Z}, onde ω = 1+
√
−3

2 , também conhecido como o anel de inteiros

de Eisenstein-Jacobi.

O Teorema 2.1 relaciona polinômios p(X), tendo uma das ráızes um inteiro algébrico, com

extensões de corpos.

Theorem 2.1 [9] Sejam F/E uma extensão de corpos e α ∈ F um inteiro algébrico sobre E.

i) Existe um polinômio mônico irredut́ıvel p(X) ∈ E[X] tendo α como raiz;

ii) p(X) é o polinômio mônico de menor grau em E[X] tendo α como raiz e é único;

iii) A dimensão [F : E] é igual ao grau de p(X).

Lemma 2.1 [9] Seja p(X) ∈ E[X] um polinômio não constante. Seja F o corpo de fatoração

de p(X). Se σ : F → F é um automorfismo e se α é uma raiz de p(X), então σ(α) também é

uma raiz de p(X).

Definition 2.1 Seja F/E uma extensão de corpos. O grupo de Galois F/E, denotado por

G(F/E), é o conjunto de todos os automorfismos de F que deixam fixos os elementos de E.

Se o polinômio p(X) ∈ E[X] tiver como corpo de fatoração F, então o grupo de Galois de

p(X) é G(F/E),

Theorem 2.2 [9] Seja p(X) um polinômio com coeficientes sobre E. Se p(X) é separável

(isto é, possui todas ráızes distintas na corpo de fatoração), então |G(F/E)| = [F : E].

Seja G(F/E) = {σ0, . . . , σn−1} o grupo de Galois F/E. Chamamos de norma relativa de

um elemento z ∈ F a aplicação NF/E(z) =
∏n−1

i=0 σi(z) com valores em E.

Como exemplo, considere uma extensão quadrática racional imaginária do tipo Q(
√
−m)/Q,

onde m é um inteiro positivo livre de quadrados. O grupo de Galois associado a esta extensão

é G(Q(
√
−m)/Q) = {σ0, σ1}, onde σ0 é a identidade e σ1(a + b

√
−m) = a− b

√
−m.
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Avaliando a norma dos elementos nos anéis de inteiros Z[θ] provenientes dessas extensões

quadráticas imaginárias, conclúımos que

NQ(
√
−m)/Q(a + bθ) = (a + bθ)(a + bθ) =


a2 −mb2, se −m ≡ 2, 3 mod 4

a2 + ab + (1−m)
4 b2, se −m ≡ 1 mod 4

É conhecido que o algoritmo da divisão de Euclides é válido nos anéis Z[θ] para θ =
√
−m,

se m = 1, 2 e para θ = 1+
√
−m

2 , se m = 3, 7, 11 através do uso da aplicação norma, [6], isto é,

dados a, b ∈ Z[θ], sempre existem q, r ∈ Z[θ] satifazendo a condição de que a = bq + r, com

r = 0 ou NQ(
√
−m)/Q(r) < NQ(

√
−m)/Q(b).

Os anéis onde o algoritmo da divisão de Euclides é aplicável são denominados anéis

euclidianos.

No sentido de fundamentar os conceitos envolvidos neste trabalho, iremos necessitar dos

conceitos de anel noetheriano e de anel de Dedekind.

Definition 2.2 Um anel R em que todos os ideais são finitamente gerados (isto é, cada

elemento do ideal é escrito como combinação linear de um número finito de geradores) é

chamado anel noetheriano.

Definition 2.3 Um domı́nio noetheriano R, integralmente fechado onde todo ideal primo

não nulo é maximal é chamado domı́nio de Dedekind.

Theorem 2.3 [6] Se F for um corpo de números, então seu anel de inteiros algébricos é um

domı́nio de Dedekind.

Proposition 2.1 [6] Sejam F um corpo de números, DF seu anel de inteiros algébricos e P

um ideal não nulo de DF, então são válidas as seguintes afirmações:

(i) P ∩ Z = pZ, onde p é o único número primo em P;

(ii) O quociente DF/P é uma extensão finita do corpo GF (p) cujo grau [DF/P : GF (p)] ≤ n

.

Sejam R um anel comutativo e I um ideal de R. Em R/I a operação (a + I) + (b + I) =

(a + b) + I para a, b ∈ R, está bem definida e as seguintes condições são verificadas:
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i) A classe 0 + I é o elemento neutro para esta operação.

ii) a + I = b + I se, e somente se, a− b ∈ I, neste caso denotamos por a ≡ b(mod I).

