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SAMENVATTING.

Multiple access kanalen zijn communicatie systemen, waarbij

meerdere onafhankelijke gebruikers berichten sturen naar een

ontvanger. Als de gebruikers een terugmelding krijgen van de

ontvanger spreekt men van feedback. Hier wordt aIleen feedback

beschouwd, waarbij de terugmelding identiek is met de informatie,

die de ontvanger krijgt. Voor kanalen met een gebruiker en een

ontvanger heeft feedback geen invloed op de hoeveelheid informatie,

die gemiddeld per kanaalsymbool overgebracht kan worden. Voor

multiple access kanalen echter wordt de hoeveelheid informatie, die

per kanaalsymbool overgebracht kan worden, weI groter door

toepassing van feedback. Als er slechts twee gebruikers zijn en uit

kennis van een input en de output de andere input berekend kan

worden, dan kan de capaciteit van het kanaal berekend worden.

In dit verslag worden twee kanalen, die aan bovenstaande

voorwaarden voldoen, beschouwd. Bij het frequentiedetecterend

kanaal worden frequenties gebruikt om de informatie van de

gebruikers te representeren. De ontvanger kijkt welke frequenties

op het kanaal voorkomen. Voor dit kanaal blijken somrates gelijk

aan total cooperation bereikbaar te zijn, als het aantal gebruikte

frequenties groter dan vijf is. Bij total cooperation kunnen de

gebruikers samenwerken, alsof ze samen een gebruiker vormen.

Bij het optelkanaal worden getallen uit de verzameling

{O,l, ••• ,M-l} gebruikt om de informatie van de gebruikers te

representeren. De ontvanger krijgt de som van die getallen

aangeboden. Als M groter dan twee is, dan zijn somrates gelijk aan

total cooperation bereikbaar.

Voor het optel kanaal met drie gebruikers en binaire

inputs worden enige codeerstrategi~n besproken, die somrates buiten

het capaciteitsgebied van het kanaal zonder feedback kunnen

bereiken. Ook als een der gebruikers niet de beschikking heeft over

feedback, kunnen somrates buiten dat capaciteitsgebied bereikt

worden. De capaciteit van de multiple access kanalen met feedback

en meer dan twee gebruikers is nog een open probleem.
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1.0. INLEIDING.

Het discrete geheugenloos Multiple Access Channel (MAC) is een

communicatiekanaal met meerdere inputs en een output. Dit kanaal

met zijn omgeving is geschetst in fig.l.l. De gebruikers kiezen

ieder een bericht uit wk uit 2~ alternatieven, waarin ~ de rate
evan de k gebruiker genoemd wordt. Encoder k codeert het bericht

in een N-vector (xkl,xk2""'~N)' waarbij de symbolen xkj(l<k<T)

gekozen zijn uit het alfabet Xk (discreet). Bij elk kanaalgebruik

bieden de T encoders een symbool aan het kanaal aan. De output Y.
J

is alleen afhankelijk van de actuele inputs x
kj

(geheugenloos).

De output yjneemt waarden aan uit het alfabet ~ volgens de

kansverdeling P(YjIXlj,X2j""'~j)' Indien de encoders de

voorgaande kanaaloutputs kennen, spreekt men van een MAC met

feedback (FB).

DEC
y

P(YI~),
l_

r---------------
I I
r- I
I I
t- MAC I

Fig. 1.1. T-gebruiker multiple access kanaal met

feedback (---)

De decoder maakt schattingen wvan de verzonden berichten op

grond van de kanaaloutputs (yl ,y2 , ••• ,yN). Er treedt een fout op

als wi*w
i

• De verzameling punten (R
l

,R2 , ••• ,R
T

) in de

T-dimensionale ruimte, waarbij met willekeurig kleine gemiddelde
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foutenkans gecommuniceerd kan worden, noemt men een bereikbaar

gebied. Als voor aIle punten buiten een bereikbaar gebied geldt,

dat de gemiddelde foutenkans groter dan nul moet zijn, dan is dat

bereikbaar gebied het capaciteitsgebied van het kanaal. Ret

capaciteitsgebied van het algemene 2-gebruiker MAC zonder FB is RZ
en werd bepaald door Ahlswede [1]:

RZ = CO (R1,R2)]O (R1(I(X1;yIX2),

o (R2(I(X2 ;yIX1 ),

R1+R2(I(X1 ,X 2 ;Y),

voor aIle P(x1 ,x2)=P(x1 )P(x2)} 1.1

waarbij CO G de convex omhullende van het gebied G genoemd wordt.

