
Caṕıtulo II

TRANSFORMADA WAVELET

Embora a primeira menção as wavelets tenha acontecido em 1910, por Alfréd Haar [11],

as wavelets de Haar se encontraram no anonimato por muitos anos e, por um peŕıodo muito

longo, elas continuaram a ser a única base ortonormal de wavelets conhecida. Somente há

pouco tempo, em 1985, Stephane Mallat deu as wavelets um grande impulso através de seu

trabalho em processamento digital de imagens [15] e, inspirado nos resultados de Mallat,

Yves Meyer construiu a primeira wavelet não-trivial.

Ao contrário das wavelets de Haar as wavelets de Meyer possuem derivadas de todas

as ordens; contudo elas não possuem suporte compacto em relação ao tempo. Poucos anos

mais tarde, Ingrid Daubechies usou os trabalhos de Mallat para construir um conjunto de

bases ortonormais de wavelets suaves, com suportes compactos [5], [6]. Estes trabalhos são

os alicerces das aplicações atuais de wavelets.

As transformadas de wavelets podem ser vistas como mecanismos para decompor ou

quebrar sinais (funções) em suas partes constituintes, permitindo assim analisar os dados

em diferentes domı́nios de freqüência com a resolução de cada componente amarrada à sua

escala. Além disso, na análise de wavelets, podem ser usadas funções que estão contidas em

regiões finitas, tornando-as convenientes na aproximação de dados que apresentam pontos de

descontinuidade.

O prinćıpio mais geral na construção das wavelets é o uso de dilatações e translações. As

wavelets mais usadas formam um sistema ortonormal de funções, esta é a razão pela qual elas

podem distinguir as caracteŕısticas locais de um sinal em diferentes escalas e, por translações,

13



elas cobrem toda a região na qual o sinal é estudado. Na análise de sinais não-estacionários,

a propriedade da localidade das wavelets nos conduz às suas vantagens sobre a Transformada

de Fourier.

Os algoritmos de wavelets processam dados em diferentes escalas ou resoluções e, indepen-

dentemente da função de interesse ser uma imagem, uma curva ou uma superf́ıcie, wavelets

oferecem uma técnica elegante na representação dos ńıveis de detalhes presentes. Elas cons-

tituem uma ferramenta matemática para decompor funções hierarquicamente, de forma a

permitir que uma função seja descrita em termos menos grosseiros, onde sejam apresentados

detalhes que vão desde os menos delicados aos mais finos [4]. Os profissionais que estudam

e trabalham com estas técnicas, costumam utilizar uma metáfora que afirma que o objetivo

da Análise de Wavelets é “ver a floresta e as árvores”.

Por causa de suas propriedades únicas, wavelets foram utilizadas na análise funcional em

matemática, em estudos de propriedades (multi)fractais, singularidades ou oscilações locais de

funções, em soluções de equações diferenciais, em reconhecimento de padrões, em compreensão

de imagens e de sons, na solução de vários problemas da f́ısica, biologia, medicina, astronomia,

engenharia nuclear, ótica, computação gráfica, ressonância magnética, identificação de vozes,

radar, turbulência, previsão de terremotos, etc...

2.1 Transformada Wavelet Integral

Se f(x) L2(R) é considerado um sinal analógico com energia finita ||f ||L2(R) então a
Transformada de Fourier descreve o comportamento espectral deste sinal. O domı́nio R de f é

chamado o domı́nio tempo cont́ınuo do sinal. A informação espectral é dada pela freqüência

e o domı́nio da Transformada de Fourier de f é denominado de domı́nio de freqüência do

sinal. O teorema de Plancherel (equação 1.11), mostra que a “energia de um sinal analógico

de energia finita” é diretamente proporcional ao seu conteúdo espectral.

Definição 2.1.1

Uma wavelet básica, ou simplesmente, wavelet é uma função ψ(t) : R→ C pertencente a

L2(R), que satisfaz ψ(t) = 1 e a seguinte condição de admissibilidade

Cψ :=
R

|ψ(t)|2
|t| dt < +∞. (2.1)

onde ψ é a Transformada de Fourier de ψ.
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Praticamente todas as wavelets que não são teóricas, estão também em L1(R). A maioria

delas são cont́ınuas, muitas são diferenciáveis e a wavelets que são mais populares são aquelas

que possuem suportes compactos [4].

Teorema 2.1.2

Para uma função ψ(t) L1(R)∩L2(R) satisfazendo tψ(t) L1(R), a condição de admis-

sibilidade é equivalente à ψ(0) = R ψ(t)dt = 0.

Demonstração:

Se ψ L1(R) então ψ é cont́ınua e a integral apresentada em (2.1) só poderá convergir se

for válido que limξ→0 ψ(ξ) = 0, ou seja, ψ(0) = 0. Por outro lado

ψ(ξ + h)− ψ(ξ)
h

=
1√
2π R

ψ(t) e−iξt
e−ith − 1

h
dt. (2.2)

como |ψ(t) e−iξt e−ith−1h | ≤ |t||ψ(t)| e como por hipótese tψ(t) L1(R) segue-se do Teorema

da Convengência Dominada de Lebesgue (o enunciado de tal resultado pode ser encontrado

no apêndice ao final do trabalho) que pode-se passar o limite quando h → 0 para dentro da

integral na equação (2.2), logo (ψ) (ξ) = −itψ(ξ), como tψ(t) L1(R) segue-se que tψ(ξ) é

cont́ınua, e portanto, ψ(ξ) C1.