Assim fica estabelecida uma estrutura de grupo aditivo em R. A notação a ≡ b(mod I)

significa que os elementos a e b de R estão na mesma classe lateral (isto é, representam o

mesmo elemento em R/I). Chamamos R/I de grupo quociente aditivo de R sobre I.

O número de elementos de R/I é chamado de norma do ideal I.

Outro fato conhecido é que anéis euclidianos são anéis principais, isto é, todo ideal é

gerado por um elemento que é único a menos de associados.

2.2 Constelações de sinais geometricamente uniformes

Um conjunto discreto de pontos em Rn em que seja posśıvel realizar uma identificação destes

pontos por sinais é chamado de espaço de sinais.

Uma constelação de sinais é um subconjunto finito de sinais em um espaço de sinais.

Definition 2.4 Um conjunto de sinais K é uma constelação de sinais geometricamente

uniforme se para quaisquer sinais k0, k1 ∈ K, existir uma isometria T ∈ U(K) tal que

T (k0) = k1, ou seja, U(K) age transitivamente em K, equivalentemente,

U(k0) = {T (k0) : ∀T ∈ U(K)} = K.

Definition 2.5 A região de Voronoi RV (k) associada a um dado ponto de sinal k ∈ K é o

conjunto RV (k) = {x ∈ Rn : d(x, k) ≤ d(x, T (k)),∀T ∈ U}.

Definition 2.6 O perfil de distância global com relação a k ∈ K, denotado por PD(k), é

definido como sendo o conjunto das distâncias dos pontos de K com relação a k.

O teorema a seguir relaciona constelações de sinais geometricamente uniformes com regiões

de Voronoi.

Theorem 2.4 [1] Se K for uma constelação de sinais geometricamente uniforme, então:

1) Todas as regiões de Voronoi são do mesmo tipo, isto é, são congruentes;

2) O perfil de distância global PD(k) é o mesmo para qualquer ponto de sinal em K.
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Dentre todos os posśıveis conjuntos de sinais com cardinalidade m finita, obtidos a partir

de convenientes particionamentos em espaços de sinais, aquele que apresenta a menor energia

média é denominado de região fundamental associada aos m pontos de sinais. A energia

média mı́nima Emin de uma constelação de sinais {x0, x1, . . . , xm−1} é a função
∑m−1

i=1 d2
i

1
m ,

onde d(x0, xi) denota a distância do ponto de sinal xi a x0, onde x0 o centro de massa de

constelação.

Diremos que uma constelação de sinais S está casada a um grupo G, se existe uma

aplicação µ de G sobre S tal que d(µ(g), µ(h)) = d(µ(e), µ(g−1h)), para todo g, h ∈ G, onde e

é o elemento neutro de G e d(., .) é uma distância em S. A aplicação µ é chamada aplicação

casada [2]. Além disso, se µ é injetiva, dizemos que µ−1 é um rotulamento casado, isto é, se

G é isomorfo a G(S) então µ é um rotulamento isométrico.

3 Reticulados em Rn

Dizemos que um subconjunto discreto Λ de pontos de Rn é um reticulado de dimensão n se

este for um Z-módulo, gerado através de uma base {e1, . . . , en}. Note que e1, . . . , en podem

ser vistos como linhas de uma matriz geradora M . Um vetor x = (x1, . . . , xn) ∈ Λ, é

escrito como x = x1e1 + · · · + xnen = x.M , onde xi são inteiros. A norma de x é N(x) =

N(x1e1 + · · · + xnen) = Σn
i=1Σ

n
j=1xixjeiej = x.M.M txt = x.A.xt = f(x), onde a matriz

A = M.M t é chamada matriz Gram de Λ.

A função f(x) de n variáveis inteiras x1, . . . , xn é uma forma quadrática associada ao

reticulado Λ.

3.1 Reticulados em Rn identificados por anéis de inteiros

Em [12] Interlando e Elia propuseram uma maneira sistemática de identificação de pontos de

um reticulado Λ no espaço Rn por elementos de um anel de inteiros proveniente de corpos de

números de grau n.

O objetivo desta identificação é prover uma estrutura aditiva de grupo aos pontos do

reticulado Λ. Neste caso, em particular, a estrutura aditiva do grupo provém da parte aditiva

do anel de inteiros.

Uma vez que se tenha esta identificação poderemos operar estes pontos como se estivesse-
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mos operando os elementos do anel de inteiros.