De convex omhullende van G is het kleinste gebied, dat aIle punten

van G en aIle punten tussen twee punten van G bevat. Voor de

definitie van de mutuele informatie 1(.,.) wordt verwezen naar

Gallager [2].

Gaarder en Wolf [3] hebben met een voorbeeld aangetoond, dat

feedback het capaciteitsgebied van het multiple access kanaal

vergroot (fig.l.2.). Ret capaciteitsgebied van het algemene

multiple access kanaal met feedback is niet bekend. Cover en Leung

[4] hebben bewezen, dat RCL een bereikbaar gebied is voor het MAC

met feedback.

R
CL

= { (R1,R2)! O(R1(I(X1,yIX2U),

O(R2(I(X2,yIX1U),

O(R1+R2(I(X1,X2;Y),

voor aIle p(u,X1 ,X2)=P()p(x1 Iu)p(x2 !u),

met nun({nX
1

I1enX
2

n+l,II'jn+2} } 1.2

In verg. 1.2 wordt de hulpvariabele U geintroduceerd. Deze

variabele kan waarden aannemen in het alfabet 1l. De cardinaliteit

van li, d.w.z. het aantal symbolen in het alfabet li,is van boven

begrensd. Met de gegeven begrenzing is het gebied convex [5]. Voor

het voorbeeld van fig.l.2 heeft v.d. Meulen [6] een punt in
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R
CL

gevonden met nUII=2. Willems [7] heeft aangetoond, dat dit punt

op de grens van RCL ligt.

W, .5
DEC

W2

0

••

(a) (b)

Fig.1.2. Ret binaire optel MAC (a) en het capaciteitsgebied van

het kanaal zonder FB (b). De resultaten van Gaarder en

Wolf (*) en van v.d. Meulen (e) zijn ook

weergegeven.

Definieer nu de klasse D van multiple-access kanalen, waarbij

xl uit y en x 2 berekend kan worden. Voor de kanalen in klasse D

geldt:

1.3

Willems [5] heeft bewezen, dat RCLhet capaciteitsgebied is voor de

kanalen in de klasse D.

In hoofdstuk 2 zullen enige kanaalmodellen geintroduceerd

worden voor T gebruikers. Als het aantal gebruikers beperkt wordt

tot twee, dan voldoen die kanalen aan voorwaarde 1.3. In hoofdstuk

3 en 4 wordt het gebied RCLvoor deze kanalen nader bepaald. In

hoofdstuk 5 wordt het aantal gebruikers weer uitgebreid naar T. Bij

gebrek aan een met verg. 1.2 vergelijkbare uitdrukking worden

slechts enige grenzen aangegeven. Verder wordt het aantal

gebruikers beperkt ,tot 3. Enige codeerschema's voor een 3-gebruiker

MAC zullen besproken worden. Dit dient tot wat begripsvorming

omtrent de problemen die spelen bij T-gebruiker kanalen. Een

algemene uitdrukking voor een gebied, waarin de T gebruikers met
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willekeurig kleine foutenkans naar een ontvanger kunnen zenden, zal

voorgesteld worden. De resultaten van de codeerstrategieen zullen

hiermee vergeleken worden.
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2.0 KANAALMODELLEN.

Hier zullen enige kanaalmodellen voor T gebruikers (T)2)

geintroduceerd worden. Aile kanalen worden verondersteld ruisvrij

en geheugenloos te zijn.

A-kanaal.

Aile zenders gebruiken frequency shift keying, d.w.z. elke

encoder kiest bij elk kanaalgebruik een uit M frequenties

{fO,f1 , ••• f M_1} en zendt die uit. De ontvanger detecteert welke

frequenties op het kanaal voorkomen. In het vervolg zullen aileen

de indices van de frequenties gegeven worden (fig. 2.1.) In

overeenstemming met Chang en Wolf [8] duiden we dit kanaal aan met

A(T,M).

