
Resumo 

Esta tese tem por objectivo a sistematização do estudo dos códigos BCH. Para concretizar este 

estudo, desenvolveu-se também software adequado em linguagem C.  

A utilização de códigos digitais passa pelos processos de codificação e descodificação, sendo este, 

conceptualmente, o mais difícil dos dois. Consequentemente, a descodificação tem sido alvo de um 

maior esforço de pesquisa nos últimos tempos. Assim, encontram-se na literatura obras que 

privilegiam certas áreas em detrimento de outras. As obras mais antigas são exemplo disso, pois 

apontam para a descodificação como algo a desenvolver futuramente. Em contrapartida, as obras 

actuais favorecem a descodificação.  

Dada esta situação, considerou-se que seria útil dar um tratamento equilibrado aos dois processos da 

teoria de códigos. Assim, são cobertos os aspectos teóricos necessários para uma compreensão dos 

códigos de blocos, sob um ponto de vista mais, actualizado. E isso que é feito nos seis primeiros 

capítulos, sendo o sétimo capítulo dedicado a um exemplo prático. Este põe em evidência a 

necessidade de uma boa compreensão da teoria previamente descrita.  

O Anexo A desta tese cobre os aspectos práticos da programação, em linguagem C, das várias 

componentes da codificação e descodificação. Assim, pré - estabelecido o "tamanho do bloco" e a 

"quantidade de erros a corrigir", o programa cria o código BCH adequado para a codificação. A 

descodificação é feita utilizando o algoritmo das fracções continuadas.  

Abstract 

The objective of this thesis is the systematization of the BCH codes study. To make this real, software 

in C language was developed.  

The use of digital codes involves coding and decoding. The latter is the most complex process. For 

this reason, in the past few years, research has mainly been focused on this area. Less recent 

literature referred to decoding as something to be developed in the future. On the other hand, recent 

works favour decoding.  

For these reasons, this thesis tries to achieve equilibrium between coding and decoding. The 

necessary theoretical aspects for a full understanding of block coding are focused on an up-to-date 

way. That is what the first six chapters are about. The seventh is a pratical example, which shows the 

need for a good understanding of the previously explained theory.  

Appendix A is devoted to the practical side of coding and decoding in C language. In this way, once 

"block length" and "number of correctable errors" are established, the C program generates the 

apropriate BCH code. Decoding is done through the continued fraction algorithm.  


