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o. Samenvatting.

Van het ti jddiskrete Gaussische broadcast kanaal

met feedback is het capaciteitsgebied nog niet bekend.

Ozarow heeft in zijn proefschrift al bewezen dat feedback

het capaciteitsgebied van het kanaal zonder feedback kan

vergroten en hij kon zelfs een innerbound en outerbound

voor het betreffende kanaal afleiden.

In dit afstudeerverslag worden de resultaten van
Ozarow uitgebreid om zo tot een verbeterde innerbound
te komen.

Het probleem hangt nauw samen met de keuze van de schatters

die de ontvangers gebruiken om de verzonden berichten te

ontcijferen. In dit verslag worden een aantal mogelijke

verbeterde schatters besproken en met behulp van computer

simulaties worden de bijbehorende bereikbare ratepunten
berekend.

De schatters worden allemaal zodanig gekozen dat ze de

mean-square-error minimaliseren. Op deze manier kan

inderdaad de innerbound verbeterd worden, maar als echt

het capaciteitsgebied gehaald moet worden, dan zullen

andere criteria gebruikt moeten worden, omdat blijkt

dat het mean-square-error criterium niet optimaal is.

Oit afstudeerwerk is verricht in de vakgroep

Informatie- en Communicatietheorie van de afdeling der

Elektrotechniek van de Technische Hogeschool te

Eindhoven en stond onder begeleiding van Prof.dr.ir.

J.P.M. Schalkwijk en dr.ir. A.J. Vinck, waarvoor ik

hen hartelijk wil bedanken.

Verder wil ik iedereen bedanken die ertoe hebben bijge

dragen dat dit werk tot stand kon komen.
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1. Inleiding.

Van het tijd-diskreteGaussische broadcast kanaal

zoals dat geintroduceerd werd door Cover (1J is het

capaciteitsgebied bekend. Het capaciteitsgebied van het

Gaussischebroadcast kanaal met feedback is echter nog niet
bekend.

El Gamal {21 heeft aangetoond dat voor een physisch

gedegradeerd broadcast kanaal, feedback geen verbetering van

het capaciteitsgebied geeft. Dueck (3) heeft echter met een

voorbeeld aangetoond dat feedback het capaciteisgebied van

niet gedegradeerde broadcast kanalen wel kan vergroten.

Ozarow t41-[51 kon bovendien een bereikbaar gebied afleiden.

Het schema dat hij gebruikte en de verbeteringen hierop worden

in de volgende hoofdstukken besproken.

Voor een beschrijving van het probleem beschouwen we het

broadcast kanaal uit figuur 1, waarbij ~~n enkele zender

twee verschillende berichten m1 en m2 ' wil versturen naar

twee verschillende ontvangers, gebruik makend van het

addi tieve Gaussische ruiskanaal. De zender heeft hierbij de

beschikking over alle voorgaande kanaaluitgangen van beide
ontvangers.

A

t--_...... m,

1----'m1"'"----..-----'

m,__~

Figuur 1: Addi tief Gaussisch broadcast kanaal met feedback.
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We nemen aan dat de zender beide berichten in ~~n

blok van N transmissies verstuurt, en dat gemiddeld over

alle transmissies het vermogen beperkt blijft

Het kanaal wordt als volgt gedefinieerd

k=1, ••• ,N (1.2)

waarbij .nk de gemeenschappelijke ruiscomponent is met een

verdeling volgens J((O,~t), terwijl n1 k en "2 k de afzon-, ,
derlijke ruiscomponenten zijn met respektievelijk een

verdeling volgens JV(O,~~) en Jr(O,~~). Bovendie" zijn

ok' "1,k en n2 ,k onafhankelijk van elkaar.
Zonder verlies van algemeenheid wordt aangenomen dat
~\ ~
'" ~ lS"'l •

De zender verstuurt berichten m1 E fo, ••• ,M1-1!
met transmissie-rate R1 naar ontvanger 1 en berichten

m2 € fO, ... ,M2-1] met transmissie-rate R2 naar ontvanger 2,

waarbij de rates gedefinieerd worden door

nats/transmissie , i=1,2 (1.3)

Voor hetGaussische broadcast kanaal zonder feedback

werd door Cover [1} en Bergmans [6] afgeleid dat het

capaciteitsgebied, in nats per transmissie, gegeven wordt

door

o~ R1 ~ ~ In [1 + 0< P ]
o-t+ (f,t

O~ R2 ~ ~ 1n [1 + (1-lX)P 1 (1.4)crt +~:+ 0<. P

met °~ 0( ~ 1.
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Het transmissieschema dat gebruikt wordt om een

bereikbaar gebied af te Ieiden voor hetGaussischebroadcast

kanaal met feedback is gebaseerd op een codeerschema van

SchaIkwijk en Kailath (71 en SchaIkwijk (81.
Het schema werkt grofweg als voIgt:

Als initialisatie worden m1 en m2 omgezet in reele getallen

die afzonderlijk naar respektievelijk ontvanger 1 en ont

vanger 2 worden gezonden. Hierna verstuurt de zender iedere

keer een Iineaire combinatie van de fouten die beide ont

vangers maken bij het schatten van hun berichten. De ont

vangers maken steeds nieuwe schattingen en verlagen zo de

varianties van de fouten, waardoor de bereikbare rates

afgeleid kunnen worden.
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2. Ozarow's schema.

2.1 Het transmissieschema.

Om de berichten m1 en m2 te
eerst omgezet in berichtpunten a1
(-t,+t]. De berichten mi zijn ~~n

schijnlijke waarden.

versturen worden ze
en 92 op het interval

van de M. even waar-
~

Veronderstel nu dat na k-1 transmissies de ontvangers

schattingen ~,k-1 en ~2,k-1 van respektievelijk hun
berichten a1 en 62 hebben en dat de fout die ze dan maken

gegeven wordt door

91
"

E:1 ,k-1 = e1,k-1

E. = e2 e2,k-1 2,k-1

met varianties

0).,k-1
2

i = 1,2= ei,k-1

en kruiscorrelatie

'$k-1 =
e1,k-fE2 ,k-1

Vos',k-1'0(2,k-1

(2.1)

(2.2 )

(2.3)

Omdat de zender ook e.1 ,k-1 en € 2 ,k-1 kan bepalen
kan in de ke transmissie een lineaire combinatie van
beide fouten verzonden worden

De faktoren ak_1en bk_1 worden hierbij zodanig gekoze~
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dat het verzenden vermogen gelijk is aan P. Het verzonden

signaal wordt dan

en

~{e £ ]'X. -...f- 1,k-1 2,k-1 ..
k - D V"'1 l + yo< • 9 sgn(1k _1 )

k-1 ,k- 2,k-1
(2.4)

(2.5)

De parameter 9 E. [0,00) zorgt voer een variatie van trans

missierates naar beide ontvangers. Het teken van ~k-1

in ~~n van beide termen zorgt ervoor dat de verzonden sig

nalen elkaar positief belnvloeden.

Als initialisatie wordt in de eerste transmissie

a1 naar ontvanger 1 verstuurt en in de tweede transmissie

wordt 92 naar ontvanger 2 verstuurt. Omdat voor grote Mi ,

E(eiJ!:1/12 en omdat ook in de eerste twee transmissies

met vermogen P gezonden wordt, versturen we

i = 1,2

Na de eerste transmissie maakt ontvanger 1 zijn
schatting

" 1a1 ,1 = ---
\/12P'

en houdt deze ook in de tweede transmissie aan, zodat

61 ,2 = 61 ,1.
Na de tweede transmissie maakt ontvanger 2 zijn schatting

" 1e = . y
2,2 "12P' 2 ,2

Met de definities van y. k uit (1.2) worden de fouten na
1.,

de 2e transmissie gegeven door
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e1 ,2 =
n1+n1 ,1

"12' pi

C2,2 =
n2+n2 ,2

\(12- P
I

12- P
0< =2,2

zodat de varianties dan gegeven worden door

2 2
(J +Q"1

0(1,2 =
12-P

(J2+~

en

Na de ketransmissie maken de ontvangers schattingen
Aei k van hun berichten. Omdat ze uit de ontvangsten een, "schatting e. k van de fout in de vorige transmissie kunnen

1.,
maken, kan samen met de oude schatter voor het bericht de

nieuwe schatter berekend worden door

" " ,..a. k = e. k 1 + £i k 11., 1., - , -
i = 1,2 (2.6)

De fout die met deze schatter gemaakt wordt is dan

....
~i,k = ei ,k_1 - t i ,k-1 i.= 1,2 (2.7)

....
Het probleem is dus om een goede schatting Ci,k-1

te maken.

2.2 Ozarow's innerbound.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een schatting

t· k 1 van e· k 1 te maken. We nemen aan dat in deze
1., - 1., -

beschouwing de ontvangers een least mean-square-error (m.s.e.)

schatting maken. Dit betekent dat
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(2.8)

minimaal moet zijn.

Ozarow (4] en (51 k005 een 5chatter die aIleen

afhangt van de laatste ontvangst

,..
Ei ,k-1 = c i ,k-1' Yi,k i = 1,2 (2.9)

De coefficient c. k 1 die e. k. 1 uit (2.8) minimaliseert
J., - J., -

moet voldoen aan

ofweI

= 0 i = 1,2

1 = 1,2

dus

c. k 1 =J., -

&(~,k-1' Yi,kl

E[Yi,k'Yi,k]

zodat de schatter gegeven wordt door

~ Ei, k-1' Yi, k
E· k 1 = • y. k i = 1,2 (2.10)

J., - 2 J.,
y. kJ.,

Met de definitie5 van xk en Yi,k uit (2.4) en (1.2)

kan eenvoudig afgeleid worden dat

~k = p + c1- +~ i = 1,2

C1,k_1 IY1,k =.JoP '''(X1 k-~' (1 + g'l~k-11 )
k-1 '

C2 ,k-1' Y2 ,k =Vo:_~ "0(2,k_~·(g+l~k-11 ). sgn(~k_1)



We merken nog

uit (2.10) identiek

schatting van~. k 1
1, 

Jacobs [91).