00 01 02 03 04 05 06

01 11 12 13 14 15 16

02 12 22 23 24 25 26

03 13 23 33 34 35 36

04 14 24 34 44 45 46

05 15 25 35 45 55 56

06 16 26 36 46 56 66

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6

Fig.2.1. Kanaaloutputs van het A(2,7) kanaal. Onder de dikke

lijn komen aile ouputsymbolen eenmaal voor.
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B-kanaal.

De zenders gebruiken wederom frequency shift keying met de

keuze uit M frequenties. De ontvanger detecteert niet aIleen welke

frequenties op het kanaal voorkomen, maar ook hoeveel zenders van

een bepaalde frequentie gebruik hebben gemaakt. Voor T=2 is het B

kanaal equivalent met A-kanaal. In plaats van frequenties kunnen

willekeurige orthogonale signalen gebruikt worden. Dit maakt voor

het model van het A- en B-kanaal niet uit.

C-kanaal.

De zenders gebruiken getallen om hun informatie over te

brengen, dus XkE{O,1, ••• ,~1}. De ontvanger krijgt de algebraische

som van aIle inputs. (Zie fig.2.2.) Dit kanaal wordt aangeduid met

C(T,M).

o 1 2 3 4

1

2

3

4

0 1 2 3 4

1 2 3 4 5

2 3 4 5 6

3 4 5 6 7

4 5 6 7 a

Fig.2.2. Kanaaloutputs van het C(2,5) kanaal. Links en onder

dikke lijn komen aIle outputsymbolen eenmaal

voor.

Ret binaire optel channel (fig. 1.2, [3J) is een C-kanaal met

binair inputalfabet. Voor het C(T,2) kanaal geven Chang en Weldon

[9J een code aan. Die code is voor grote T optimaal. De

capaciteitsgebieden van het A(T,M) en het B(T,M) kanaal zonder

feedback zijn onderzocht door Chang en Wolf raj. Run resultaten

zullen verder als referentie genomen worden.

De drie modellen zijn equivalent als T=2 en M=2 (Zie

fig. 1.2.). Verder zijn ook B(3,2) en C(3,2) equivalent.
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3.0. HET A(2,M)-KANAAL MET FEEDBACK.

3.1. Bovengrens voor het capaciteitsgebied.

Voor de kanalen met twee gebruikers, zoals gedefinieerd als in

hoofdstuk 2, is kennis van een input en de output voldoende om de

andere input te kunnen bepalen. De A(2.M), B(2.M) en C(2.M)

kanalen zitten dus in de klasse D. De vergelijkingen 3.1 gelden

voor de drie kanaalmodellen.

H(X1!Y .X2) - 0

H(X2Iy ,Xl) - 0 3.1

H(ylx1 .X2) - 0

Met deze vergelijkingen wordt de beschrijving van het gebied R
CL

eenvoudiger.

R~L= { (R1,R2) I 0(R1(H(X1!U),

0(R
2
(H(X

2
1U) ,

R1+R2(H(Y)

voor alle P(X1,x2,U)=p(u)p(x1 Iu)p(x2 \u)

(Hierbij gelden dezelfde grenzen voor nUll als in verg. 1.2.) Het

*gebied RCL zal in het vervolg als het capaciteitsgebied voor de

kanalen met twee gebruikers genomen worden.

*Om een bovengrens voor het gebied RCL te vinden laten we de

eis P(xl,x2.u)=P(u)P(xllu)p(X2Iu) vervallen. We laten elke

willekeurige kansverdeling P(x 1.x2) toe. De hulpvariabele u is dan

irrelevant. De encoders mogen gezamelijk (co-operatief) een
som

inputvector (x1 ,x2) kiezen. De somrate R ~1+R2 wordt dan

begrensd door:
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3.3

Dit noemen we de total cooperation grens, omdat de encoders mogen

samenwerken, alsof ze een geheel vormen.

Voor het A(2,M)-kanaal kan een verdeling P(x1'x2 ) gevonden

worden, zodat aIle outputsymbolen met gelijke waarschijnlijkheid

optreden. De paren (x1 ,x2) behorende bij de outputsymbolen onder de

dikke lijn in figuur 2.1 worden met gelijke waarschijnlijkheid

gekozen. De somrate wordt dus van boven begrensd door logll"jll.