Neste sentido é que apresentamos alguns resultados da teoria dos números necessários

para que ocorra esta identificação.

Seja F = Q(θ1) uma extensão separável de Q, com θ1 ∈ C raiz de um polinômio mônico

p(X) ∈ Z[X] de grau n. As ráızes θ2, . . . , θn são as conjugadas de θ1.

Associados a esta extensão de corpos temos os n mergulhos σi : F −→ C. Seja r1 o número

dos j-mergulhos tais que σj(F) ⊆ R e 2r2 o número dos j-mergulhos tais que σj(F) 6⊆ R. Com

isso, n = r1 + 2r2. Se n = r1, F é dito um corpo totalmente real, se n = 2r2, então F é dito

um corpo totalmente complexo, caso contrário F é dito ser propriamente complexo.

Ao par (r1, r2) de um corpo F chamamos de assinatura de F. Seja (r1, r2) a assinatura de

um corpo de números F. Suponha que σj , para j = 1, . . . , r1, sejam mergulhos reais de F em

C, e σj , para j = r1 +1, . . . , r1 +r2 os mergulhos complexos de F em C com σj+r1 = σj+r1+r2 .

Para estabelecer esta identificação consideraremos a aplicação estabelecida em (1), que

realiza o mergulho dos elementos de um corpo de números F em Rn, onde cada coordenada

desta identificação em Rn é a imagem dos n distintos mergulhos associados ao corpo de

números F aplicados num elemento de F, isto é,

σF : F −→ Rn

x −→ (σ1(x), . . . , σr1(x),<σr1+1(x),=σr1+1(x) . . . ,<σr1+r2(x),=σr1+r2(x)). (1)

Não é dificil mostrar que σF é um monomorfismo, que chamamos de mergulho canônico

de F em Rn.

Por outro lado, o anel de inteiros DF de um corpo de números F é um Z-módulo livre com

uma base integral do tipo β = {ω1, . . . , ωn} .

Para cada ωi ∈ β, consideraremos os pontos ui = σF(ωi), como mostrado em (2).

ui = (σ1(ωi), . . . , σr1(ωi),<σr1(ωi),=σr1(ωi), . . . ,<σr1+r2(ωi),=σr1+r2(ωi)), (2)

Assim, σF(β) = {u1, . . . , un} será uma base para um reticulado Λ em Rn. Avaliando σF

em y ∈ DF, onde y = a1ω1 + · · ·+ anωn, e a1, . . . , an ∈ Z, temos que

σF(y) = a1σF(ω1) + · · ·+ anσF(ωn) = a1u1 + · · ·+ anun.

O que torna a identificação completa.

9



Através do homomorfismo σF estamos exportando a estrutura aditiva de DF para o retic-

ulado Λ, onde DF é o anel de inteiros de F.

3.2 Reticulados em R2 identificados pelos anéis Z[i] e Z[ω]

Nesta seção apresentaremos uma outra maneira natural de se fazer uma identificação dos

anéis de inteiros em R2.

Considere os anéis de inteiros Z[θ], provenientes das extensões quadráticas imaginárias

Q(
√
−m), para m inteiro positivo livre de quadrados. Neste sentido considere os recobri-

mentos de R2 por paralelogramos e/ou hexágonos. Através do Teorema 3.1 explicitamos uma

maneira de indentificar vértices e centros destes poĺıgonos por elementos dos anéis de inteiros.

Theorem 3.1 Seja α(a,b) = a + bθ um elemento de um anel de inteiros Z[θ] proveniente de

uma extensão quadrática Q(
√
−m), onde m é um inteiro positivo livre de quadrados. Temos

dois casos a considerar:

1) Caso em que −m ≡ 2, 3 mod 4.

Seja α(a,b) o baricentro de um paralelogramo. Então, α(a+1,b) e α(a−1,b) são identificados

como sendo os vértices opostos do paralelogramo cuja distância euclidiana de α(a,b) vale

1, enquanto que α(a,b+1) e α(a,b−1) são identificados como sendo o par de vértices opostos

do paralelogramo cuja distância euclidiana de α(a,b) vale
√

m;

2) Caso em que −m ≡ 1 mod 4.

Seja α(a,b) o baricentro de um hexágono. Então, α(a+1,b) e α(a−1,b) são identificados

como sendo os vértices opostos de um hexágono cuja distância euclidiana de α(a,b) vale

1, equanto que α(a−1,b+1) e α(a+1,b−1); e α(a,b−1) e α(a,b+1) são identificados como sendo

os demais pares de vértices opostos do hexágono com distância euclidiana
√

m+1
2 de

α(a,b).