(2.11)
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op dat de minimum m.s.e. schatting

is aan een maximum a posteriori

gegeven y. k (zie Wozencraft en
1,

De fout die met (2.10) nog gemaakt wordt, wordt

met (2.7) gegeven door

i = 1,2

Deze fout heeft een normale verdeling met gemiddelde 0

en variantie

c. ·ti k l' Yi k1,k-1 t - ,
i = 1,2

Na enig rekenwerk volgt

~2~IDP 'g2. (1-~_1)
ex __tv k-1

1 k "'" ---2~~------
, 1,k-1 (! +~+ P

(2.12.a)

0(2 k, (2.12.b)

Uit de recursieve uitdrukkingen voor £1 k enC2 k uit, ,
(2.11) kan ook de kruiscorrelatie ~k recursief weergegeven

worden als

(~G~'~)~k-1 - DP''i:, .g. (1-~_1)' sgn(fk _1 )
f

k
= k-1 (2.13)

.r.;:;''\/2 -2 P 2 ,.;. ''''2.-2 P 2 '
Vrr·V<S +0'1 + 0-'g( 1-Jk_1 >'VCS +a2 + 0-(1-fk_1)

k-1 k-1

met

~ = P + ~ + <!~ + C!~

IT= (p + (j2 + <r~ ) (p + ~ + <r~ )
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Er kan nu aangetoond worden dat

stationaire ~*€ [0,1] bestaat, zodanig

dat dan ~k = -~.

Oat dit zo is volgt door substitutie van ~k = -~k-1 in

(2.13). De zesdegraadsvergelijking die dan verkregen

wordt, nadat aan beide zijden gekwadrateerd is, verandert

van teken op het interval [0,1J. Hieruit volgt dat er

tenminste een ~.,. bestaat zodanig dat )5\1 = Irk-11 = '$* •
Oat niet kan gelden dat ~k = ~k-1 volgt uit (2.13).

Voor 'Ik-1 > ° is namelijk f k <~\-1 en voor ~ k-1<0 is

~k>~k-1·
Oat er maar een stationaire oplossing voor ~~is en dat

I~ kl~ ~f is niet zondermeer duidelijk uit (2.13), maar

voor alle uitgevoerde itteraties werd, onafhankelijk van

de beginwaarde, steeds dezelfde stationaire oplossing

gevonden.

In het speciale geval waarbij (j~ = <r~ en 9 = 1 kan de

convergentie wel bewezen worden. Hiervoor wordt verwezen

naar Appendix A.

Oat de stationaire waarde zeker gehaald kan worden

volgt eenvoudig door er voor te zorgen dat na de initia

lisatie ~2= ~*, zodat 15\1=s>i& voor aIle k~2.

Oit kan door in de eerste twee transmissies een extra

Gausische variabele w mee te sturen, met variantie cr~,
zodat

t.,,/12· p"·9. + w
~

i=1,2

De fout die na schatting van het bericht nog gemaakt

wordt is nu

w+ni+n i , i

..J12' pi
i=1,2

zodat

~ 2 =
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Door geschikte keuze van G~ kan q2 dus iedere waarde

op [0,1] aannemen.

Met deze laatste strategie hebben we dus een feedback

schema gevonden waarvoor na N transmissies

en de varian ties van de fouten worden gegeven door

tX 1 ,N
[

2-2 P 2 2
(S' +<:r1+or. 9 (1- f* )

-(X
- 1,2 2 2

<S' +(1'1+ P

N-2
(2.14. a)

=()(2,2 [

2 2 p ~2 N-2

0(2,N
(j +(S'2+ r;v--( 1- )

(2.14.b)
2 2

G' +0'2+ P

terwijl ~* de stationaire oplossing op [0,11 is van

en

(2.15)

"'10

wordt G. N afgerond naar de dichts-
1, Iwordt dus fout ontvangen als ~ NI,

van de afstand tussen twee opeen-

Na N transmissies
bijgelegen e.. Deze e.

1 1

groter is dan de helft
volgende 8., s.

1

Omdat E. N een Gaussische verdeling
1,

~i N' kan de foutenkans berekend worden.,
heeft met variantie



-12-

waarin

(2.16)

I Een ratepaar (R1 ,R2 ) is bereikbaar als voor iedere

ie.» 0 er een strategie is, die berichten in blokken ter

Ilengte N verstuurt, waarbij N groot genoeg is;zodanig dat
'het aantal berichten M. voldoet aan

J.

i=1,2

en waarvoor

Als we nu definieren

(2.17.a)

(2.17.b)

dan kunnen de varianties uit (2.14) geschreven worden als

en de foutenkans uit (2.16) wordt
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dit betekent dat de foutenkans naar nul gaat voor groter
wordende N als

waarbij C1 (g) en C2 (g) gegeven worden door (2.17) en gr
door de oplossing van (2.15).

Hiermee is dus een innerbound aangegeven van bereik

bare rateparen voor hetGaussische broadcast kanaal met
feedback.

Opgemerkt wordt nog dat voor de berekening van R1
en R2 , het voldoende is om de afnames van de varianties in

stationaire toestand te kennen. Uit (2.12) voIgt namelijk

dat als r~ k-11 =/r kl =f*, dat dan de afnames van de varian
ties in stationaire toestand gegeven worden door

(
0(1, k )* =
0<1, k-1

(
0<.2, k )~ =

0(2,k-1

zodat met (2.17) voIgt dat

C
1

( 9 ) = ~. 1n (0(1 , k )~
~,k-1

C2 (g) = ~'lnl~2,k )1
~ 2, k-1

(2.18.a)

(2.18.b)
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We beschouwen de twee kanalen uit de figuren 2 en 3.

2.3 Ozarow's outerbound.

Bij het afleiden van een outerbound voor het capa-

ci tei tsgebied van het Gaussische broadcast kanaal met feed

back, maken we gebruik van de resultaten van El-Gamal [21,
dat feedback het capaciteitsgebied van physisch gedegradeerde

broadcast kanalen niet kan vergroten en dat voor zo'n

kanaal het capaciteitsgebied niet vergroot wordt als de beste

ontvanger beide kanaaluitgangen ter beschikking heeft.

Figuur 2: Aangepast broadcast kanaal

's1(:CCY'k +I!~k
\ ""ONTVANC'iER 1 rn,

~

ZENDER
rt\~

ONTVANCl£R 2- '"t'l\1.

Figuur 3: Gemodificeerd aangepast broadcast kanaal
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Ontvanger 1 uit figuur 3 ontvangt (Sk;Y2,k) =
(tX'Y1 ,k +B·Y2 ,k;Y2 ,k). Zolangrx" 0 kan uit (Sk;Y2 ,k)
Y1 kaltijd teruggevonden worden, zodat ontvangst van,
«Sk;Y2 ,k),Y2 ,k) equivalent is aan ontvangst van

«Y1 k;Y2 k)'Y2 k)' zodat de kanalen uit figuur 2 en, , ,
figuur 3 equivalent zijn.

AIle rateparen die bereikbaar zijn voor het algemene

broadcast kanaal met feedback uit figuur 1, zijn ook .

bereikbaar voor het aangepaste broadcast kanaal met

feedback uit figuur 2, omdat Y2 k bij ontvanger 1 altijd,
weggelaten kan worden.

Dit betekent dat het capaciteitsgebied van het aangepaste

broadcast kanaal uit figuur 2 een outerbound is voor het

capaciteitsgebied van het algemene broadcast kanaal met
feedback uit figuur 1.

Het capaciteitsgebied van het kanaal uit figuur 2 is

gelijk aan dat van het kanaal uit figuur 3. Door nu

de coefficienten ~en ~ zodanig te kiezen dat het kanaal

uit figuur 3 physisch gedegradeerd is, dan voIgt uit de

resultaten van EI-Gamal [2], dat het capaciteitsgebied

van het kanaal «Sk;Y2 k)'Y2 k) met feedback, gelijk is, ,
aan het kanaal (Sk'Y2 k) zonder feedback, waarbij ontvanger 1,
dus aIleen Sk ontvangt. Van dit laatste kanaal kan met

(1.4) het capaciteitsgebied bepaald worden.

Het kanaal (Sk'Y2 k) is physisch gedegradeerd als,
Y2 ,k statistisch onafhankelijk is van Xk gegeven Sk.

Om dit aan te tonen schrijven we Y2 ,k = Sk+(Y2,k-Sk)
en tonen aan dat (Y2 k-Sk) statistisch onafhankelijk is,
van Xk gegeven Sk.
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= ( 1-D(-~)~+ ( 1-0(~) nk + ( 1-~ ) n2 , k - 0(. n1 , k
Als nu

(1- ()( - ~) = ° (2.19)

dan is Y2,k-Sk onafhankelijk van Xk en nk en als bovendien

(2.20)

dan is ook Y2,k-Sk onafhankelijk van Sk.

Als voldaan wordt aan (2.19) en (2.20) dan is

Y2 ,k-Sk onafhankelijk van Xk en Sk en dus ook onafhankelijk

van Xk gegeven Sk.

Uit (2.20) voIgt dat

samen met (2.19) vinden we als oplossing

en

Omdat()(rO, is het kanaal (Sk'Y2,k) physisch gedegradeerd
als

Het kanaal van Xk naar ontvanger 1 is dus ook weer

een Gaussisch kanaal, maar nu met ruisvariantie
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(2.21)

Het capaciteitsgebied van het kanaal uit figuur 3 is dus

gelijk aan het capaciteitsgebied van het equivalente

kanaal uit figuur 4

)----. Sit

}----". 'h.}(

Figuur~4: Equivalent aangepast broadcast kanaal

Het capaciteitsgebied van het kanaal uit figuur 4 wordt

door (1.4) met ~ uit (2.21) gegeven door

0< P J+-
(j2

e

(2.22)

Door de rollen van ontvanger 1 en 2 te verwisselen wordt
een ander gebied gevonden waarvoor

(2.23)
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Als outerbound voor het capaciteitsgebied ebCf
van het algemene Gaussische broadcast kanaal met feedback

kan dus het gebied genomen worden dat gevonden wordt

door de intersectie te nernen van de gebieden ~1 enC2
uit (2.22) en (2.23), dit betekent dat

2.4 Vergelijkinq van innerbound en outerbound.

In deze paragraaf willen we voor een aantal gevallen

een numerieke vergelijking maken tussen de innerbound uit

(2.17) en de outerbound uit (2.22) en (2.23). We beschouwen

achtereenvolgens: physisch gedegradeerde kanalen, kanalen

met onafhankelijke ruis en kanalen met volledig afhankelijke

ruis.

2.4.1 Physisch gedeqradeerde kanalen.

Een kanaal heet physisch gedegradeerd, wanneer voor

de overgangswaarschijnlijkheden van het kanaal geldt dat

ofwel als het kanaal volgens figuur 5 weergegeven kan

worden als een cascade van twee kanalen.