Seja M = sup{|ψ (ξ)| tal que |ξ| ≤ 1}, então

|ψ(ξ)| = |ψ(ξ)− ψ(0)| = |
ξ

0
ψ (t)dt| ≤M |ξ| (|ξ| ≤ 1) (2.3)

Logo,

R

|ψ(ξ)|2
|ξ| dt ≤

0<|ξ|≤1
M2dξ +

|ξ|≥1
|ψ(ξ)|2dξ

≤M2 + ψ(t) 2 < +∞. ♦ (2.4)

Muitas vezes, é frequente exigir-se que ψ(t) tenha um certo número de momentos nulos,

ou seja, R t
nψ(t)dt = 0, n = 0, 1, ..., N . Esta propriedade melhora a eficiência da wavelet na

detecção de singularidades no sinal, visto que ela não consegue “enxergar” nenhum polinômio

de grau menor ou igual a N [6].

De acordo com o teorema acima, uma wavelet possui média integral igual a zero, o que
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significa afirmar que a integral

R
ψ(t)dt = 0. (2.5)

Desta forma, vê-se que a função wavelet ψ oscila para cancelar as áreas sobre e abaixo do

gráfico. Como ψ está em L2(R), ela deve ir para zero em ±∞, como uma ondinha. O nome
“wavelet” possui traduções como “marola”, “ondeleta” ou “pequena onda”.

Definição 2.1.3

Seja ψ(t) uma wavelet. Então a Tansformada Wavelet Integral Cont́ınua em L2(R) de

um sinal f(t), é definida por

(Wψf)(b, a) := |a|−
1
2

R
f(t)ψ

t− b
a

dt a, b R, a = 0. (2.6)

onde o parâmetro b representa o deslocamento no tempo/espaço e a o fator de escala.

A condição de admissibilidade na definição 2.1.1 é suficiente, em conformidade com o teo-

rema 2.1.10, demonstrado mais adiante, para garantir que a Transformada Wavelet Cont́ınua

Integral seja invert́ıvel [10], [6]. Uma famı́lia wavelet é definida por ψb;a(t) := |a|−
1
2ψ( t−ba ), e

logo (2.6) pode ser reescrito como

(Wψf)(b, a) = f,ψb;a = f,ψb;a . (2.7)

Uma famı́lia wavelet ψb;a(t) é gerada a partir de uma única função ψ(t), denominada

de wavelet mãe, através de operações de dilatações e translações. Note que ψb;a(t) = 1.

Assim, pela desigualdade de Cauchy-Schawrz (apêndice), |Wψf(b, a)| ≤ f ψb;a(t) = f ,

logo Wψf é uniformente limitada. Se f
−1 é a Transformada Inversa de Fourier, têm-se

(Wψf)(b, a) =
1√
2π

|a| 12
R
eibξψ(aξ)f(ξ)dξ. (2.8)

Agora, sendo ψ L2(R) então ψ L2(R) e lim|ξ|→∞ ψ(ξ) = 0. Se ψ é de decrescimento

rápido quando ξ → 0 e quando ξ → ∞, então ψ(ξ) é próxima de zero fora de um intervalo

de freqüência α ≤ |ξ| ≤ β. Assim, ψb;a é próxima de zero fora do intervalo de freqüência
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α
|a| ≤ |ξ| ≤ β

|a| . Logo, por (2.8), a Transformada Wavelet Cont́ınua Integral não possui

informação da freqüência do sinal f fora desta banda de freqüência [16]. Assim a transformada

é dita ser um “filtro de passa-banda” de baixas e altas freqüências.

Definição 2.1.4

Seja ψ(t) uma wavelet. Colocando a = am0 , a0 > 1 e b = nb0a
m
0 , b0 > 0, tal que n,m

sejam inteiros, obtêm-se as wavelets discretas

ψm,n(t) := a
−m

2
0 ψ a−m0 t− nb0 . (2.9)

Com as wavelets discretas os parâmetros de dilatação e translação não variam continua-

mente, como nas wavelets anteriores, mas sim discretamente. O parâmetro de translação b

depende diretamente da taxa de dilatação escolhida. Para m grande e positivo, a função ψm,0

é bastante dilatada e os passo de translação são adaptados a esta grande largura. Para m

grande e negativo ocorre o contrário, a função ψm,0 é bastante contráıda e muitos passos de

translação pequenos são necessários para cobrir toda a extensão.

Uma importante escolha dos parâmetros se dá com a0 = 2 e b0 = 1, isto é, com dilatações

binárias e translações unitárias. A função wavelet discreta torna-se

ψm,n(t) = 2
−m

2 ψ 2−mt− n , (2.10)

e constitui uma base ortonormal para o L2(R) [4]. Esta é uma amostragem “diática”, muito

mais adequada para cálculos computacionais.

De forma análoga a feita para a Transformada Wavelet Integral Cont́ınua, será definida

abaixo a transformada para wavelets discretas [22], [3]

Definição 2.1.5

Seja ψ(t) uma wavelet discreta. Então a Tansformada Wavelet Integral Discreta de um

sinal f(t) em L2(R), é definida por

(Wψf)m,n := a
−m

2
0

R
f(t)ψ a−m0 t− nb0 dt. (2.11)

onde m,n são números inteiros.
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Agora é necessário lembrar-se da definição 1.2.1.1, que afirma que uma função W (t) de

energia finita é uma função janela se tW (t) também possuir energia finita. Esta definição

será útil para a demonstração de alguns resultados, que são fundamentais para a dedução da

“Transformada Wavelet Integral Inversa” e outros conceitos.

Proposição 2.1.6

Se W (t) L2(R) é uma função janela então W (t) L1(R) ∩ L2(R).

Demonstração:

Por hipóteseW (t) L2(R) e pela definição 1.2.1.1, tW (t) L2(R), então (1+|t|)W (t) L2(R).

Agora, observe que (1 + |t|)−1 também pertence a L2(R). De fato,

R
(1 + |t|)−2dt ≤

R

dt

1 + t2
= lim
n,m→∞

m

−n

dt

1 + t2
= lim
n,m→∞ arctan t

m

−n
= π. (2.12)

Assim (1 + |t|) W (t) L2(R) e (1 + |t|)−1 L2(R). Logo, pela Desigualdade de Schwarz

(enunciado no apêndice), W (t) L1(R). ♦

Se W (t) é uma função janela, então W (t) L1(R), e consequentemente W (ξ) é cont́ınua.