O Corolário 3.1 explicita como obter recobrimentos de R2 por poĺıgonos cujos vértices

e baricentros são identificados por elementos dos anéis de inteiros Z[θ] provenientes das ex-

tensões quadráticas Q(
√
−m), para m > 0.

Corollary 3.1 1) O recobrimento de R2 por quadrados é obtido através da identificação dos

vértices dos quadrados com os elementos do anel de inteiros de Gauss;

10



Figure 1: Tessellation by squares

2) O recobrimento de R2 por hexágonos regulares é obtido através da identificação dos vértices

dos hexágonos com os elementos do anel de inteiros de Eisenstein-Jacobi.

Figure 2: Tessellation by hexagons

Corollary 3.2 1) O recobrimento de R2 por quadrados de área unitária é obtido através da

identificação dos baricentros e vértices dos poĺıgonos da tesselação descritos no Corolário

3.1 como baricentros dos quadrados unitários com os elementos do anel de inteiros de

Gauss;

2) O recobrimento de R2 por hexágonos regulares de área mı́nima é obtido através da identi-

ficação dos baricentros e vértices dos hexágonos da tesselação do Corolário 3.1 como

baricentros de hexágonos de área mı́nima com os elementos do anel de inteiros de

Eisenstein-Jacobi.

Vimos nesta seção que o reticulado obtido a partir da tesselação de quadrados de área

unitária é identificado pelo anel Z[i].

Por outro lado, sabemos que associado a um reticulado existe uma forma quadrática.

Como nesse caso o reticulado é o próprio Z[i] segue que a forma quadrática é f(X, Y ) =

X2 + Y 2, que por sua vez é a norma relativa dos elementos de Z[i].

De maneira analoga mostra-se que a partir de uma tesselação de R2 obtida por hexágonos

regulares, obtem-se um reticulado identificado com o anel de inteiros Z[ω] e associado a este

reticulado está a forma quadrática g(X, Y ) = X2 + XY + Y 2, que é a norma relativa dos

elementos de Z[ω].

4 Construção de Constelações Geometricamente Uniformes

Nesta seção apresentaremos procedimentos de construção de constelações de sinais geometri-

camente uniformes em R2 e Rn. Em Rn faremos uso do Lemma de Kummer [13] e da proposta

11



de Interlando e Elia [12] de parametrização dos elementos de um anel de inteiros por pontos

de Rn. Em R2 usaremos a representatividade das potências de primos com relação às formas

quadráticas provenientes das normas relativas dos anéis de inteiros.

4.1 Constelações geometricamente uniformes com pm sinais em Rn

Através das identificações dos anéis de inteiros provenientes de corpos de números no espaço

Rn, Interlando e Elia propuseram em [12] uma maneira de construir constelações de sinais de

cardinalidade prima ou potência de primo com rótulos em corpos de Galois GF (pm) a partir

dos quocientes dos anéis de inteiros DF por ideais primos.

Nesta seção veremos que é posśıvel obter constelações de sinais de cardinalidade pm rotu-

lada não apenas para corpos de Galois GF (pm), mas também para p-grupos Gpm , uma vez que

as propostas anteriores de rotulamento de constelações de sinais [3], [8] e [12] só consideraram

a estrutura aditiva do corpo para a efetivação do rotulamento.

A importância da proposta feita em [12] e a que proporemos neste trabalho em relação às

propostas [3] e [8], é que elas são válidas para qualquer dimensão finita.

Considere um ideal I de um anel de inteiros DF do corpo de números F. Considerando o

mergulho do ideal como em (2), obtemos que σDF(I) ⊆ Rn é um subreticulado de Λ.

Do fato de σF : DF −→ Λ ser uma aplicação bijetiva, é posśıvel definir a aplicação inversa,

σ−1
F : Λ −→ DF.

Apresentaremos o Lema de Kumer e uma definição que serão importantes para a realização

do rotulamento.

Theorem 4.1 [13] Seja DF o anel de inteiros do corpo de números F = Q(θ) e p(X) ∈ Z[X]

o polinômio minimal de θ de grau n. Um ideal primo 〈p〉 de Z se decompõem em produto

de ideais primos de DF da seguinte maneira: seja p(X) = p1(X)e1 . . . pn(X)es a fatoração de

p(X) em polinômios mônicos irredut́ıveis de grau fi(1 ≤ i ≤ s) sobre Zp[X] com e1+· · ·+es =

n, onde a barra denota a classe de reśıduos módulo p. Então pDF tem uma única fatoração

pDF = Pe1
1 . . .Pes

s como produto de potências de ideais primos em DF, onde Pi = 〈p, pi(θ)〉 e

DF/Pi ' GF (pfi), para 1 ≤ i ≤ s.