Figuur 5: physisch gedegradeerd kanaal
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Door in figuur 1 van het algemene Gaussische broadcast

kanaal, ~~=o te stellen, kan eenvoudig gezien worden dat

het kanaal dan physisch gedegradeerd wordt.

Voor een physisch gedegradeerd kanaal is het capaci

teitsgebied bekend en wordt volgens (1.4) gegeven door

R1 ~ ~ln (1 + ~~ )

R
2
~ ~In (1 + { 1~or. )p )
'"' fS2+~+O\P

; O~o<~ 1 (2.24)

Voor de outerbound uit (2.22) en (2.23) voIgt met

en

01 : R1 ~ tIn (1 + ~~ J

R
2
~ 1- I n (1 + ( 1- 00 P )

(S2+~+<xp
(2.25)

(2~26)

Eenvoudig kan nagegaan worden dat C1 uit (2.25) gelijk is

aan het capaciteitsgebied uit (2.24) en datC2 een drie
hoekig gebied is dat geheel binnen C1 ligt.

De outerbound wordt dus gegeven door C1 en valt

samen met het capaciteitsgebied.

De innerbound uit (2.17) wordt nu gegeven door
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waarbij ~' de oplossing is van (2.15).

2 2Voor gegeven parameters P, ~ en ~2 kunnen beide

gebieden getekend en vergeleken worden door respektievelijk

de parameters ~ en 9 te varieren. In figuur 6 zijn beide

getekend voor P=10, ~2=~=1 (~=O).
Een illustratief voorbeeld hieruit is het bereikbare punt

voor g=1, waarbij naar beide ontvangers met eenzelfde

vermogen gezonden wordt, dit is

R1 = 0.58244 nats

R2 = 0.49807 nats bij ~= 0.51368

Dit punt ligt duidelijk binnen het capaciteitsgebied

van dit kanaal, zodat we kunnen concluderen dat Ozarow·s

schema niet optimaal is.

2.4.2 Kanalen met onafhankelijke ruis.

Door voor het kanaal van figuur 1, ~=O te stellen

krijgen we een kanaal waarvoor de ruis naar ontvanger 1

onafhankelijk is van de ruis naar ontvanger 2.

Ook nu weer kunnen inner- en outerbound numeriek

vergeleken worden.

Voor het geval waarbij ~~=~~ kan het symmetrische punt

op de grens van het bereikbare gebied, waarvoor R1=R2 (g=1)

eenvoudig berekend worden ult (2.17) en (2.15).
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(nats)

Capaciteitsgebied

Bereikbaar gebied

e.l a.a e... •• S '.8 •• S 1.1 1.a • 1
(nats)

Lguur 6: Bereikbaar gebied en capaciteitsgebied voor het

physisch gedegradeerde Gaussische broadcast kanaal

met P=10, ~= ~~=1 en ~=o.
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dit is een kwadratische vergelijking met als oplossing

Voor b.v. P~10 en ~=a~=1 vinden we zo

bij ~1= 0.66254

Voor de outerbound uit (2.22) en (2.23) is R1=R2 als

0( P (1-(>( )p-:r =
~e CXp +<S'~

met als oplossing

_(~-<) + "./(~~+~;)2 + 4~'
0(=---=----.;;;;;..-.-----.;;;;;..-...;;;...---...;;;....

2p

waarin

.1. ~2
2 V1

Voor P=10 en ~= ~~= 1 wordt dit
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wat groter is dan het gevonden punt op de innerbound.

De rede hiervan kan zijn dat de outerbound niet scherp

genoeg is of dat de innerbound niet scherp genoeg is of

zelfs beiden.

In de volgende hoofdstukken zullen we aantonen dat

Ozarow's schema inderdaad niet optimaal is en zelfs nog

verbeterd kan worden, terwijl we van de outerbound
vermoeden dat deze ook niet scherp genoeg is.

oat met Ozarow's schema het capaciteitsgebied met

feedback in dit geval weI vergroot wordt ten opzichte

van het gebied zonder feedback, kan eenvoudig gezien

worden uit het capaciteitsgebied zonder feedback, dat

eenvoudig het time-sharing gebied is zoals voIgt uit
2 2

(1.4) met <S'1= <S" 2

R1 ~ tIn t1 + ~~ I
1

( (1- 0(.) P)R2 ~ tIn 1 + 2
0< P+ (j 1

zodat

2 2
Voor P=10 en <S"1= G"2=1

AIle andere punten van inner- en outerbound kunnen

numeriek benaderd worden door variatie van 9 en~ •

De grenzen voor het kanaal met P=10 en <S~= <r~=1 zijn
in figuur 7 weergegeven.
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outer bound met feedback

bereikbaar gebied

0.2 0.3 0.5 e.8 1•• 1.a It 1
(nats)

Figuur 7: Bereikbaar gebied volgens de Ozarow-schatter en

Capaci tei tsgebied voor het Gaussische broadcast

kanaal met\feedback en onafhankelijke ruis met
222

P=10, <5'1= <;2=1, 0' =0.
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2.4.3 Kanalen met volledig afhankelijke ruis.

In het kanaal van figuur 1 is de ruis naar ontvanger 1

gelijk aan de ruis naar ontvanger 2, en dus volledig

afhankelijk, wanneer ~= ~~=o.
Deze situatie is dus te vergelijken met een one-way kanaal

waarvoor door Shannon [10] al aangetoond werd dat feedback

het capaciteitsgebied niet kan vergroten.

Het capaciteitsgebied wordt ook nu weer gegeven door

het time-sharing gebied

Het bereikbare gebied uit (2.17) wordt nu gegeven door

met f* als oplossing van (2.15).

Als g=1 vinden we het symmetrische punt, R1=R2 •

~* is dan oplossing van

~ (P+<S- ),?-f' - ~(1-1')
(P+(f><(f+ ~(1_~t»

met als oplossing

p + 2~ - '/4p<f- + 4rt '
g~= ---------

p
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z:odat

)it punt ligt op de time-sharing lijn, zodat in dit geval

6el het hele capaciteitsgebied gehaald kan worden met

)zarow's schema.

)it is niet zo verwonderlijk omdat Schalkwijk en Kailath l71
en Schalkwijk [aJ al hadden aangetoond dat hun schema

~ptimaal was· voor het one-way kanaal.
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3. Optimalisatie van Ozarow's schatter.

3.1 Optimalisatie van de "n-stap-schatter.

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat in de
meeste gevallen het bereikbare gebied niet samenvalt met

de outerbound en dat zelfs voor het physisch gedegradeerde

kanaal het bereikbare gebied met feedback Kleiner is dan het

bekende capaciteitsgebied van het kanaal zonder feedback.

Hieruit blijkt dat Ozarow's schema niet optimaal is.

Uit de beschrijving van het transmissieschema in

hoofdstuk 2, wordt duidelijk dat de afname van de variantie

en dus ook de bereikbare rate, sterk afhangt van de keuze

van de schatter ~,k-1.
Ozarow koos voor een "n-stap-schatter, d.w.z.

alleen afhankelijk van de laatste ontvangst y. k' met
1.,

een minimum mean-square-error (m.s.e.) criterium.

Om na te gaan of het minimum m.s.e. criterium

de beste "n-stap-schatter oplevert, passen we de schatter

uit (2.10) aan tot

A £. k 1'Yi kc t 1., - ,c.. k 1 = ·-......----~~·Y· k
1., - ~ 1.,

Yi,k
i=1,2 (3.1)

en berekenen hiermee ook weer de varianties.

2 -2 2
De parameter t kan nog afhangen van P, <S" '~-1' <j 2

en 9 en moet zodanig gekozen worden dat de varianties

minimaal worden en het bereikbare gebied dus zo groot

mogelijk.

Omdat de schatter uit (3.1) nu niet meer hoeft te

voldoen aan het minimum m.s.e. criterium, wordt de
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variantie nu gegeven door

N N 2t{£i.k-1Yi,kl
V\i,k= V\i,k_1 - -2-

Yi,k

t 2!Cttk_1Yi.k) 2 -2-+. - . y. k2 ~,

Yi k,
i=1,2

terwijl de verwachtingen gelijk z~Jn aan die in hoofdstuk 2,

zodat de varianties in stationaire toestand nu gegeven worden

door

0(
1,N-1

( P+<f+~) + t.( 1+g ~) 2 ( t 2-2 t)

P + <? + <ri
(P+~+~) + ~(g+ J,)2(t2-2t)

P + <j2 + <S~

(3.2.a)

(3.2.b)

en ~*de oplossing op [0,1] van

:I- «5"2E +~<S~+PG(1-t»~" - Pot g( 1_~*2) t + P (~:<i) (1+g~*) (g+~..)( t 2-t:
-q= -;::::;-;::::::::::;:=:;::=======::::::;::=;=~===;::::::;:~~:::::::=;:=;;::=::;

1rr~V(p+~+~) + ~(1+g ~i)2( t 2-2t).V(p+(S2~)+ ~(g+gt)2( t
2

_2t>

(3.3)

eenvoudig is te zien dat voor t=1 bovenstaande uitdrukkingen

overeenkomen met (2.14) en (2.15).

De bereikbare rates worden nu gegeven door

+ ~(1+9f,)2(t2_2t)

2 2
P +¢' +t!'2

P 2 2+ '5¥'(g+ff) (t -2t)

(3.4.a)

Als R1 en R2 gemaximaliseerd moeten worden als

funktie van t, dan betekent dit dat de termen
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P t 2 2f 1 = 0;:-( 1+g.1) (t -2 t)

p( '1')2(2f 2 = i5T g+ ~ t -2 t )

(3.5.a)

(3.5.b)

geminimaliseerd moeten worden als funk tie van t, waarbij

opgemerkt moet worden dat ook Di'- en~" funk ties zijn van t. -

Omdat de faktoren f 1 en f 2 ongelijk zijn, zullen ze

in het algemeen ook voor verschillende teen minimum hebben.

Bepalen van het optimale ratepunt is in zo'n geval erg

omslachtig en wordt dan ook achterwege gelaten.

We beschouwen daarom alleen het geval waarbij

f 1=f2 , dit is het geval als g=1. Er is dan sprake van een

eenduidig optimum.

De minimalisatie van f 1 kan numeriek uitgevoerd

worden. 20 vinden we voor het kanaal met P=10, ~=O, ~~=~=1

t opt = 1.036099

Oit betekent dus dat er inderdaad een betere ~~n-stap

schatter te vinden is dan die door Ozarow gegeven werd,

waarmee een beter ratepunt bereikbaar is

bij f"= 0.67025

Dit is duideli]k een verbetering ten opzichte van het

vergelijkbare punt met Ozarow's schema

bij y= 0.66254

maar ligt nog steeds binnen de outerbound
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Om iets over de optimaliteit van dit aangepaste

schema te kunnen zeggen, passen we de optimalisatie toe

bij het physisch gedegradeerde kanaal met P=10, ~2= ~=1,
~~=O en g=1 en bekijken of nu wel het capaciteitsgebied

gehaald kan worden.