Como W (t) L2(R), então W (ξ) L2(R). Por outro lado, não é verdade que W (ξ) é uma

função janela, isto porque ξW (ξ) não está em L2(R), como será demonstrado neste próximo

lema.

Lema 2.1.7

Se W (t) é uma função janela descont́ınua então W (ξ) não é uma função janela.

Demonstração:

SejaW (t) uma função janela descont́ınua. Pela proposição 2.1.6 valeW (t) L1(R)∩L2(R).
Por inversão da Transformada de Fourier em L2(R), têm-se

W (t) =W (−t) (2.13)

Se W (ξ) L1(R) então W (−t) é cont́ınua, implicando na continuidade de W (t). Mas,
W (ξ) não pertence a L1(R). Logo W (ξ) não é uma função janela.

Concluindo a argumentação. ♦
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Proposição 2.1.8

Seja W (t) uma função janela com centro τ e raio W . Então

W (t) :=W
t− b
a

, a, b R, a = 0. (2.14)

é uma função janela com centro aτ + b e raio |a| W .

Demonstração:

Por uma mudança de variável têm-se que W (t) L2(R). Pela Desigualdade Schwarz,

tW 2(t) L1(R). E ainda mais, tW (t) L2(R). O centro τ∗ da janela W (t) é:

τ∗ =
1

W 2
L2(R)

R
t · |W (t)|2dt

=
1

W 2
L2(R)

R
t · |W t− b

a
|2dt

=
|a|

|a| W 2
L2(R) R

(ax+ b) · |W (x)|2dx

=
a

W 2
L2(R) R

x · |W (x)|2dx+ b

W 2
L2(R) R

|W (x)|2dx

= aτ + b. (2.15)

Agora, o raio da janela W (t) é:

W
=

1

W L2(R) R
(t− τ∗)2 · |W (t)|2dt

1
2

=
1

W L2(R) R
(t− aτ − b)2 · |W t− b

a
|2dt

1
2

=
|a|

|a| W L2(R) R
(ax− aτ)2 · |W (x)|2dx

1
2

=
|a|

|a| W L2(R) R
a2(x− τ)2 · |W (x)|2dx

1
2

=
|a|

W L2(R) R
(x− τ)2 · |W (x)|2dx

1
2

= |a| W . ♦ (2.16)
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Comentário 2.1.9

Claramente se W (t) é uma função janela, então cW (t), onde c é uma constante, é uma

função janela com mesmo centro e mesmo raio de W (t).

Agora suponha que ψ é uma wavelet tal que ψ e sua Transformada de Fourier ψ são

funções janelas com centros e raios t∗, ξ∗, ψ e ψ
, respectivamente, onde ξ∗ seja assumido

real positivo.

Pela proposição 2.1.8 e pelo comentário 2.1.9, a wavelet ψb;a é uma função janela com

centro b+at∗ e raio igual a |a| ψ. Assim, a Transformada Wavelet Integral Cont́ınua fornece

informação local do sinal analógico f com uma janela no tempo

[b+ at∗ − |a| ψ, b+ at
∗ + |a| ψ], (2.17)

onde o centro da janela é b+ at∗ e a largura é 2|a| ψ. Isto é chamado, em análise de sinais,

de localização no tempo. Agora, note que

ψb;a(ξ) =
|a|− 1

2√
2π R

e−iξtψ
t− b
a

dt =
a |a|− 1

2√
2π

e−ibξψ(aξ). (2.18)

Então, definindo

η(ξ) := ψ(ξ + ξ∗), (2.19)

pela proposição 2.1.8, têm-se (b = −ξ∗ e a = 1) que η é uma função janela com centro 0 e

raio dado por
ψ
. Então, por (2.18) e pela definição 1.2.1.1,

(Wψf)(b, a) = f,ψb;a = f,ψb;a =
R
f(ξ)ψb;a(ξ) dξ

=
a |a|− 1

2√
2π R

f(ξ) eibξ ψ(aξ)dξ (2.20)

=
a |a|− 1

2√
2π R

f(ξ) eibξ η a ξ − ξ∗

a
dξ.

Pela proposição 2.1.8,

ηa,ξ(ξ) := η a ξ − ξ∗

a
= η(aξ − ξ∗) = ψ(aξ) (2.21)
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é uma função janela com raio 1
| a| ψ

. Assim, (2.17) mostra que, com exceção de um fator de

multiplicação a·| a|−
1
2√

2π
e um conponente linear eibξ, a Transformada Wavelet Integral Cont́ınua

Wψf fornece informação local do espectro f com uma janela de freqüência

ξ∗

a
− 1

|a| ψ
,
ξ∗

a
+
1

|a| ψ
, (2.22)

centrada em ξ∗
a e com largura igual a 2

| a| ψ
. Isto é chamado em análise de sinais de locali-

zação na freqüência. Finalmente, têm-se uma janela de tempo-freqüência dada pelo produto

cartesiano de (2.17) por (2.22), do tipo

[b+ at∗ − |a| ψ, b+ at
∗ + |a| ψ]×

ξ∗

a
− 1

|a| ψ
,
ξ∗

a
+
1

|a| ψ
(2.23)

no plano t-ξ. A importância desta janela de tempo-freqüência é que ela se estreita no tempo

para um centro de freqüência grande e se expande no tempo para um centro de freqüência

pequeno, enquanto que a área da janela é constante e igual a 4 ψ ψ
[8]. Assim, esta janela

permite investigar, com qualidade, fenômenos de alta freqüência e também fenômenos de

baixa freqüência [19].

Um exemplo do comportamento desta janela de tempo-freqüência, está na figura 2.1

abaixo, aonde vale que a1 < a2.

Figura 2.1: Exemplo de janela tempo-freqüência.