(Hier en in het vervolg wordt met log steeds de logaritme met

grondtal 2 bedoeld.) De cardinaliteit van~ voIgt door tellen. Bij

het A-kanaal zijn er M mogelijke outputs, waarbij xl=x2' Als xl*x2 ,

(
M) M(M+1)zijn er 2 mogelijkheden. Totaal zijn er 2 outputsymbolen.

Hiermee voIgt:

3.4

*AIle punten (R1 ,R2) in RCL moeten aan voorwaarde 3.4 voldoen.

3.2. Ondergrenzen aan het capaciteitsgebied.

Zoals reeds gesteld is in de inleiding vormt het capaciteits

gebied R
Z

van het MAC zonder feedback een ondergrens voor het

capaciteitsgebied van het MAC met feedback. Volgens Chang en Wolf

[8] wordt dit gebied gegeven door:

RA(2,M)= { (Rl'R2) I O(R1(10g(M)

O(R2(10g(M)

M-1R1+R2( 2.log(M) - ~

met P(Xl)=P(X2)~ }

Als M erg groot wordt, dan wordt de derde eis in verge 3.5

M-1
2 10g(M) - ~ ~ 2.log(M) -1

3.5

3.6
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Dit is ook ongeveer de total cooperation grens. De rand van het

capaciteitsgebied van het A(2,M)-kanaal zonder met en feedback

nadert de total cooperation grens, als M erg groot wordt.

*Om een scherpere ondergrens voor het gebied RCL te vinden,

kan men het schema van Gaarder en Wolf [2] uitbreiden van A(2,2)

naar A(2,M).

Zowel encoder 1 als encoder 2 zenden het bericht ongecodeerd

over in N transmissies. Als xI=x2' dan komen de verzonden symbolen

goed over. Als y=ij, dan weet de decoder niet, of xI=i of x2=i

was. Hij mist een bit aan informatie. De encoders zijn via de

feedbacklijn op de hoogte van deze onzekerheid bij de ontvanger.

Zij weten welke (xI ,x2) combinatie opgetreden was. De informatie,

die de decoder nodig heeft, om xl en x2 eenduidig te kunnen

terugvinden, wordt resolutie informatie genoemd.

De kans, dat xI*x2 optreedt, is gelijk aan (l-i). Als het

laatste symbool van het ongecodeerde bericht verzonden is, dan

wordt de resolutie informatie naar de decoder gestuurd. Deze

bedraagt ongeveer N(l- -h-) bits. De bits worden gecodeerd in een

rij symbolen, welke met gelijke waarschijnlijkheid gekozen zijn uit

het alfabet • De encoders werken nu samen om de rij symbolen naar

de decoder te zenden. Ze hebben hiervoor gemiddeld N6A

transmissies nodig.

log( M2+M )
2

De behaalde transmissie rate is gelijk aan:

3.7

2Iog(M)
1+6A

3.8

Voor M+m gaat de somrate van dit schema naar 2Iog(M)-1. Dus het

Gaarder-Wolf schema geeft een asymptotisch optimale code voor het

A(2,M)-kanaal met een grote M. De encoders storen elkaar
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nauwelijks. Na normeren is het eenheidsvierkant capaciteitsgebied

van het A(2,~)-kanaal.

R2
log(M)

M= ex>
1.......---~---~

.5

- - - .M= 2

o .5 1.

Fig.3.l. Capaciteitsgebied van het A(2,~)-kanaal met daarin de

punten,die door het Gaarder-Wolf schema gehaald

worden.

3.3. Symmetrisch bedrijf van het A(2,M)-kanaal met feedback.

Met symmetrisch bedrijf duiden we het gebruik van het kanaal

aan onder de voorwaarde: R1=Rz • In de inleiding is vermeld, dat

met U~n=2 een optimale verdeling P(X1,XZ,U)=p(u)p(X1Iu)p(Xzlu) te

kiezen is. We breiden die strategie uit naar het A(2,M)-kanaal. We

nemen nu aan, dat lIun=M voldoende is om alle punten in het gebied

R~L te vinden. De verdeling p(x1Iu)p(Xzlu) wordt voorgesteld als

een geometrische verdeling van het eenheidsvierkant (fig. 3.2.) De

zijden van het vierkant zijn verdeeld in M subintervallen. De M

mogelijke kanaalinputs worden verdeeld over de subintervallen. De

lengte van een subinterval is evenredig met de kans, dat de

bijbehorende input gebruikt wordt.
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1 Po P
1 P2 P

3
2

0

1

2

3

P

P

P

P

Fig. 3.2. Geometrische verdeling van het vierkant bij u=O.