Numerieke minimalisatie van f
1

uit (3.5.a) levert

nu

t opt = 1.01389

zodat nu bereikbaar is

R1 = 0.58289 nats

R2 = 0.49843 nats bij f*= 0.514607

Oit punt Iigt niet op de grens van het capaciteitsgebied

gegeven door (2.24), omdat hiervoor bij R1 = 0.58289 nats

( ~ = 0.22085) het punt R2 = 0.52391 nats hoort.

Het aangepaste Ozarow-schema geeft dus wel een

verbetert resultaat, maar is zelf ook nog steeds niet

optimaal.

3.2 Vermogensvariatie.

Als we zoeken naar de oorzaak, waarom de ~~n-stap

schatter van Ozarow niet optimaal is, dan zijn er ver

schillende mogelijkheden. 20 kan het zijn dat de keuze

van een een-stap-schatter niet goed is, of dat het

minimum m.s.e. criterium niet het beste resultaat geeft.

In deze paragraaf onderzoeken we echter nog een andere

mogelijkheid, nameIijk dat de keuze van een voor iedere

transmissie constant vermogen mogelijk ook niet optimaal

is. Oit idee komt voort uit een schema van ~.~rnan (111.



-31-

Omdat er voor een blok van N transmissies alleen

maar een gemiddelde vermogensbeperking geldt

N
1~2
N'L, xk~P

k=1

kunnen de ~=Pk zodanig
voldoen aan (3.6), maar

(3.6)

gekozen worden dat ze nog wel

dat ze de variantie minimaliseren.

Voor de eenvoud en om de uitdrukkingen overzichtelijk

te houden, beperken we ons in deze paragraaf tot het kanaal
222met P=10 en <S =0, (j 1= G'"2=1 en beschouwen all een het pun t

waarvoor g=1.

De varian ties worden na de ke transmissie met (2.12)

nu gegeven door

Pk1 + 2(1-\~k_11 )
0(1,k =lX 2, k = 0(1, k-1 (3.7)

t + Pk

en ~ k word t nu met (2.13) gegeven door

~ k = (3.8)

Ui t (3.7) zien we dat~O(k == O<i, k/ O(i, k-1 afhangt
van Pk en ~k-1' waarbij g> k-1 onafhankelijk is van de
keuze van Pk •

In figuur 8 is ~D<.k gegeven als funktie van Pk bij

constante f/k-1 •
In figuur 9 is ~O('k gegeven als funktie van ~\_1bij

constante Pk •
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-------------------Rc
Figuur 8: ~~ als funktie van Pk bij constante 5\_1.

---...---------j~-----.............---;;.. fl(.,
..1. 0 '\ 1

Figuur 9: AOC k als funktie van S>k-1 bij constante Pk -

Uit beide figuren is eenvoudig de afhankelijkheid

van ~OCk als funk tie van Pk en ~k-1 af te leiden_

Dit is weergegeven in figuur 10.

k-~:----I-:"'-_,,~/_--------.... ~

I
I
I
I
I
I : /

~l(-( +!.. ~ ~_

Figuur 10: !:i.O<k als funktie van Pk en ~k-1.
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Omdat ~k-1 weI afhangt van Pl' P2' • •• ,Pk- 1 en
omdat s> k al terneert, waarbij \g kl niet constant hoeft
te zijn en omdat uit figuur 10 blijkt dat voor verschil

lende I~k-1r de afhankelijkheid van AO<k en Pk ook ver
schillend is, is het zeer goed mogelijk dat er een niet

constante vermogensverdeling bestaat, zodanig dat~i N,
als funktie van allePk's minimaal is, waarbij ~i,N
nu gegeven wordt door

N

O<i ,N =O(i,2 1T
k=3

Pk
1 + T( 1-I~k_~ )

1 + Pk

i=1,2 (3.9)

Als de eerste twee transmissies als initialisatie

met eenzelfde vermogen P1=P2=P verstuurd worden, dan is

0(1 2 =0{2 2 = 12~, , 2

zodat minimalisatie van ~i,N uit (3.9) als funktie van

de Pk's, overeenkomt met maximalisatie van

(3.10)

deze maximalisatie als funktie van de Pk's kan uitge

voerd worden met de Lagrange multiplier methode, met als
extra eis dat

N

L Pk = N'P
k=1

Als nu

F = -In 0(. N
~,

N

- A(E
k=1

P - N·P )k
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jan moeten volgens de Lagrange multiplier methode de

Pk's zo gekozen worden dat

k=1, ••• ,N

Het bepalen van al deze partiele afgeleiden is geen

eenvoudige zaak, omdat'1 voor n~k+1 afhankelijk is
n

van Pk , zodat al deze ~fhankelijkheden in de partiele

afgeleiden meegenomen dienen te worden. Het is duidelijk

jat dit voor grote N een bijna onmogelijke zaak wordt.

Ne zoeken daarom naar een vereenvoudigde aanpak.

Uit het verloop_ van ~k (zie ook Appendix A) volgt

jat de waarde van '~kl in iedere oneven transmissie groter

is dan g*, terwijl voor iedere even transmissie Ifkl

kleiner is dan ~* •
Hierdoor zal de afhankelijkheid van ~~k en Pk in iedere

oneven transmissie ook verschillen van die in de even

transmissies. Dit suggereert een aanpak waarbij steeds in

blokken van twee gezonden wordt.

De eerste transmissie van ieder blok krijgt een vermogen

P+ b en de tweede transmissie krijgt een vermogen p-b ,
zodat zeker voldaan wordt aan de gemiddelde vermogensbeper

king uit (3.6).

Het probleem wordt nu om voor ieder blok.S zodanig

te kiezen dat de afname van de variantie in deze twee
2stappen minimaal wordt, waarbij deze afname A OCk gegeven

wordt door

t::i.2 ()(
0<. k <Xi ,k+1

=
1.,

k
O(i, k-1 0<. k

1.,

1 p+o( 'f 1 p-o ~
+ ""2 1- k-l) + -2-(1+ k)

= (3.11)
1 + P + 0 1 + P ~ &
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'f - (P+o) (p+2+6) (1- ~ )
k-l 2 k-l (3.12)

en
('/ + (P-o) (p+2-6) (1+ Q )
;>k 2 ,)k

'? k+ 1 = ~(P-+-l---b-)-(l-+~;-~=&""(-l-+-fj-k-)-)"';';""- (3.13)

waarbij voor oneven k, 9 k-l> 0 en ~ k <O.

2 Omdat.r k afhangt van S>k_l,volgt uit (3.11) dat

a ex k afhangt van P, ~k-l en 0 .
Als P bekend is en f k-l bekend is na k-l transmissies,

dan kan {;i2rx. k geminimaliseerd worden naar 0 .
Deze optimalisatie per blok moet numeriek gebeuren,waarbij

gk+l van het vorige blok, 'i k-l is voor het volgende blok.

Voor het kanaal onder beschouwing is deze optimalisatie

in tabel 1 weergegeven.

k ~k-l 60pt 6
2

CX k

3 0 -1.360 7.096 10-2

5 0.355 0.533 6.529 10-2

7 0.440 1.044 6.325 10-2

9 0.463 1.186 6.265 10-2

11 0.469 1.227 6.248 10-2

13 0.471 1.239 6.243 10-2

Tabel 1: Bloksgewijze minimalisatie 2van ~ CX k •

Ook nu weer wordt voor grote keen stationaire

to~stand bereikt, die ook weer onafhankelijk blijkt

te zijn van de startwaarde voor de correlatie, g 2.

In het onderzochte geval was in stationaire toestand

~2 O{N = 6.24 10-2

zodat
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3ij constant vermogen geldt echter dat in stationaire

toestand

en

R1 = R2 = 0.70468 nats

)it betekent dat de bloksgewijze minimalisatie geen beter

~esultaat oplevert.

Uit het verloop van p+b en P-o voor de verschillende

~lokken zien we dat voor k groot genoeg, P+o en p-6 voor

ieder blok gelijk blijven en dat de stationaire waarden

\Tan ~ k en (j20( k aIleen afhangen van de stationaire waarde

\Toor & •
Voor gegeven 6 kan de stationaire waarde voor ~ k

eenvoudig berekend worden uit (3.12) en (3.13).

Als we weer aannemen dat ~ k < 0 en ~ k+1 >0, dan kunnen

(3.12) en (3.13) herschreven worden als

~k_1(1+ ~(P+O)(P+2+0»- ~(P+&)(P+2+0) A-+:q -B+

f k
k-1 (3.14)=

(P+1+&) (1+ ~( p+o» - ~ k-1 (p+1+0)i( P+O)
=

+ +~C -D, k-1

en

'f k+1

Yk(1+ ~(P-&)(P+2-S»+ ~(P-&)(P+2-o) A-:fk+B-
(3.15)=

(P+1-o) (1+ ~(P-&»+ ~k(P+1-~)~(P-b)
=

c-+o:-,rk

Er is in dit geval niet ~~n stationaire waarde voor de

correlatie, maar er zijn er twee, een stationaire waarde

~~ voor S'k en een stationaire waarde 5>: voor f k+1 •

Een vergelijking voor f k+1 voIgt door substi tutie van

~ k uit (3.14) in ~k+1 uit (3.15)
\
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~k_1(A+A--D+B-) + (C+B--B+A-)

(C+C--B+O-) + gk_1(A+O--O+C-)
(3.16)

[n stationaire toestand is g~= ~k+1= tj k-1' zodat met

~eze substitutie in (3.16) hieruit een kwadratische

rergelijking af te leiden is voor ~~, waaruit g~ een

roudig is op te lossen.

)e stationaire waarde voor ~f- volgt door substi tutie
• 0

,an ge= ~k-1 in (3.14).
;ebruikmakend hiervan is eenvoudig na te gaan m.b.v. (3.11),

,oe P+O en p-6 in stationaire toestand gekozen moeten

~orden opdat zij ~ 20(N minimaliseren.

[n tabel 2 is een overzicht gegeven van de resultaten

roor verschillende keuzes van &.