O teorema seguinte permite obter um sinal analógico com energia finita a partir da Trans-

formada Wavelet Integral Cont́ınua. Em outras palavras, será este o resultado que irá validar,

em conjunto com a condição de admissibilidade definida no começo da seção, a existência da

Trasformada Wavelet Inversa.
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Teorema 2.1.10

Seja ψ(t) L1(R) uma wavelet básica e considere a Transformada Wavelet Integral Wψ.

Então a igualdade abaixo é válida.

R R
(Wψf)(b, a)(Wψg)(b, a) db

da

a2
= Cψ f, g ∀ f, g L1(R) ∩ L2(R) (2.24)

onde Cψ é a condição de admissibilidade.

Demonstração:

Seja ⎧⎪⎨⎪⎩ F (x) := f(−x)ψ(−ax)
G(x) := g(−x)ψ(−ax).

Como f, g L2(R) e ψ(t) L1(R) então, têm-se f(t) ∗ ψ(t) L2(R) e g(t) ∗ ψ(t) L2(R).

Mas, pela fórmula da convolução da Transformada de Fourier (consulte o apêndice), têm-se

que F,G L2(R). Por outro lado, pela Desigualdade de Schwarz, F,G L1(R). Agora,

R
f,ψb;a g,ψb;a db =

R R
f(t)ψb;a(t)dt ·

R
g(s)ψb;a(s)ds db

=
R R

f(ξ)ψb;a(−ξ)dξ ·
R
g(ω)ψb;a(ω)dω db

=
R R

f(−ξ)ψb;a(−ξ)dξ ·
R
g(ω)ψb;a(ω)dω db

=
1

2π R R
f(ξ)a|a|− 1

2 e−ibξψ(aξ)dξ

·
R
g(ω)a|a|− 1

2 e−ibωψ(aω)dω db (2.25)

onde na segunda igualdade foi utilizado o Teorema de Plancherel e na última igualdade foi

utilizada a equação (2.18). Prosseguindo com o racioćınio, têm-se

R
(Wψf)(b, a)(Wψg)(b, a) db =

a2

|a| R
F (b)G(b)db

=
a2

|a| G,F
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=
a2

|a| G,F

=
a2

|a| R
G(t)F (t). (2.26)

Mas,

R
(Wψf)(b, a)(Wψg)(b, a) db =

a2

|a| R
g(x)ψ(ax)f(−x)ψ(−ax)dx

=
a2

|a| R
g(−x)f(−x)ψ(ax)ψ(ax)dx

=
a2

|a| R
g(y)f(y)ψ(−ay)ψ(−ay)dy

=
a2

|a| R
g(y)f(y)|ψ(−ay)|2dy. (2.27)

Assim,

R R
(Wψf)(b, a)(Wψg)(b, a) db

da

a2
=

R

a2

|a| R
g(y)f(y)|ψ(−ay)|2dyda

a2

=
R R

g(y)f(y)
|ψ(−ay)|2

|a| dy da

=
R
g(y)f(y)

R

|ψ(−ay)|2
|a| da dy

=
R
g(y)f(y)

R

|ψ(x)|2
|x| dx dy

= Cψ
R
g(y)f(y) dy

= Cψ f, g . (2.28)

onde na terceira igualdade foi utilizado o Teorema de Fubini (enunciado no apêndice) e na

última igualdade foi usado o Teorema de Plancherel. ♦

Note que comutando o produto interno com a integral, obtêm-se de (2.24) a definição:

Definição 2.1.11

Considere as hipóteses do teorema 2.1.10. Seja f(t) L2(R), a Transformada Wavelet

Inversa é definida pela seguinte expressão:

f(t) :=
1

Cψ R R
[(Wψf)(b, a)]ψb;a(t) db

da

a2
. (2.29)
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2.1.1 A Wavelet de Haar

Nascido em outubro de 1885, em Budapeste, na Hungria,

o matemático Alfréd Haar criou a primeira wavelet conhecida.

Em 1894, depois de ter ganho uma competição acadêmica, Haar

foi levado para estudar na Alemanha, onde obteve o grau de

doutor em 1909, sob a orientação de Hilbert. Após lecionar em

várias universidades, ele concluiu sua carreira na Universidade

de Szeged, onde junto com Riesz, fundou um centro matemático

de excelência. Haar morreu em 1936.

Figura 1.1: Alfréd Haar.

A função wavelet de Haar, que será apresentada nesta subseção, é o exemplo mais simples

de wavelet. A transformada de Haar foi introduzida em 1910, por Alfréd Haar [11], e é o mais

antigo dos métodos de Transformada Wavelet. Ela utiliza pulsos quadrados para aproximar

a função original. As Transformadas Wavelet que utilizam as funções de Haar como funções

bases, são as mais simples de implementar e computacionalmente menos exigentes.

Definição 2.1.1.1

A função wavelet de Haar é definida por:

ψ(t) :=

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
1, se x [0, 12 )

−1, se x [12 , 1)

0, c. c.

(2.30)

Vale a pena salientar, que a wavelet de Haar é a única wavelet com suporte compacto,

para o qual se têm uma forma anaĺıtica fechada [4]. O gráfico desta função definida acima

está na figura 2.3, a seguir.

Figura 2.3: Gráfico da wavelet de Haar.
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Tomando a wavelet de Haar como uma wavelet mãe, a famı́lia de Haar ψb;a(t) gerada,

constitui uma base ortonormal para L2(R). E mais, toda função f L2(R) pode ser arbi-

trariamente aproximada por uma combinação linear finita de ψb;a(t).

A Transformada de Fourier da função wavelet de Haar não possui um decaimento muito

rápido, pois decresce proporcionalmente a |ξ|−1. Assim a base de Haar não possui uma boa

localização na freqüência [16]. No entanto, ela possui uma ótima localização no tempo, o que

é uma propriedade genérica para wavelets de suporte compacto.