Definition 4.1 [12] Sejam F = Q(θ) um corpo de números de grau n com θ ∈ DF e

{ω1, . . . , ωn} uma base de F sobre Q. Seja Λ um reticulado obtido a partir de DF. Dado

12



um número primo p e um inteiro positivo t, a aplicação l : Λ −→ GF (pt) é chamada de

rotulamento linear se l(σ(x1ω1 + . . .+xnωn)) = x1l(σ(ω1))+ . . .+xnl(σ(ωn)), para quaisquer

xi ∈ Z, com 1 ≤ i ≤ n.

A Proposição 4.1 exibe de fato quem é o rotulamento.

Proposition 4.1 [12] Seja ϕ um isomorfismo de DF/Pi em GF (pfi). Seja pr a projeção de

DF em DF/Pi. Então l = ϕ(pr)σ−1 é o rotulamento linear de Λ em GF (pfi). Além disso, se

DF = Z[θ], então l pode ser completamente especificado por l(σ(θ)) = θ, onde θ é a raiz do

polinômio pi(x) sobre GF (p).

Como consequência da Proposição 4.1, fica claro o Corolário 4.1.

Corollary 4.1 [12] Se α e γ são elementos de uma mesma classe lateral Pj, então l(σ(α)) =

l(σ(γ)).

Com o objetivo de estender o rotulamento proposto por Interlando e Elia em [12] para

p-grupos com cardinalidade pm é que consideraremos o próximo resultado.

Proposition 4.2 [7] Seja DF o anel de inteiros do corpo de números F = Q(θ). Sob as

mesmas condições do Teorema 4.1, para os casos em que um número primo p é fatorado

em DF, temos que os ideais primos de DF, de norma p, são dados por Pi = 〈p, pi(θ)〉 e que

DF/Pi ' GF (pfi). Então existem ideais I em DF, tais que I ⊃ Pi e I = Pn
i , cuja norma do

ideal vale pm, e DF/I ' Gpm.

O próximo passo é considerar uma definição mais geral de rotulamento que seja válida

não apenas para corpos de Galois, mas também para p-grupos de cardinalidade pm.

Definition 4.2 [7] Seja F = Q(θ) um corpo de números de grau n, onde θ ∈ DF. Seja

Λ um reticulado obtido de DF. Dados um número primo p e um inteiro positivo t, uma

aplicação l : Λ −→ Gpt é chamada de rotulamento linear se l(σ(x1ω1 + . . . + xnωn)) =

x1l(σ(ω1)) + . . . + xnl(σ(ωn)), para quaisquer xi ∈ Z, com 1 ≤ i ≤ n.
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4.2 Constelações geometricamente uniformes com pm sinais em R2

As constelações geometricamente uniformes com pm sinais que realizaremos em R2 são con-

stitúıdas por representantes de classes laterais de energia mı́nima nos anéis Z[θ] por meio de

ideais I cuja norma é pm para θ = i e θ = ω, respectivamente.

Para tal, consideraremos os casos em que os ideais I em Z[θ] são primos.

Uma maneira de se obter ideais primos em Z[θ] é analisar quem são os elementos irre-

dut́ıveis nestes anéis. Com isso, é suficiente considerar I como sendo gerado por um destes

elementos.

Por outro lado, é fato conhecido [10] que se um elemento de Z[θ] possui norma relativa

prima, então este elemento é irredut́ıvel no anel Z[θ]. Mas isto equivale a encontrar as soluções

inteiras das formas quadráticas h(X, Y ) = p em Z[θ]. No caso Z[i], h(X, Y ) = f(X, Y ) =

X2 + Y 2, e no caso Z[ω], h(X, Y ) = g(X, Y ) = X2 + XY + Y 2 . Se um par de inteiros a, b

é uma solução de h(a, b) = p, então γ = a + bθ é irredut́ıvel em Z[θ] e p é fatorado em Z[θ],

caso contrário, p não é fatorado em Z[θ], e consequentemente irredut́ıvel no anel Z[θ].