0 J~ S': ~2rx N R1=R2 (nats)

-2.0 -0.3604 0.8486 6.639 10-2 0.6781

-1.5 -0.4327 0.8185 6.358 10-2 0.6888

-1.0 -0.5098 0.7787 6.147 10-2 0.6973

-0.5 -0.5882 0.7270 6.014 10-2 0.7027

0 -0.6625 0.6625 5.968 10-2 0.7046

+0.5 -0.7270 0.5882 6.014 10-2 0.7027

+1.0 -0.7787 0.5098 6.147 10-2 0.6973

+1.5 -0.8185 0.4327 6.358 10-2 0.6888

+2.0 -0.8486 0.3604 6.639 10-2 0.6781

rabel 2: Haalbare rates bij bloksgewijze transmissie met

vermogen p+e respektievelijk P-O ; P=10, <s2=0, (j~=~=1.

Uit tabel 2 blijkt duidelijk dat de optimale rate

net dit schema haalbaar is als b=o, d.w.z. bij trans

nissie met constant vermogen.

Schema's waarbij andere vormen van vermogensvariatie

voorkomen, bijvoorbeeld weinig vermogen in het begin en

veel aan het einde of omgekeerd, kunnen alleen tot resul

taat leiden als in een beperkt aantal transmissies verzonden
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moet worden, maar zijn in ens geval waarbij steeds een

stationaire toestand bereikt wordt niet van belang.

~e mogen dus concluderen dat vermogensvariatie niet

zinvol is om het capaciteitsgebied te vergroten.
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~. Lineaire mean-square-error-schattingen.

In de voorgaande hoofdstukken werd aangenomen dat

je fout E. k geschat kon worden met een ~~n-stap schatter1.,

"e. k = c. k' Y' k 11., 1., 1., + i=1,2

j.w.z. aIleen afhankelijk van de laatste ontvangst.

(4.1)i=1,2

,..
E. k =1.,

Het is eenvoudig in te zien dat de verschillende

~ntvangsten niet onafhankelijk zijn. Dit betekent dat de

rout E. k beter geschat kan worden met een lineaire1.,
:ombinatie van aIle achtereenvolgende ontvangsten

k+1
~ k+1
~ c i ,1'Yi,k+1
1=3

)e eerste twee initiele transmissies hebbengeen invloed
"~p C. k en worden niet meegenomen in de schatter.1.,

O - f"- k+1e coef 1.c1.enten c. 1 worden1.,
gekozen dat de mean-sQuare-error (m.s.e.)

ninimaal is

p. = E [( E. k - E. k)2]1. 1., 1., i=1,2 (4.2)

De coefficienten moeten dus vo1doen aan

~ k+1
vc. 11.,

= 0 1=3, ••• ,k+1 ; i=1,2 (4.3)

Samen met (4.1) en (4.2) is uit (4.3) een ortogona1iteits

eis af te 1eiden

= E [( €. k - E. k ). Y· 11 = 01., 1., 1.,
1=3, ••• ,k+1

i=1,2

(4.4)
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~et deze uitdrukking wordt een set van k-1 vergelijkingen

net k-1 onbekenden beschreven

k+1----
c. 1'Y' 1Y' I + ••• +J., J., J.,

k+1 E..
c. k 1' Y' k 1Y' I = . kYi IJ., + J., + J., J."

1=3, ••• ,k+1 ; i=1,2

k+1
~aaruit de ci,l opgelost kunnen worden nadat aIle verwach-
tingen berekend zijn.

Het is duidelijk dat met groter wordende k, er steeds

neer verwachtingen berekend moeten worden en er steeds meer

~ergelijkingen opgelost dienen te worden, terwijl ook aIle

y. I opgeslagen moeten worden. Voor grote k zal het danJ.,
Dok vrijwel onmogelijk zijn om een schatter van de vorm

uit (4.1) te vinden.

4.1 Lineaire twee-staps-schatter.

Om toch na te gaan of een lineaire meer-staps-schatter

tot betere resultaten kan leiden, onderzoeken we in deze

paragraaf een lineaire twee-staps-schatter, waarbij de
schatter dus aIleen afhangt van de twee laatste ontvangsten

i=1,2 (4.5)

- . - k+1 k+1De coeffJ.cienten c. k en c. k 1 (i=1,2) worden volgensJ., J., +
het ortogonaliteitscriterium bepaald uit

[( £i k
,...

1=E E.. k)'Y'k 0, J., J.,

[ ( £ i,k
,..

E €i, k ) . Yi , k+1] = 0 i=1,2

met (4.5) zijn deze te schrijven als
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k+1 2= c. k' y. k
~, ~,

k+1
+ c. k 1· Y· kYo k 1~, + ~, ~, +

i=1,2

~aarbij is opgenomen dat

"
~,kYi,k = ( Ei ,k_1 - Ei ,k-1)'Yi,k = 0

....
)it volgt namelijk uit de.samenstelling van Ei ,k-1 en
lit de ortogonaliteits eisen in de vorige transmissie.

De oplossing van het stelsel vergelijkingen kan

net de regel van Cramer geschreven worden als

k+1
c i k =,

~. kYo k 1'Y· kYo k 1~z ~, + ~z ~, +

-::----- -r-
Ci,kYi,k+1'Yi ,k

i=1,2

i=1,2

(4.6.a)

(4.6.b)

~.b.v. de definities van xk en Yi,k uit (2.4) en (1.2)

kunnen de in de oplossing voorkomende verwachtingen

berekend worden

yi,k = y~,k+1 = P + (S2 +~

Y1,kY2,k = Y1,k+1Y2,k+1 = P + cr
2

i=1,2

~ kY2 k+1 = ~,kY1,k+1 =V;kIV0<2,~· (g+l?kl) sgn(~k), ,
k 2

Y1,kY1,k+1 = Y1,kY2,k+1 = bk' E2 , kY1,k = bk, c 2 k'(J2,
k 2

Y2,kY2,k+1 = Y2 kY1 k+1 = ~. Co1, kY2, k = ~. c1 ,k·6'"1, ,
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It'aarbij

en

~ls de coefficienten bekend zijn, dan kunnen de varianties

en de correlatie berekend worden, we vinden dan

ex ~ 2 2 k+1 ~ Y
1,k+1 = ("-t,k- C.1 ,k) =lX1 ,k - c 1 ,k+l' '-1,k 1,k+l (4.7.a)

fX_ :& (~ _ f' )2 - ex _ ck+1 . E. y 1 (4.7.b)
Y2,k+1 ~,k ~,k - 2,k 2,k+1 2,k 2,k+

(~ , k-~ , k ). (€2 , k-~ , k) =

V0(1, k+1· 0<2, k+1
1

(4.8)

AIle termen in (4.7) z1Jn al bekend, de verwachtingen uit

(4.8) kunnen m.b.v. (4.5) uitgedrukt worden in de eerder

berekende verwachtingen volgens

E1 ,kt2,k =

c.2', kS,k =

c k+1. ~ Y + ck +1 . ~ Y
2,k ~,k 2,k 2,k+1 ~,k 2,k+1

C
k
1+k

1
•E2 k Y1 k + c k+1 · E. y, , , 1,k+1 2,k 1,k+1

ck+1 k+t k+1 k+1----~----
= 1,kc 2,k+1Y1,kY2,k+1 + c1 ,k+1c2,kY2,kY1,k+1

k+1 k+1 k+1 k+1
+ c 1 ,kc2,kY1,kY2,k + c 1 ,k+1c 2,k+1Y1,k+1Y2,k+1

Omdat het nu niet mogelijk is om een recursieve

uitdrukking veer gk+1 als funktie van gk en de kanaal

parameters p,<t,~, o~ en g, op te schrijven (5'k+1'is

namelijk ook nog afhankelijk van c~ k en c~ k' die weer, ,
afhankelijk zijn van o.a. J k - 1 ), zullen CX1 ,k+1'0<2,k+1
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en gk+1 itteratief bepaald moeten worden uit de uitdruk
kingen (4.7) en (4.8).

Oat ook in dit geval ~k convergeert naar een statio
naire waarde is niet zonder meer duidelijk, maar bij aIle

doorgevoerde berekeningen bleek ~k ook weer een alternerend

karakter te hebben en werd er een stationaire waarde ~*

voor J~ kl bereikt.
In deze stationaire toestand zijn ook de afnames van de

varianties (ex i, k+1/ ex i, k >* constant, zodat de bereikbare
rates met (2.18) gegeven worden door

R1 ~ - tln[~'k+11*"
~,k

R
2

~ - tlnr~2'k+11if'
~ 2,k ]

Bovenstaande berekeningen werden numeriek uitgevoerd.

2De resultaten voor het kanaal met P=10, ~ =0,

cr~= (S'~= ° zijn in figuur 11 weergegeven. De resultaten
voor het physisch gedegradeerde kanaal met P=10, d-= <r~=1
zijniin figuur 12 gegeven, en worden vergeleken met het

bekende capaciteitsgebied.

Het symmetrische punt in figuur 11 wordt gegeven
door

bij ~ 0.65486

wat welliswaar beter is dan het vergelijkbare punt van

de ~~n-stap-schatteruit § 2.4.2 ,maar toch nog slechter

is dan het punt van de aangepaste ~~n-stap-schatteruit
§ 3.1.

Een vergelijking van aIle resultaten zal in § 4.5 gebeuren.
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Figuur 11: Bereikbaar gebied met twee-staps-schatter
veer het kanaal met P=10,~~=~=1•
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Figuur 12: Bereikbaar gebied met twee-staps-schatter
en capaciteitsgebied veer physisch gedegradeerd
kanaal met P=10, oA~l=1.
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4.2 Lineaire drie-staps-schatter.