Entre as principais caracteŕısticas da wavelet de Haar que podem ser citadas: ela possui

suporte compacto, é ortogonal, têm versões para a transformada cont́ınua e discreta, não é

cont́ınua nem diferenciável e via translação é simétrica.

A wavelet de Haar é um caso particular da wavelet de Daubechies, a db1, que será o

próximo exemplo de wavelets apresentado.

2.1.2 As Wavelets de Daubechies

Ingrid Daubechies nasceu dia 17 de agosto de 1954, em

Houthalen, na Bélgica; local onde iniciou e concluiu seus es-

tudos. Filha de um coordenador de mineiração civil e de uma

criminologista, ela sempre recebeu incentivos para desenvolver

suas aptidões para a ciência. Apesar de ser graduada em F́ısica,

Daubechies se consagrou dentro do universo matemático por

sua forte contribuição, teórica e prática, no campo da análise

de wavelets. Atualmente, atua como professora e pesquisadora

na Universidade de Princeton.
Figura 2.4: I. Daubechies.

As wavelets de Daubechies, denotadas de ψN (t), foram constrúıdas para possúırem todos

os momentos até de ordem N − 1 nulos, ou seja,

R
tlψN (t)dt = 0, l = 0, ..., N − 1. (2.31)

Para N muito maior que 1, têm-se que ψN (t) CµN , onde µ 0.2, isto é, a regularidade

de ψN (t) aumenta com o parâmetro N [5]. Além disso, existe um intervalo de comprimento

2N − 1, tal que ψN (t) se anula fora deste, sendo uma famı́lia com suporte compacto.
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Necessariamente, toda wavelet satisfaz R ψ(t)dt = 0, ou seja, ela tem o momento de

ordem zero nulo. Sob o ponto de vista prático, quanto mais momentos nulos uma wavelet

possuir, menores serão os coeficientes de wavelets correspondentes as partes de f não suaves

[6]. Em outras palavras, os coeficientes da Transformada Wavelet serão apreciáveis onde f

não for suave, o que permite usar wavelets para detectar singularidades de um sinal.

Com a variação do parâmetro N , constrói-se a famı́lia de waveltes de Daubechies, denomi-

nada por db“N”, que pode ser vista na Figura 2.5. Tecnicamente, esta foi a primeira famı́lia

que conseguiu reunir as principais propriedades almejadas em aplicações práticas.

Figura 2.5: Gráfico da famı́lia de wavelets Daubechies.

As principais caracteŕısticas das wavelets de Daubechies são: suporte compacto para um

intervalo de comprimento 2N − 1, são ortogonais e “biortogonais”, são usadas nas trans-
formadas cont́ınuas e discretas, são cont́ınuas, a diferenciabilidade depende do número de

momento nulos e em alguns casos especiais, são simétricas.

2.1.3 A Wavelet de Meyer

Yves Meyer se diplomou em Mulhouse, na França, na Ècole

des Hautes Etudes Commerciales, ano de 1974. Conjuntamente

com outros nomes conhecidos como Jean Morlet e Alex Gross-

man, foi responsável pela grande impulsão que os estudos sobre

wavelet tiveram de 15 anos para cá. No momento, Meyer atua

como professor na Ècole Normale Supérieure de Cachan e no

Institut de France.

Figura 2.6: Yves Meyer.

Como mencionado na introdução deste caṕıtulo, Yves Meyer construiu a primeira wavelet

não-trivial teórica conhecida, sem a utilização de técnicas numéricas de aproximação, mas que
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não possui suporte compacto. As wavelets de Meyer formam uma importante base ortonormal

para o estudo de wavelets.

A Wavelet de Mayer é definida como ψ L2(R), dada por:

ψ(ξ) :=

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
e
iξ
2 sen π

2 v
3
2π |ξ|− 1 , 2π

3 ≤ |ξ| ≤ 4π
3

e
iξ
2 cos π

2 v
3
4π |ξ|− 1 , 4π

3 ≤ |ξ| ≤ 8π
3

0, c.c.

(2.32)

onde v é uma função de classe Ck ou C∞ satisfazendo

v(t) =

⎧⎪⎨⎪⎩ 0, (t ≤ 0)
1, (t ≥ 1).

(2.33)

com a propriedade adicional

v(t) + v(1− t) = 1 (2.34)

A Wavelet de Meyer é de classe C∞, isto é, infinitamente diferenciável, e decai mais rápido

do que o inverso de qualquer polinômio (isto decorre do fato de ela é uma função pertencente

ao espaço de Schwartz). Entretanto o decaimento não é exponencial (nenhuma wavelet de

classe C∞ que forme uma base ortonormal têm decaimento exponencial, este é um resultado

demonstrado na literatura [6]).

Por esta razão, para certas aplicações, a wavelet de Meyer tem um decaimento muito

lento no tempo. Mesmo assim, por estar no espaço de Schwartz e ter execelente localização

na freqüência, ela se mostrou bastante eficiente para muitos problemas.

Abaixo estão dois exemplos gráficos de wavelets de Meyer.

Figura 2.7: Gráfico das wavelets de Meyer em diferentes escalas.
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2.1.4 As Wavelets de Morlet

Um produto renomado da Ècole Polytechnique da França,

Jean P. Morlet executou o fato excepcional de descobrir uma

ferramenta matemática, que fizesse a Transfomada de Fourier

tornar-se obsoleta após 200 anos de história. Após diversos

anos do trabalho de campo para a companhia petroĺıfera Elf

Aquitaine, o geof́ısico J. Morlet transferiu-se para Oric, e em

1975 publicou seu trabalho que introduziu pela primeira vez

o termo “ondelette”, para nomear suas funções de análise de

ondas śısmicas, em busca de petróleo.

Figura 2.8: Jean P. Morlet.

Embora as wavelets discretas de Haar antecedam as de Morlet em época, foi o trabalho

de Morlet que realmente surgiu para fundamentar matematicamente a teoria sobre wavelets

[10], através de uma melhor formulação dos métodos de análise em tempo-freqüência.