Denotaremos por P os ideais primos desses anéis. O quociente Z[θ]/P é um corpo, para

θ = i, ω, quando P = 〈γ〉 tiver norma igual a p e p é fatorável em Z[θ], ou P = 〈p〉 tiver

norma igual a p2 no caso em que p não é fatorado em Z[θ].

Com o objetivo de caracterizarmos todas as constelações de sinais cujos representantes

das classes laterais tenham cardinalidade potência de um primo, tomaremos os ideais I em

Z[θ] como potências dos ideais primos P em Z[θ], o que permite a construção das constelações

com pn sinais a partir dos anéis quocientes Z[θ]/P.

A partir deste procedimento estabeleceremos para quais números primos será posśıvel

obter constelações com pm sinais em Z[i] e em Z[ω] com estrutura de corpo ou apenas de

grupo.

Como mostrado em [3] e [8] é posśıvel construir constelações com p sinais, em Z[i] somente

nos casos em que p = 2 ou p = 4k + 1, onde k é um inteiro positivo. No caso Z[ω] também

é posśıvel construir constelações com p sinais, já no caso Z[ω] ocorrerá para p = 3 ou para

p = 6k + 1, para k inteiro positivo.

Proposition 4.3 1) É posśıvel construir constelações com p2 sinais para qualquer número

primo p, no caso Z[i].
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2) É posśıvel construir constelações com p2 sinais para qualquer número primo em Z[ω].

Demonstração:

Caso 1

1-1) Para p = 4k+1, com k ∈ Z, existe α = x+iy ∈ Z[i], tal que NQ(
√
−1)/Q(α) = x2+y2 = p.

Logo, tomando α2 = (x + iy)2 = (x2 + y2) + i(2xy), tem-se que NQ(
√
−1)/Q(α2) =

NQ(
√
−1)/Q(α)NQ(

√
−1)/Q(α) = p.p = p2.

O ideal I tomado em Z[i] neste caso é I =
〈
α2

〉
.

1-2) Para p = 4k+3, com k ∈ Z, basta escolher α = p, pois NQ(
√
−1)/Q(α) = NQ(

√
−1)/Q(p) =

p.p = p2. O ideal I em Z[i], considerado neste caso, é I = 〈p〉.

Caso 2 Considere α = p(1 − ω) para cada número primo p, uma vez que é imediata a

verificação NQ(
√
−3)/Q(α) = NQ(

√
−3)/Q(p)NQ(

√
−3)/Q(1 − ω) = p2.1 = p2. O ideal I em

Z[ω], neste caso, é I = 〈p(1− ω)〉.

Quanto ao grupo de rótulos do quociente a ser tomado, temos dois casos a considerar:

2-1) Para p = 6k + 1, com k ∈ Z, existe α = x + ωy ∈ Z[ω], tal que NQ(
√
−3)/Q(α) =

x2 + 3y2 = p. Neste caso o ideal I tomado em Z[ω] é I =
〈
α2

〉
.

2-2) Para p 6= 6k+1, com k ∈ Z, basta escolher α = p, pois NQ(
√
−3)/Q(α) = NQ(

√
−3)/Q(p) =

p.p = p2. O ideal I em Z[ω], considerado neste caso, é I = 〈p〉.

Proposition 4.4 Em Z[i], é posśıvel construir constelações com pm sinais para qualquer

número primo p da forma p = 4k+1. Para os números primos da forma p = 4k+3 é posśıvel

construir constelações com pm sinais nos casos em que n = 2k, para k inteiro.

Demonstração:

1) No caso em que p = 4k + 1, com k ∈ Z, existe α = x + iy ∈ Z[i], tal que NQ(
√
−1)/Q(α) =

x2 + y2 = p. Tomando γ = αn, temos que NQ(
√
−1)/Q(γ) = NQ(

√
−1)/Q(αn) = pn. Neste

caso o ideal I em Z[i], será dado por I = 〈αn〉.

2) Caso em que p = 4k + 3, com k ∈ Z. Da Proposição 4.3, com p = 4k + 3, seja α = p,

então NQ(
√
−1)/Q(α) = NQ(

√
−1)/Q(p) = p.p = p2. Tomando γ = αk, sua norma será
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NQ(
√
−1)/Q(γ) = NQ(

√
−1)/Q(αk) = (p2)k. Neste caso o ideal I em Z[i], é dado por

I =
〈
αk

〉
.

Proposition 4.5 É posśıvel construir constelações com pm sinais em Z[ω] para qualquer

número primo da forma p = 6k + 1. Para os números primos p 6= 6k + 1 é posśıvel construir

constelações de pm sinais somente para nos casos em que m = 2k.