De schatter uit de vorige paragraaf kan nog een

voudig uitgebreid worden tot een drie-staps-schatter,

~aarbij de schatter afhankel~k is van de drie laatste
ontvangsten

~aarbij de coefficienten c~+k1 l' c~+k1 en c~+k1 1 volgens
~, -~, ~, +

het minimale m.s.e. criterium nu moeten worden bepaald
uit

E [(Ei ,k-~,k)' Yi ,k-11 = 0

E [(£i k- ~ k)' Yi k ] = 0, , ,

E [([i,k-~,k)' Yi,k+1] = 0 i=1,2

met (4.9) levertdit voor iedere ontvanger drie verge
lijkingen op

o k+1 2
= c i ,k-1Yi,k-1

k+1---~
+ C. KY' k 1Y' k~, ~,- ~,

o k+1
+ C. k 1Y' KY' k 1~, + ~, ~, +

i=1,2
met als oplossing

---r
ei,kYi,k+1(Yi,k-1Yi,koYi,kYi,k+1- Yi,k!Yi,k-1Yi,k+1)

Ni, k+1

(4.10.a

k+1
c. k
~,

2
= Ei,kYi,k+1(Yi,k-1°Yi,kYi,k+1-

Ni ,k+1

y. k 1Y' k' Y' k 1Y' k 1)~, - ~, ~, - ~, +

(4.10.b
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en

waarin

(4.10.c)

i=1,2

y~,k-1Yi,k Yi,k-1Yi,k+1

Yi,k Yi,kYi,k+1 (4.11)

2
Yi,k-1Yi,k+1 Yi,kYi,k+1 Yi,k+1

De meeste verwachtingen die in bovenstaande uitdrukkingen

voorkomen zijn identiek aan die in de vorige paragraaf,

behorend bij (4.6), we geven hier alleen de nieuwe uit

drukkingen

Omdat E Y = 0 en £1,kY1,k = 0 kunnen de varian ties1,k 1,k-1
geschreven worden als

0<1,k+1 = 0(1,k
k+1 cc ~ c. Y1,k+1 1,k 1,k+1

(4.12.a)

ex ~ k+1 ~
2,k+1 =~2,k - c 2 k l' kY2 k 1, + , , +

(4.12.b)

en

~k+1 =
E1,~2 ,k-~,kt2 ,k-E2 ,kt1,k+t1,k£~,k

V~,k+1' ~,k+~
(4.13)
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e termen in (4.12) z1Jn bekend en de termen in (4.13)

unnen m.b.v. (4.9) uitgedrukt worden in bekende

oefficienten en verwachtingen volgens

£1,k~ ,k= ~kVD<1,k' 0<2 ,k'

" k+1 > k+1 ~ _ k+1 c
~,k£2,k= c 2 ,k_1 '-1,kY2,k-1+ c 2 ,k -:J,kY2,k+ c 2 ,k+1c:.'1,kY2,k+1

f F c k +1 ~ k+1 ~_ k+1 c
~ ,k-",k= 1,k-1 ~,kY1,k-1+ c 1 ,k ~kY1,k+ c 1 ,k+1c 2,kY1,k+1

t f c k+1 c k +1 Y Y + k+1 k+1,~~-:---
~,k 2,k= 1,k-1 2,k-1 1,k-1 2,k-1 c 1 ,kc2,kY1,kY2,k

k+1 k+1
+ c 1 ,k+1c 2,k+1Y1,k+1Y2,k+1

k+1 k+1 k+1 k+1~--__~__
+ c 1 ,k-1c 2,kY1,k-1Y2,k+ c 2 ,k_1c 1,kY2,k_1Y1,k

k+1 k+1 k+1 k+1
+ c 1 ,k-1c 2,k+1Y1,k-1Y2,k+1+ c 2 ,k-1c 1,k+1Y2,k-1Y1,k+1

k+1 k+1 k+1 k+1
+ c 1 ,kc 2,k+1Y1,kY2,k+1+ c 2 ,kc 1,k+1Y2,kY1,k+1

Ook nu weer is het niet mogelijk een recursieve

uitdrukking voor os.,k+1' ()(2 ,k+1 en f k+1 op te schrijven
waarmee de waarden in stationaire toestand berekend kunnen

worden. Het verloop van de varianties en de correlatie

zal dus itteratief moeten gebeuren uit (4.12) en (4.13).

Voor aIle doorgevoerde berekeningen werd weer een statio

naire toestand bereikt.

De resultaten voor het kanaal met P=10, a2=0 en

()"~= <!~=1, zijn in figuur 13 gegeven. De resultaten-

voor het physisch gedegradeerde kanaal met P=10 en cr2=~=1
zijn in figuur 14 gegeven, samen met het bekende capaci

teitsgebied.

Het symmetrische punt in figuur 13 wordt gegeven door

bij g~= 0.65403

wat weer slechter is dan de resultaten uit § 4.1.
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Figuur 13: bereikbaar gebied met drie-staps-schatter
voor het kanaal met P=10, ~~=¢~=1.
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Figuur 14: Bereikbaar gebied met drie-staps-schatter

en capaciteitsgebied voor physisch gedegradeerd
kanaal met P=10, 0'\ =~;=1.
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.3 Recursieve schatter.

Uit de theorie van het Kalmanfilter 1121, weten

e dat, wanneer de opeenvolgende inputs,~ k'oP het,
anaal, met een lineaire recursieve betrekking omschreven

unnen worden als

i=1,2 (4.14)

en als de outputsequences gegeven worden door

i=1,2 (4.15)

waarbij de ruissequences u. k ongecorreleerd zijn met de
~,

ruissequences vi 1 (1=3, ••• ,k+1), dat dan aangetoond kan, ~

worden dat de optimale m.s.e. schatter ~i,k ook recursief

weergegeven kan worden als

~ ,..
£. k = ~. k'£' k 1 + B. k'Y' k 1 i=1,2~, o~, ~, _ ~, ~, + (4.16)

Dit betekent dat voor deze schatter ~i,k en Pi,k zodanig

gekozen kunnen worden dat voldaan wordt aan

Uit de vergelijkingen (1.2),(2.4) en (2.7) weten

we echter dat de input- en outputsequences voldoen aan

en

~

E· = Ei 1 - ~.
~,k ,k- ~,k-1

i=1,2 (4.17)

Yi,k+1 = ~·e1,k + bk'£2,k + nk +1 + n i ,k+1 i=1,2 (4.18)
\

Dit beteke;.t dat ontvanger 1, ~·E.1,k als signaal beschouwt:,

terwijl bk (2 ,k+nk+1+n1,k+1 de ruisbijdrage voor deze
ontvanger is.
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mdat echter C1 k ent2 k afhankeIijk z1Jn, zal in de, ,
eschrijving van (4.14) en (4.15), u

i
kook afhankeIijk,

ijn van v. I (1=3, ••• ,k), zodat in ons geval, waarbij
1,

e te maken hebben met (4.17) en (4.18), de optimale

chatter weI niet in de vorm van (4.16) te schrijven zal

ijn.

We onderzoeken toch of met een schatter van de

orm uit (4.16) een kleinere variantie en dus een hogere

rate haalbaar is.

De coefficienten ~. k en~. k minimaliseren in dit
1, 1,

geval de m.s.e. wanneer ze zodanig gekozen worden dat

voldaan wordt aan

E[(~,k-4,k)'~i,k-11=a

E [(ei,k-~,k)' Yi,k+1] = a i=1,2

met (4.16) Ievert dit voor iedere ontvanger twee vergeIij

kingen

o ~2
= ~ i,k i,k-1

~aarin is opgenomen dat

i=1,2

i=1,2

"dit voIgt nameIijk uit de samensteIIing van Ci,k-1 en

uit de ortogonaliteits eisen in de vorige transmissie.

De oplossing van het stelsel vergeIijkingen wordt gegeven

door
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~ ei,kYi,k+1- l i,k-1Yi,k+1oi, k = - -~-2-""'~~2';""';;;"""""';;~-,,?--~";"';;'---2-

Ei ,k-1' Yi,k+1 - ~i,k-1Yi,k+1

(4.19.a)

i=1,2 (4.19.b)

e verwachtingen die hierin optreden, kunnen m.b.v. de

jefinities uitgedrukt worden in bekende termen

€1.,kY1,k+1 = S,kY2,k+1 =Vo: ti~,k_1" (1+glS>k1)

£2,kY2,k+1 = <2,kY1,k+1 =V:
k
'40<'2,k-;·(g+/gJ> sgn(Jk )

i=1,2

x 's '" fPC $'

C1,k-1Y1,k+1=ct,k-1Y2,k+1=bk(€1,k-1E2,k-1-~,k-1£2,k-1)

g2,k-1Y2,k+1=~,k-1Y1,k+1=~(E1,k-1~,k-1-t1,k-1t2,k-1)

De resterende onbekende termen kunnen recursief berekend

l'lorden met

E ~ =)f (~ 'e _~ ? )+ (j .£ Y
1,k~,k ~,k ~,k-~,k-1 ~,k-1~,k-1 2,k 1,k 2,k+1

~ € - 'i' (~ t -s ? )+ ~ . £. Y~,k 2,k- 01,k,k-1 2,k-1,k-1~,k-1 1,k 2,k 1,k+1

~,k~2,k=01,kr2,k~,k-1~,k-1+~1,~2,k£1,k-1Y2,k+1

+~2,k~,k£2,k-1Y1,k+1+P1,k~,kY1,k+1Y2,k+1
"2 ~2 ...... 2 2
~ - '(.~ + 2'~ .A. .~ - Y + (3 .y
1,k-~,~1,k-1 1,~1,k~,k-1 1,k+1 1,k 1,k+1

~ 22 k= ~2 k~22 k-1+ 2'''' 11. C y + {32 ,y2, " 02,~2,k~,k-1 2,k+1 2,k 2,k+1
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en
is (J E:tE - 1:3' Y~,k ~,k- 1,k ,k 1,k+1

£ ~ _ (1.~ Y
2,k 2,k- I~,k~,k 2,k+1

Met deze laatste uitdrukkingen kunnen ook de varianties

en de correlatie berekend worden

(>(2 k 1=OC k- 2'~ ~. +E2
2

=0<2 k- A k'~ kY2 k 1 (4.20.b), + 2 , ~ , k'-2 , k , k , ~, '-2, , +

en

(4.21 )

waarbij gebruikgemaakt is van een gelijkheid die voIgt

uit de ortogonaliteitseisen van deze schatter

i=1,2

Ook nu weer moeten ~,k+1'0<2,k+1 en ~k+1 itteratief
berekend worden en in aIle doorgevoerde berekeningen werd weer

een stationaire toestand bereikt.

2
De resultaten voor het kanaal met P=10, a =0 en

cr;= ~~=1 zijn in figuur 15 gegeven. De resultaten voor

het physisch gedegradeerde kanaal met P=10, ~2=~~=1
zijn in figuur 16 gegeven en worden vergeleken met het

bekende capaciteitsgebied.

Het symmetrische punt in figuur 15 wordt gegeven door

bij g'= 0.65498
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kanaal met P=10, (J" =cr:=1.
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4.4 Recursieve vektor schatter.

In het recursieve model uit de vorige paragraaf

moesten u. k en v. 1 ongecorreleerd zijn, met de bedoelingJ., J.,
dat t. k en v. 1 ongecorreleerd zouden zijn.J., J.,

Een model waarbij signaal en ruis gecorrele~rd zJ.Jn,

wat in onze situatie het geval is, is ook mogelijk, door

een gedeelte van de ruis als signaal te beschouwen.