Conceitualmente relacionada com a Transformada de Fourier com Janela, a wavelet de

Morlet é localmente periódica. Sua derivação é dada por uma onda de seno complexa, locali-

zada por um envelope Gaussiano.

Definição 2.1.4.1

A wavelet de Morlet é definida pela seguinte equação:

g(ξ) := e−2π
2(ξ−v0)2 (2.35)

onde v0 é uma constante.

Observe, a Transformada Wavelet terá uma parte real e uma parte imaginária, e é útil

representá-la com coordenadas polares: a norma é a magnitude da transformada e, sendo

relacionada à energia local, enquanto o ângulo polar completa a representação.

Da mesma maneira que no caso da Transformada de Fourier, devem ser conhecidas as

partes reais e imaginárias, para calcular o inverso da transformada e reconstruir o sinal. Esta

decomposição pode ser fornecida da seguinte forma:

gr(t) =
1√
2π

e−
t2

2 cos(2πv0t), (2.36)
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e

gi(t) =
1√
2π

e−
t2

2 sen(2πv0t). (2.37)

Uma importante observação de ser feita é que, para a wavelet de Morlet, a condição de

admissibilizade é satisfeita somente se v0 > 0.8. Veja abaixo o gráfico da wavelet de Morlet

decomposta.

Figura 2.9: Gráfico da Wavelet de Morlet: a curva pontilhada representa g i(t) ou a wavelet

da parte imaginária; a curva cont́ınua representa g r(t) ou a wavelet real.

2.1.5 Outros Exemplos de Wavelets

Além destes exemplos de wavelets anteriormente citados, ao longo deste peŕıodo de tempo

em que a análise wavelet vem sendo estudada, diversos outros tipos de wavelets foram con-

strúı-das ou descobertas. Um dos maiores motivos dessa grande diversidade é o vasto leque

de aplicabilidade que este campo particular da ciência vem alcançando.

Exemplo 2.1.5.1 (Wavelet Chapéu Mexicano)

A wavelet denominada por Chapéu Mexicano (em inglês Mexican Hat ) foi definida por

Murenzi, e sua fórmula é obtida da segunda derivada da distribuição gaussiana, com média

0 e variância 1. Sua equação é definida por:

ψ(t) := (1 − t2)e− 1
2
t2 (2.38)

Como curiosidade, alguns pesquisadores também se referem a esta wavelet por sombrero.

Ambos os nomes foram associados pelo formato peculiar que seu gráfico apresenta. Este pode

ser visto na figura abaixo.
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Figura 2.10: Gráfico do Chapéu Mexicano.

Exemplo 2.1.5.2 (Wavelet de Shannon)

Esta wavelet que possui uma aplicação importante em “análise de multiresolução”, assunto

que será abordado no próximo caṕıtulo, tem sua expressão anaĺıtica é dada pela seguinte

fórmula:

ψ(t) := −2sen(2πt) + cos(2πt)
π(2t+ 1)

(2.39)

O gráfico desta função wavelet é mostrado na Figura 2.11, abaixo. Ela é denominada de

Wavelet de Shannon [21].

Figura 2.11: Gráfico da Wavelet de Shannon.

Exemplo 2.1.5.3 (A famı́lia de Battle-Lemiarè)

Neste exemplo será constrúıdo um novo tipo de wavelet a partir funções splines lineares

por partes. Considere a seguinte função

φ(t) :=

⎧⎪⎨⎪⎩ 1− |t|, |t| ≤ 1
0 c. c.,

(2.40)
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Note que φ(t) satisfaz

φ(t) =
1

2
φ(2t− 1) + φ(2t) +

1

2
φ(2t+ 1) (2.41)

e sua Transformada de Fourier é

φ(ξ) =
1√
2π

sen( ξ2)
ξ
2

. (2.42)

No entanto, φ(t) não é ortogornal às suas translações, e será necessário um pequeno truque

de ortogonalização. Define-se então a função

φ (ξ) =

√
3√
2π

4sen2( ξ2)

ξ2[1 + 2cos2( ξ2)]
1
2

. (2.43)

Ao contrário de φ, φ não possui suporte compacto. Utilizando a expansão em séries de

Fourier e mais alguns cálculos espećıficos [4], pode ser deduzido que

ψ(ξ) = ei
ξ
2 sen2(

ξ

4
)
1 + sen2( ξ4)

1 + cos2( ξ2 )

1
2

φ (
ξ

2
)

=
√
3 ei

ξ
2 sen2(

ξ

4
)

1 + sen2( ξ4 )

(1 + cos2( ξ2)) · (1 + cos2(
ξ
4))

1
2

φ(
ξ

2
). (2.44)

Esta wavelet é conhecida como Wavelet Spline Linear por Partes e pode ser constrúıda

com splines de ordens superiores. Veja o gráfico da φ(t) do exemplo na Figura 2.12.

Figura 2.12: Gráfico da Wavelet Linear por Partes.

Uma observação importante, é que apesar das wavelets da famı́lia de Battle-Lemiarè [1]

não possúırem suporte compacto, já que estão definidas em toda reta real, elas possuem um

decaimento exponencial, que compensa na prática.
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2.2 Wavelets Diáticas

Em análise de sinais, às vezes é necessário particionar o eixo de freqüência em bandas de

freqüências disjuntas (ou oitavas). Por motivos de eficiência computacional e conveniência,

será considerado neste trabalho somente as “partições binárias”, definidas por:

(0,∞) =
∞

j=−∞
(2j

ψ
, 2j+1

ψ
], (2.45)

onde
ψ
> 0 é o raio da Transformada de Fourier ψ da wavelet básica ψ. Será assumido que

ψ é uma função janela (definição 1.2.1.1). Observe que para uma wavelet básica ψ (já que ψ

está em L1(R)L2(R)) a seguinte equivalência é verdadeira

ψo(t) = eiαtψ(t)⇔ ψo(ξ) = ψ(ξ − α). (2.46)