Demonstração:

1) Caso em que p é fatorável em Z[ω] existe α ∈ Z[ω] tal que p = α.α. Neste caso,

NQ(
√
−3)/Q(α) = p. Logo, tomando-se γ = αm, sua norma será NQ(

√
−3)/Q(γ) =

NQ(
√
−3)/Q(αn) = pm. Neste caso, o ideal I em Z[ω] é dado por I = 〈γ〉.

2) Caso em que p não é fatorável em Z[ω]. Neste caso para os valores de m = 2k, com k in-

teiro, basta que tomemos γ = pk(1−ω), que teremos NQ(
√
−3)/Q(γ) = NQ(

√
−3)/Q(pk)NQ(

√
−3)/Q(1−

ω) = p2k.1 = pm Basta tomar o ideal I em Z[ω], dado por I = 〈γ〉.

5 Rotulamento Casado de Constelações em Rn e em R2

Nesta seção iremos apresentar algumas constelações de sinais, cujos sinais são rotulados pelos

elementos do grupo aditivo de GF (pm) e por p-grupos elementos de Gpm em espaços de

dimensão maior do que 2.

Example 5.1 Considere F = Q(α), onde α é a raiz complexa do polinômio minimal p(X) =

X3 − X + 1. O anel de inteiros é DF = Z[α] com uma base integral β =
{
1, α,−1 + α2

}
.

Tomando p(X) módulo 11, obtemos p(X) = (X − 5)(X2 + 5X + 2)(mod11Z[X]), onde o

polinômio do segundo grau é irredut́ıvel sobre Z11. Assim,

i)

11Z[α] = P1P2,

onde P1 = 〈11, α− 5〉 e P2 =
〈
11, α2 − 6α− 9

〉
. Temos que Z[α]/P1 ' GF (11), e

portanto, α ≡ 5(modP1).

A função de rotulamento é l(σ(X0 + X1α + X2(−1 + α2)(mod11Z[X]) = X0 + 5X1 +

3X2,∀Xi ∈ Z, com 0 ≤ i ≤ 2.
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ii) Considere o ideal I = P2
1 de norma 121. Então Z[α]/I ' G121, e portanto, α ≡ 5(modI).

A função de rotulamento é l(σ(x0 + x1α + x2(−1 + α2)(mod121Z[X]) =

x0 + 5x1 + 24x2,∀xi ∈ Z, com 0 ≤ i ≤ 2.

Example 5.2 Consideraremos o mesmo corpo de números e anel de anteiros do Exemplo

5.1. Tomando p(X) módulo 3, temos que p(X) não é fatorável sobre Z3[X], ou seja, p(X)

é irredut́ıvel no anel de polinômios Z3[X]. Logo, tomando o quociente Z3[X]/P ' GF (27),

equivalentemente, temos que o ideal P faz parte da fatoração de 27Z[α] e temos que, Z[α]/P '

GF (27). Logo, existe um elemento β ∈ GF (27) que é raiz de p(X) = X3 −X + 1 ∈ Z3[X].

Assim, a função de rotulamento é l(σ(X0 + X1α + X2(−1 + α2)(mod27Z[X]) = X0 + βX1 +

(−1 + β)X2,∀Xi ∈ Z, com 0 ≤ i ≤ 2.

Example 5.3 Considere F = Q(α), onde α é a raiz complexa do polinômio minimal p(X) =

X4+X3+X2+X+1. O anel de inteiros é DF = Z[α] com uma base integral β =
{
1, α, α2, α3

}
.

Tomando p(X) módulo 11, obtemos p(X) = (X − 3)(X − 4)(X − 5)(X − 9)(mod11Z[X]).

Assim,

i)

11Z[α] = P1P2P3P4,

onde P1 = 〈11, α− 3〉 ,P2 = 〈11, α− 4〉 ,P3 = 〈11, α− 5〉 ,P4 = 〈11, α− 9〉. Logo,

Z[α]/P1 ' GF (11), e portanto, α ≡ 3(modP1).

A função de rotulamento é l(σ(x0 +x1α+x2α
2 +x3α

3(mod11Z[X]) = x0 +3x1 +9x2 +

5x3,∀xi ∈ Z, com 0 ≤ i ≤ 3.

ii) Considere o ideal I = P2
1 de norma 121. Temos que Z[α]/I ' G121, e α ≡ 3(modI).