Dit betekent dat £1 k en £2 k beiden als signaal voor, ,
zowel ontvanger 1 als ontvanger 2 beschouwd dienen te

worden.

Om dit te beschrijven gaan we over op een vektormodel.

+ nk +1 + n i ,k+1

(;.k) =(~'k_1) (:~'k_1)
2,k ~,k-1 l\ 2,k-1

en

At

waarbij ontvanger 1 schattingen £1,k-1

de signalen maakt en ontvanger 2 maakt
A" ?"
E,1, k-1 en c'2, k-1·

,..
en E2 , k-1 van
schattingen

(4.22)

(4.23)

Helaas is voor dit model u. k nog steeds afhankelijkJ.,
van vi 1 (1=3, ••• ,k), zodat ook met dit model geen opti-,
male resultaten te verwachten zijn, maar het is wellicht

weer een verbetering ten opzichte van aIle voorgaande

modellen.

Ontvanger 1 maakt schattingen die in vektornotatie

gegeven worden door

o~'j.(~~'k_1) +- (13~'1<). Y1,k+1

b t t' (3'
2, 2,k-1 2,k

(4.24.a)
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en ontvanger 2 maakt schattingen

(t~'k) =(<r~'k b~'k).(E~'k_1)
~" ~"6 " €"2,k 2,k 2,k 2,k-1

((j~ k)' Y2 k+1+ ' ,
a"2,k

(4.24.b)

waarbij de coefficienten weer zodanig gekozen worden

dat ze de m.s.e. minimaliseren.

, i' 11'
~1,k' 01,k enfJ1,k moeten voldoen aan

E l(c:1 , k-~, k ) .~~ , k-1] =0

E ( C1 , k-£;., k)' ~; , k-1] =0

E ( S, k-t;., k ) . Y1,k+ 11 =0

ofweI

o =~' f' 2
1,k'-1.,k-1

o , ~' [t C ' '?' 2
= ~1,k 1,k-1 2,k-1+ 01,k~2,k-1 + (3't' Y1,k 2,k-1 1,k+1

met ais oplossing

x, x, x, "'2 x,
€1,kY1zk+1(~,k-1E2zk-1'€2,k-1Y1,k+1-C2,k-1'[1,k-1Y1,k+1)

N1 ,k+1

(4.25)
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i

waarin
~'2

"", .... , Ai

E..;., k-1C2 ,k-1 S,k-1Y1,k+11,k-1

N = ", ~ 2'2 l' (4.26)1,k+1 £';',k-1 ,k-1 2,k-1 2,k-1Y1,k+1

l~,k-1Y1,k+1 E;,k-1Y1,k+1
2

Y1,k+1

, (, Il'
~2 k' °2 k enP2 k moeten voldoen aan, , ,

E [ (~ , k-E~ ,k ). E~, k-11 = 0

E [ ( £2 , k-~ , k ). ~; , k-1] = 0

E [(E2,k-~~,k)' Yt ,k+1) = 0

ofweI

~ £' = ~' t'2
~,k 1,k-1 2,k~,k-1

~
)t , ~, (: , ?' (3 , 2

Y = \J C Y + 0 C. Y + Y,k 1,k+1 2,k 1,k-1 1,k+1 2,k 2,k-1 1,k+1 2,k t,k+1

met als oplossing

K;,k=[~~_~(~iy~+~-~_~y~+~2)
-~E~_1(t~_1l~_1'yte+1 -t:%'I~r----_1-Y-~-+-1'~~-1Y~+1)

+~Y~+1(E~-1t;-1' t~_1Y~+1- t~_1' ~-1Y~+1 )]/N"*+1

b~,k=[-€~l~_1(~-1£;~-1' Y~+1- ~-1Y"*+1·l~-1Y"*+1)
+c~t~_1(l~_1'Y~+1- ~-tY"*+~)
-~Y~+1(l;t-1·t~-1Y~+1- t~-1t~-1'~~-1Y,*+1)]~~+1
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en

en N
~+1 wordt weer gegeven door (4.26).

" b" en ~~,k moeten voldoen aan~ 1 k' 1 k, ,

[ S ~" ~" ]E ( ,k-~,k ) . £1, k-1 = a

E(~,k-£~,k)'E~,k_1 ] = a

E[(s,k-~,k)' Y2,k+1] = a

ofweI

(4.27)

S Xi. y" e" ~" + ("" ~ff2
,k£"k-1= 01 kC.1 k 1C.2 k 1 01 kt..2 k 1~ ,,-, - , ,-

JJ.. " ?tt
+fJ {. Y1,k 2,k-1 2,1<+1

met als oplossing



(4.28)
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b~,k=[-~~-1(~-1~~-1'Y~+1- t~-1Y~+1'£~-1Y~+1)

+~~-1(~-1'Y~+1-~-1Y~+1,t~-1Y~+1)

-~Y~+1(t~-1'~~-1Y~+1-t~_1~~_1'e~_1Y~+11~N~+1

(j ~, k= [~E~_1(€~_1t~_1 'E~_1y~+1- ~-1y2~+ l' ~;:-1)

-~~-1(e;;-1't~~-1Y2~+1- t~_1Y2~+1'E~_1i~_1)

+~Y~+1 (£;:-1.,i;:_1- ~-1!;~-~)]~2~+1

waarin ""2 "" ...." ~"

E1 ,k-1 £:i, k-1£.2 , k-1 ~,k-1Y2,k+1

..... ....u K"2 ...."
N2 ,k+1 = C1,k-1C2 ,k-1 f.2 ,k-1 t.2,k-1Y2,k+1 (4.29)

% ~If 2
C1 ,k-1Y2,k+1 e2,k-1Y2,k+1 Y2,k+l

Tenslotte moeten ~~ k' 0; k en 13~ k voldoen aan, , ,

E[( ~,k-E;,k)'~~,k-1] = 0

E [( ~ , k-~ , k ) , ~; , k-1 ] = 0

[~" ]E (E2 ,k-t2,k)'Y2,k+1 = 0

ofwe1

o If r'2= ~2,k 1,k-1

o = It ~n ~ + 6tI ~n2
~2,kC1,k-1 2,k-1 2,k 2,k-1

c " lff (If ?if (3" 2c.. Y = Y +0 C. Y + Y2,k 2,k+1 ~2,k 1,k-1 2,k+1 2,k 2,k-1 2,k+1 2,k 2,k+l
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met als oplossing

)rtf _ C2,kY2zk+1(£;,k-1~tk-1'E;zk-1Y2zk+1- t;~k-1·t~,k-1Y2,k+1)
02 k-

, N2 ,k+1

waarin N2 ,k+1 weer gegeven wordt door (4.29).

De verwachtingen die in de vergelijkingen (4.25) tIm
(4.30) voorkomen, kunnen met de definities in (4.22) tIm (4.24)

weer uitgedrukt worden in bekende termen volgens

~ kY1 k+1=4 kY2 k+1= ';l-iv~ ~. (1+g/~J)
" " k'

£'2 kY2 k+1=~ kY1 k+1= Vf~·(g+/~kl) sgn<'~k)
" " k'

g' ~' t' 2" ['
1,k-1Y1,k+1=~,k-1Y2,k+1=bk(~,k-1CQ,k-1-~,k-12,k-1)

E~,k-1Y1,k+1=~,k-1Y2,k+1=~(~,k-1~~,k-1-~,k-1t~,k-1)

r;,k-1Y2,k+1=l;,k-1Y1,k+1=bk (C2 ,k-1E;,k-1-g;,k-1€;,k-1)

£2,kE;,k-1=~,k-1t;,k-1-l;,k-1~;,k-1

~,k£;,k-1=C1,k-1~,k-1-E~,k-1[~,k-1
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De resterende onbekende termen kunnen recursief berekend

worden met de volgende uitdrukkingen, die in matrixnotatie

gegeven worden door

P:l\,k
"'I

S,k-1-~,k-1
T

if 'S,k-1-S, k-1

E AI l'2 AI "',
E:

1,k4,k * = E: t.1 k • E.;.,kI 1,k ,

S t' ~ ~" t.," 2 E. If A"

t.1,k,k 1,k ,k 1,k 1,k 1,k

"'" .HI T

0(2 k it C.2 ,k-1-E2,k-1 £.2, k-1-E2 , k-1,

E ~ ~2
"",

e~ kE k E: C2 k2,k ,k ,k = •, ,

C2 kt ; k i ' lIt .... "2
~ E"2,k 2,k t:2 k ,k, , , 2,k

S,kS,k
~I ~ [' [

r~'k-1-£; ,k-1 E,1, k-1-~~,k-1
T

~,k ,k 1,k 2,k

€. ...., t E; ~ E'
.....,

~~ kE: 1,k~ ,k = E C.2 k1,k ,k ,k 2,k , ,
t .... " ~ E" ~" ~" ~; k ~~,k1,kE;,k ,k 2,k 1,k 2,k , --

?' I .... 1 ~" ~ "

waarin C1 ,k' £2,k' €1,k' t2,k gegeven worden door (4.24).

Met deze laatste uitdrukkingen kunnen ook de varian

ties en de correlatie recursief berekend worden vol gens

fX - oc - ~ t;. - ex - ~ I,C Y1,k+1--2,k ~,k ,k- 1,k 1,k 1,k 1,k+1

~I' It C
C>( - - - - (3 'C Y2,k+1- ~,k ~, 2,k-0(2,k 2,k 2,k 2,k+1

(4.31.a)

(4.31.b)
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€1,k~,k- t.1,k£;,k- ~,kE2,k+ ~,k£;',k
V~,k+1 ·0<'2, k+;

(4.32)

Evenals in de vorige paragrafen, moeten bovenstaande

uitdrukkingen weer itteratief berekend worden.

In aIle doorgevoerde berekeningen werd weer een statio

naire waarde bereikt.

2De resul taten voor het kanaal met P=10, (j =0 en

a~=~=1 zijn in figuur 17 weergegeven. De resultaten

voor het physisch gedegradeerde kanaal met P=10 en ~=~=1
zijn in figuur 18 gegeven en worden vergeleken met het

bekende capaciteitsgebied.

Het symmetrische punt in figuur 17 wordt gegeven door

bij ~tr= 0.65042

\
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••• '.1 ••2 '.3 •• 4 O.S ••, •• 7 ••8 ••8 L.e 1.& &.1 ••
(f\O.ts)

Figuur 17: Bereikbaar gebeid met recursieve vektor schatter
voor het kanaal met P=10, ~~.~=1.