Assim, como vale que ψo = ψ e ψo
=

ψ
, pode ser sempre assumido, sem perda de

generalidade, que o centro de ψ é dado por ξ∗ = 3
ψ
. Desta forma, têm-se

ξ∗

aj
− 1

aj ψ
,
ξ∗

aj
+
1

aj ψ
= (2j+1

ψ
, 2j+2

ψ
], (2.47)

desde que

aj =
1

2j
, j Z. (2.48)

O centro de freqüência da banda de freqüência descrita em (2.47) é dada por:

ξj :=
ξ∗

aj
=
3

ψ

aj
= 3× 2j

ψ
. (2.49)

Mas note; usando ξ∗
a para representar a variável freqüência ξ, onde a > 0 é o parâmetro

de escala, a união disjunta em (2.45) fornece uma partição do domı́nio de freqüência (0,∞).

Definição 2.2.1

Uma função ψ L2(R) é dita ser uma wavelet diática se existem duas constantes positivas

A e B, com 0 < A ≤ B <∞, tal que

A ≤
∞

j=−∞
|ψ(2−jξ)|2 ≤ B. (2.50)
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A condição (2.50) é chamada de condição de estabilidade imposta sobre ψ. Em seguida,

será mostrado um resultado que prova que se uma wavelet ψ é diática, isto é, se ela satisfaz

a condição de estabilidade, então ela será uma wavelet básica.

Teorema 2.2.2

Seja ψ uma wavelet que satisfaz a condição de estabilidade (2.50). Então ψ é uma wavelet

básica satisfazendo

A ln2 ≤
∞

0

|ψ(ξ)|2
|ξ| dξ,

∞

0

|− ψ(ξ)|2
|ξ| dξ ≤ B ln2. (2.51)

E mais, se A e B em (2.50) forem iguais, então

Cψ =
R

|ψ(ξ)|2
|ξ| dξ = 2A ln2. (2.52)

Demonstração:

Note primeiro que

2

1

|ψ(2−jξ)|2
|ξ| dξ =

2−j+1

2−j

|ψ(x)|2
|x| dx (2.53)

Assim, dividindo cada termo em (2.50) por ξ e integrando sobre o intervalo (1, 2) [3],

obtêm-se a primeira expressão

A ln2 ≤
∞

0

|ψ(x)|2
|x| dx. (2.54)

Analogamente, dividindo por −ξ e integrando em (−2,−1), têm-se a outra expressão. ♦

Definição 2.2.3

Seja ψ uma wavelet diática. Então a função

ψ∗(ξ) :=
ψ(ξ)

∞

j=−∞
|ψ(2−kjξ)|2

, (2.55)

é definida como a diática dual de ψ. Consequentemente, ψ∗(ξ) é dita ser uma wavelet diática,

satisfazendo a condição de estabilidade com

1

A
≤

∞

j=−∞
|ψ∗(2−jξ)|2 ≤ 1

B
. (2.56)
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2.3 Frames e Base de Riesz

Independente do tipo de transformada, seu objetivo sempre será mapear funções de um

domı́nio para outro, ou seja, será criar uma representação (imagem) desta função em um

espaço que seja mais fácil de se trabalhar, operar ou analisar. Uma representação ideal é

aquela que consegue representar de forma exata, isto é, sem perda de informação de interesse.

Uma forma de se representar uma função é através de bases ou conjuntos de funções do

espaço funcional. Mas, para que seja garantida que esta representação seja única, devem ser

impostas algumas hipóteses adicionais sobre tal conjunto.

Definição 2.3.1

Uma coleção de funções {ϕn;n J} num espaço de Hilbert separável H é um conjunto

ortonormal completo se satisfaz as condições abaixo:

(i) ϕm,ϕn = 0 se n = m; (Ortogonalidade)

(ii) ϕn = 1 para todo n J ; (Normalização)

(iii) Para todo f H e todo ε > 0,

f −
N

k=−N
f,ϕk ϕk < ε. (Completeza) (2.57)

A terceira condição afirma que combinações lineares do conjunto podem ser utilizadas

para se obter aproximações de qualquer função do espaço. É fácil perceber que a condição

da ortogonalidade implica que os elementos ϕn são linearmente independentes. Os conjuntos

ortonormais completos também são chamados de bases ortonormais.

Uma base ortonormal define a melhor maneira de representar uma função, já que pode

ser expressa por um operador invert́ıvel, tornando assim exata a reconstrução do sinal, que é

dada por:

f =
N

k=−N
f,ϕk ϕk. (2.58)

No entanto a existência de um conjunto ortonormal completo, e principalmente sua cons-

trução, é algo dif́ıcil de se conseguir. É importante pois, obter coleções de funções {ϕn;n J}
que não sejam ortogonais, nem linearmente independentes, mas que ainda possam ser uti-

lizadas para representar de forma satisfatória o sinal desejado.
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Definição 2.3.2

Uma famı́lia de funções {ϕn;n J} em um espaço separável de Hilbert H é denominado

de frame se existirem constantes A e B, com 0 < A ≤ B <∞, tal que para toda f H,

A f 2 ≤
∞

n=−∞
| f,ϕn |2 ≤ B f 2. (2.59)

A e B são chamados de cotas do frame. Se A = B o frame é dito ser um frame justo.