A função de rotulamento é l(σ(x0 +x1α+x2α
2 +x3α

3(mod121Z[X]) = x0 +3x1 +9x2 +

27x3,∀xi ∈ Z, com 0 ≤ i ≤ 2.

Denotaremos por Apm [ω] as constelações com pm sinais em Z[ω] e por Apm [i] as con-

stelações com pm sinais em Z[i] em R2. O algoritmo que estabelecerá o rotulamento casado

destas constelações de sinais à estrutura algébrica proveniente do quociente Z[θ]/I é um caso

particular daquele proposto na Definição 4.1.
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Os passos do algoritmo que irá realizar o rotulamento casado do conjunto de sinais ao

correspondente grupo são descritos a seguir.

Algoritmo de Rotulamento Casado a uma Estrutura Algébrica em R2

Passo 1 Considere γ ∈ Z[θ] da forma γ = a + bθ, cuja norma é N(γ) = pm;

Passo 2 Seja r ∈ Z a única solução (em s) da equação a+bs ≡ 0 mod pm, onde 0 ≤ s ≤ pm−1;

Passo 3 Um elemento l ∈ G (G um grupo com pn elementos), é um rótulo do ponto x+yθ ∈

Z[θ] se x + yr ≡ l mod pm.

Example 5.4 Considere 25 = (5−5w)(5+5w). Seja I o ideal primo gerado por I = 〈5− 5w〉.

Então, r = −4 é solução inteira de 5− s5 = 25. Com isso, o rótulo do elemento x + yw em

Z[w] é obtido de x− 4y ≡ l mod 25 como sendo o elemento do corpo GF (25).

Example 5.5 Considere 25 = (4 + 3i)(4− 3i). Seja I o ideal primo gerado por I = 〈4− 3i〉.

Então, r = −7 é solução inteira de 4 − s3 = 25. Com isso, o rotulo do elemento x + yi em

Z[i] é obtido de x− 7y ≡ l mod 25 como sendo o elemento do grupo G25.

Example 5.6 Considere 49 = 7.7 = (−7i)(7i). Seja I = 〈−7i〉. Então, r = −7 é solução

inteira de −s7 = 49. Com isso, o rótulo do elemento x + yi em Z[i] é obtido de x − 7y ≡

l mod 49 como sendo o elemento do grupo aditivo do corpo GF (49).

A Figura 3 ilustra as constelações de sinais A25[i] e A25[ω] de energia mı́nima, cujos sinais

são rotulados pelos elementos do grupo aditivo G25 e pelos elementos do grupo aditivo do

corpo GF (25), respectivamente.

Figure 3: Signal constellations

6 Conclusões

Neste trabalho estendemos as propostas de Huber [3], Favareto et.al [8] e Interlando e Elia

[12] de construção de constelações de sinais geometricamente uniformes cujos sinais podem

ser rotulados por elementos do corpo de Galois GF (p); ou por elementos do corpo de Galois
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GF (pm), a partir de espaços de sinais identificados pelos elementos dos anéis de inteiros em

R2 e Rn, respectivamente.

Em R2, vimos que em função da representatividade de números da forma pm, pelas formas

quadráticas f(X, Y ) = X2 + Y 2 = pm e g(X, Y ) = X2 + XY + Y 2 = pm fornecemos resposta

quando é posśıvel obter constelações de pm sinais nos espaços de sinais identificados pelos

anéis de inteiros Z[i] e Z[ω], respectivamente.

Mostramos que os grupos de rótulos casados às constelações com pm sinais, são dados por

corpos de Galois GF (pm) somente, para casos em que m = 1 e m = 2,e podendo ser dados

por p-grupos Gp2 dependendo da congruência de um inteiro primo p módulo 4 ou módulo 6

no anel de inteiro dos Z[i] ou Z[ω], respectivamente, e nos casos em que m > 2, os grupos de

rótulos são dados somente por p-grupos Gpm .

Em Rn, a exemplo que mostramos no caso R2, o grupo de rótulos das constelações de pm

sinais que podem ser constrúıdas são dados por corpos de Galois GF (pm) somente, para casos

em que m ≤ n, onde n é a dimensão de Rn vista como um espaço vetorial sobre R, e podendo

ser dados por p-grupos Gpm ; nos casos em que m ≤ n, dependerá se o ideal considerado no

anel de inteiros para o anel quociente tenha cardinalidade pm seja primo ou não, para os casos

em que m > n, os grupos de rótulos são dados somente por p-grupos Gpm .
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