, I t~ts)

1.1

1.1

1••

•• 11

•• 8

••7

'.6

•• S

••a

•••

capaciteitsgebied

••• '.1 •. a •.3 '.4 O.S •. & •• 7 ••• '.8 1.. 1.1 1.1 • &
(na.ts)

Figuur 18: Bereikbaar gebied met recursieve vektor schatter
en capaciteitsgebied, voor het jhysisCh
gedegradeerd kanaal met P=10, ~ =~i=1.
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4.4 Vergelijking van de resultaten.

In de voorgaande paragrafen zijn een aantal

mogelijke schatters besproken en zijn voor twee ver

schillende kanalen de bereikbare punten berekend die
met de verschillende schatters gehaald kunnen worden.

Geen van de nieuwe schatters slaagde erin om voor
het physisch ge~egradeerde kanaal het capaciteitsgebied

te halen, zodat we mogen concluderen dat geen van deze
schatters optimaal is. Bij vergelijking met de resultaten

van Ozarow uit hoofdstuk 2, zien we echter dat aIle

nieuwe schatters betere resultaten geven.
Omdat de verschillen tussen de resultaten van de schatters
uit dit hoofdstuk pas zichtbaar worden in de vierde decimaal,

heeft het geen zin om de resultaten grafisch te vergelijken,
omdat de verschillen toch niet zichtbaar gemaakt kunnen

worden. De enige mogelijkheid is om de resultaten numeriek
te vergelijken.
In tabel 3 worden de symmetrische punten vergeleken, die

met de verschillende schatters gehaald kunnen worden, voor
2 2 2het kanaal met P=10, cr =0 en ~1= ~2=1.

schatter

~~n-stap

twee-staps

drie-staps
recursieve-

recurs i eve-vek tor-

0.70468

0.70863

0.70817
0.70832

0.70633

0.66254

0.65486

0.65403
0.65498
0.65042

Tabel 3: Bereikbare symmetrische punten met verschillende
2 2_2

schatters, voor het kanaal met P=10, cr =0 en <r 1= <J'2=1.
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Uit tabel 3 zien we dat de twee-staps-schatter de
beste resultaten geeft. Dit mag zeker verwonderlijk lijken

omdat we het vermoeden hadden dat alle andere schatters

betere mean-square-error schatters zouden zijn, d.w.z.
dat zij de m.s.e. in iedere stap beter zouden kunnen
minimaliseren.

De verklaring hiervan volgt als we de uitdrukkingen voor
de varianties van de verschillende schatters vergelijken.
Uit de vergelijkingen (4.7),(4.12),(4.20) en (4.31) zien

we dat de varianties steeds van de zelfde vorm zijn

i=1,2
of

i=1,2

D -ff··- t k+1 (J . . k d lfde coe ~c~en en c. k 1 en . k z~Jn 00 weer van eze e
~, + ~,

vorm

De coefficient X. k hangt sterk af van de keuze van de
~,

schatter en wordt bij gelijke kanaalparameters groter

naarmate de schatter beter de m.s.e. minimaliseert,
waardoor de variantie sneller afneemt.

De resterende term, Ci,kYi,k+1' hangt echter nog af van
I~kl en neemt af naarmatel~klkleiner wordt. Omdat de
"betere" schatters oOk/fk~ sterker minimaliseren, wordt
de grotere afname van de variantie doorXi,k weer teniet
gedaan.

Bij een vergelijking van de drie-staps-schatter met de

twee-staps-schatter, zien we uit tabel 3 dat het tweede

effect inderdaad sterker is dan het eerste.
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Dat de recursieve schatter ondanks een hogere 3· toch

slechtere resultaten geeft, is te verklaren doordat de

recursieve schatter blijkbaar toch slechter de m.s.e.
minimaliseert, waardoor X. k kleiner is. De recursieve-

J.,
vektor schatter minimaliseert de m.s.e. weer beter, maar

geeft door de lagere ~toch weer een slechter resultaat.

Het is duidelijk dat een goede verklaring van de
verschillen niet te geven is, omdat de afname van de
variantie bepaald wordt uit een samenspel van elkaar
tegenwerkende faktoren, waarvan eigenlijk aIleen de
waarden in stationaire toestand van belang zijn, die

echter numeriek bepaald moeten worden.

In figuur 19 worden voor het kanaal met P=10, ~2=0
2 2 "LLen CS 1= ~2=1 de bereikbare gebieden van de t::t::n-stap-

schatter en de twee-stap-schatter met elkaar vergeleken.
We zien dat de verbeteringen slechts gering zijn, maar
als we in figuur 20 het verschil bekijken tussen de
resultaten van de twee-staps-schatter met de outerbound,

dan is duidelijk dat met deze twee-staps-schatter toch
een goede stap in de richting van het echte capaciteits
gebied is gedaan.
Ouidelijk wordt ook weer dat de outerbound met name in de
buurt van het symmetrische punt geen goede afschatting
vormt.

Oat met de verbeterde schatter ook nog niet het
capaciteitsgebied gehaald wordt, blijkt uit vergelijking
met het punt dat gehaald werd met de geoptimaliseerde
~~n-stap-schatteruit § 3.1. Oit was namelijk

bij

wat duidelijk nog beter is dan het symmetrische punt van
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de twee-staps-schatter.

Deze constatering en de opmerkingen in deze para
graaf, wijzen erop dat het mean-square-error criterium
eigenlijk geen goed criterium is om de schatters samen
te stellen en dat voor een verdere verbetering van de
innerbound gezocht moet worden naar andere criteria.
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twee-staps-schatter

a (nats)

.2

• S

••
.;

.8

.7

.6

.s

••

. 3

.1

.0

~~n-stap-schatter

G.S e.; 1.' s.2 It 1

(nats)

Figuur 19: Vergelijking van de bereikbare gebieden van de

~~n-stap-schatter en de twee-staps-schatter veer

het kanaal met P=10, ~= ~~=1.
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(nats)

0.0 0.1 0.2 0.5 0.6 0.?

outer-bound

0.8 1.2 R I
(nats)

Figuur 20: Vergelijking van bereikbaar gebied met twee-staps-
2 2

schatter en euterbound, veor het kanaal met P=10, (J 1= (j2.



5. Conclusies.

De ~~n-stap-schatter van Ozarow is niet optimaal

en kan eenvoudig verbeterd worden.

De twee-staps-schatter volgens het minimale mean

square-error criterium levert een verbeterde innerbound

voor het capaciteitsgebied van het Gau$sische broadcast

kanaal met feedback.

De twee-staps-schatter is ook niet optimaal.

De minimale mean-square-error is geen goed criterium

om een schatter te bepalen.

Het is nog onduidelijk of de optimale schatter een

lineaire meer staps schatter is, of dat er eventueel nog

niet lineaire termen in voor komen.

De outerbound is niet scherp genoeg.
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Appendix A

In het speciale geva1

bewijzen we de convergentie

~k wordt nu gegeven door

b ·· ~ 2 ~2 1waar 1) ~1= ~2 en g= ,

van ~k uit (2.13).

(<S~~ + ~i)~k-1- +L:.(1";'lfk_~).sgn(S'k_1)

~k - (p+<!2-+<s~)(~2+~+ ~ (1-lfk_~»

ofwe1

Dit kan ook geschreven worden a1s

met a '> 0, b >0, c >° en d >°.
Omdat d<c, zien we uit (A.1) dat5\ a1terneerd a1s

l~ I<.£. - +.~
k-1 a - P ~ 2~ 4

TL.. + <S '£., + a-1

( A.1)

omdat ~2=0 wordt hier zeker aan vo1daan.

Dit betekent dat er positieve en negatieve f's zijn,

terwij1 we graag willen dat de positieve ~ convergeert

naar + ~If' en dat de negatieve ~ convergeert naar -~.

A1s in (A.1), ~k-1 geschreven wordt a1s funkt~ vanj\_2'

dan kan gk uitgedrukt worden a1s funktie van ~k-2.

A1s nu ~\ >0, dan is ook f k_2 )0 en a1s 5\<0, dan is ook

~ k-2 <0. Oat wi1 zeggen dat we ui tdrukkingen hebben

voor de positieve ~'s en voor de negatieve f's.

..
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veer gk_2~0

2
(bc-ab) A'~k_2 + B(a -bd)S>k_2+

~k=
(c2_bd)

=
-( cd-ad )qk-2+ -c.~k-2 + 0

veer ~k-2 <0

2
(bc-ab) A'~k-2 - B(a -bd)~k-2-

~k=
(C2_bd)

=
(cd-ad )~k-2+ C'~k-2 + 0

met A, B, C, 0 > O.

f k cenvergeert als er een 0<&< 1 bestaat zedanig dat

Veer ~k-2~ 0 vinden we

(A.2 )

(A.3 )

=

= AD+BC d
(O-C)2 k-2

er is dus convergentie als

AD+BC
(O-C)2(1

Uit de definities voer A,B,C en 0 voIgt na enig rekenwerk

inderdaad dat AD+BC <(O-C)2.
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Analoog kan voor ~k-2 <0 bewezen worden dat

d AD+BC'd
k < (D-e)2 k-2

zodat ook de convergentie naar de negatieve waarde

bewez-en is.

Uit (A.1) kan ~~ berekend worden, door te substi

tueren, s>k= - rf en ~k-1= ~* •

_ *_ar"- b
~ - c - dg*

ofwel

d(g*)2 _ (a+c)~ + b = 0

Deze vergelijking heeft twee oplossingen, waarvan

op het interval [0,1J ligt, omdat de vergelijking

interval van teken wisselt.

De oplossing op dit interval wordt gegeven'door

met
2 P ~ 4

a= (<r + T )'La + (j 1

b= +E
2 2 P 2 2

c= (p+ (! + 6" 1) (2+ (! + a- 1 )

P 2 2
d= T( P+ cr + CS'1)

er ~~n

op dit

(A.4)

222
Een typisch verloop van ~k' voor <! =0, <r 1= ~2=1 en P=10

is gegeven in figuur A1, waarbij Q2=0.

De stationaire waarde ~*, wordt met (A.4) gegeven door

I~*I= 0.66254.
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------- - --------_ ... - -------- -- -_.. -- ---

I<

/
I

;
I

o~~t_'-_rr_:::_t__r_-++_+__+__+_+___l~-l__+__+_+__..j....----......;;..
f 2. ~'o '20

---... .",.-:-...-- ....
-_.- -- - -- --- --_.. ---

-1

Figuur Ai: cenvergentie van 9k , veer het kanaal met

P=10, ~=O, ~= ~= 0.
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