É claro que um conjunto ortonormal completo é um frame justo com A = B = 1. Note

que se {ϕn;n J} for um frame justo, então para todo f H,

∞

n=−∞
| f,ϕn |2 ≤ A f 2. (2.60)

Usando a identidade de polarização, obtêm-se

A f, g =
1

4
A f + g 2 −A f − g 2 + iA f + ig 2 − iA f − ig 2

=
1

4

∞

n=−∞
| f + g,ϕn |2 − | f − g,ϕn |2

+ i| f + ig,ϕn |2 − i| f − ig,ϕn |2 (2.61)

Por outro lado,

| f ± g,ϕn |2 = | f,ϕn |2 + | g,ϕn |2 ± f,ϕn ϕn, g + ϕn, f g,ϕn

= | f,ϕn |2 + | g,ϕn |2 ± f,ϕn ϕn, g + f,ϕn ϕn, g

= | f,ϕn |2 + | g,ϕn |2 ± 2 Re f,ϕn ϕn, g . (2.62)

Trocando g por ig em (2.62), obtêm-se

| f ± ig,ϕn |2 = | f,ϕn |2 + | g,ϕn |2 ± 2 Im f,ϕn ϕn, g . (2.63)

E finalmente, repassando (2.63) e (2.62) em (2.61), têm-se
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A f, g =
1

4

∞

n=−∞
{4 Re f,ϕn ϕn, g + 4 Im f,ϕn ϕn, g i}

=
∞

n=−∞
f,ϕn ϕn, g . (2.64)

o que implica em,

f =
1

A

∞

n=−∞
f,ϕn ϕn. (2.65)

Observe a similaridade que existe entre (2.65) e a expressão de f reescrita em uma base

ortonormal dada em (2.58). A expressão acima mostra como é posśıvel obter “aproximações”

de uma função f utilizando frames. Em contra partida, os frames, ou mesmo os frames justos,

não formam necessariamente bases ortonormais. Observe o exemplo abaixo.

Exemplo 2.3.3

Considere o espaço H = C2, e os vetores e1 = (0, 1), e2 = (−
√
3
2 ,−12 ) e e3 = (

√
3
2 ,−12).

Para todo v = (v1, v2) em H têm-se

3

j=1

| v, ej |2 = |v2|2 + −
√
3

2
v1 −

1

2
v2

2
+

√
3

2
v1 −

1

2
v2

2

=
3

2
[ |v1|2 + |v2|2 ] =

3

2
v 2. (2.66)

Isto prova que {e1, e2, e3} é um frame justo com cota igual 32 . Mas, obviamente, ele não

forma uma base ortonormal para C2, sendo que ele não forma nem um conjunto linearmente

independente.

Teorema 2.3.4

Se {ϕn;n J} é um frame justo com cota A = 1 e ϕn = 1, ∀ n J , então {ϕn;n J}
é uma base ortonormal em H.

Demonstração:

Por (2.60), se f H é tal que f,ϕn = 0,∀ n J , então f = 0, ou seja, (span{ϕn})⊥ =
0. Assim, span{ϕn} = H. Isto é suficiente para mostrar que {ϕn;n J} é um conjunto

ortonormal. Sendo A = 1, para cada n A têm-se, por (2.60)
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ϕn
2 =

n A

| ϕn,ϕn |2 = ϕn
4 +

n A;n =n

| ϕn,ϕn |2. (2.67)

Sendo ϕn, = 1, a igualdade acima implica que

ϕn,ϕn = 0 ∀ n = n. ♦ (2.68)

Considere que uma wavelet ψ que satisfaça ψ L1(R) ∩ L2(R), e que não necessite ser,
obrigatoriamente, uma função janela. Na prática, a wavelet ψ possui um decaimento muito

rápido para zero ao tender para ±∞. Então para obter uma representação de funções do
L2(R), é necessário cobrir todo o domı́nio do tempo. Uma simples maneira de se resolver isto

é utilizar as wavelets discretas com translações:

ψm,n(t) := a
−m

2
0 ψ a−m0 t− nb0 . (2.69)

onde b0, a0 > 0 são constantes fixas.

Como nem sempre pode-se trabalhar com uma base de wavelets ortogonais, aliás este será

o assunto abordado com mais detalhes no caṕıtulo 4, é interessante ter o conhecimento sobre

técnicas alternativas de representação de funções. Os frames são ferramentas importantes

para estas situações.

Definição 2.3.5

Uma sequência de vetores (xn)n J num espaço de Hilbert H é denominada de Riesz se

existirem constantes reais 0 < α ≤ β, tais que

α
n J

|an|2
1
2

≤
n J

anxn ≤ β
n J

|an|2
1
2

, (2.70)

para toda sequência {an}n J . Se span{xn}n J for denso em H, então (xn)n J é dita ser uma

base de Riesz. As constantes α e β são chamadas de cotas de Riesz para {xn}n J .

Observe que como todo sistema ortonormal satisfaz (2.70) com α = β = 1, o conceito de

sistema de Riesz é uma generalização da noção de sistema ortonormal e uma base Riesz é

uma generalização de base ortonormal.
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Afirmação 2.3.6

Considere a famı́lia de wavelets discretas {ψm;n; m,n Z} apresentadas em (2.69),

derivadas de uma wavelet ψ L2(R). Então as seguintes afirmações são equivalentes:

(i) {ψm;n} é uma base de Riesz de L2(R).
(ii) {ψm;n} é um frame de L2(R), e uma famı́lia linearmente independente em L2(R).

E mais, as cotas de Riesz e as cotas do frame são as mesmas.

O resultado demonstrado que valida está afirmação, assim como melhores explicações

sobre suas implicações podem ser encontrados em [3].

Note, para que uma transformada definida a partir de funções wavelets consiga ser eficiente

no momento de mapear um sinal ou função, ela necessita obrigatoriamente ser formada por

um conjunto com boas propriedades, assim como a base de senos e cossenos da Transformada

de Fourier por sua vez é formada.

Tanto os frames como a base de Riesz são conceitos que, além de se constitúırem de carac-

teŕısticas semelhantes como dito na afimação acima, conseguem garantir que este conjunto

de wavelets possua propriedades satisfatórias de se trabalhar. Talvez não as melhores, mas

propriedades que sejam suficientes para aproximar a tão desejada representação ideal. Talvez

este seja o maior motivo para, na prática, procurar-se um conjunto que satisfaça no mı́nimo

tais condições apresentadas.
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