Voor elke uE{0,1, ••• ,M-1} is zo een verdeling gegeven. De

verdeling in intervallen van een zijde van het vierkant bij u=O

wordt gegeven door fa.

3.9f O ~ (PO,P1"",PM-1)

De verdeling in intervallen wordt ook bij u=i gegeven door fa. De

verdeling van inputsymbolen is bij u=O gelijk aan AO'

A
O

~ (0,1, ••• ,M-1) 3.10

We nemen verder aan, dat de verdeling voor u=i (O<i<M) cyclisch

verschoven is ten opzichte van AO'

Ai ~ (i,i+1, ••• ,M-1,0,1, ••• ,i-1) 3.11

Encoder 1 en encoder 2 gebruiken dezelfde (fo,A i ) combinatie bij

het coderen van de berichten WI en wz• De gebruikte u moet dus bij

beide encoders bekend zijn.

De kans op een bepaald outputsymbool kan nu uitgedrukt worden

in PO,P1'.",PM-1' aangenomen, dat elke u even waarschijnlijk is.
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M-1
Pr(y=OO) ~ I pr(y=oOlu=i)pr(u=i)

i=O

M-1 1 1
= I pZ --- = --- (l-P ). ° i M M €l.=

3.12

Met deze definitie is P de kans op een output y=ij met i*j.Op
€

grond van symmetrie voIgt dan:

j
.....!.- (l-P )M €

Pr(y=ij)= 2 P

M(M-1) €

i=j

i*j
i,j € {0,1, ••• ,M-1}

3.13

De output entropie H(Y) kan nu berekend worden:

H(Y) ~ -I Pr(y-ij) log Pr(y=ij)
"j

waarin

H(Y) - h(P ) + P log M(~-l) + (l-P )log M€ € € 3.14

h(a) ~ -a log(a) - (l-a) log(l-a)

de binaire entropiefunctie is. We willen H(Y) maximaliseren.

Differentieren naar P€ en resultaat gelijk aan nul stellen levert

de optimale waarde van P : popt
€ €

popt = !1:l
€ M+1 3.15

Bij deze waarde van P€ is H(Y) gelijk aan de total cooperation

grens. Als H(X1,XzIU»)H(Y), dan is er een punt in RCL,dat op de

total cooperationlijn ligt.

Stelling 1.

Voor het A(2,M)-kanaal met M)6 is total cooperation haalbaar.

Bewijs.

Definieer
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waarbij

M-1
R(X1 !U) ~ - L Pi 10g(Pi )

i=O

3.16

3.17

*Er ligt een punt van ReL op de total cooperation lijn, als aan DD)O

voldaan is onder de voorwaarden:

M-1
L Pi

i=O

M-1 2
L Pi

i=O

= 1

2
= --

M+1

3.18a

3.18b

opt M-1
Voorwaarde 3.18b is afgeleid van PE = M+1. Met de methode van

Lagrange zoeken we de extrema van D
A

• Hieruit voIgt:

-log(e) -log(P i ) + ~ + 2AP i = 0 (0" i" M-1 ) 3.19

waarin A en ~ de Lagrange multipliers zijn. Ret linkerlid van 3.19

beschrijft een convexe kromme. De tweede afgeleide naar Pi is

positief voor pi>O. Er zijn ten hoogste twee oplossingen voor Pi.

Noem de oplossingen a en e. Vullen we de mogelijke verdelingen met

PiE{a,e} (0"i<M-1) in 3.16 in, dan vinden we de extrema van D
A

onder de voorwaarden 3.18. (Strikt genomen kunnen er ook extrema

optreden bij PiE{O,a,e}, maar dan vinden we kleinere maxima.) Voor

3<M"7 blijkt, dat de verdeling rO=(a,e, ••• ,e) het globale maximum

van DA geeft onder de voorwaarden 3.18. We nemen aan, dat dit

voor aIle M>2 geldt. Uit 3.18 voIgt:

3.20a

e = I-a
M-1 3.20b
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Hiermee gaat verg. 3.16 over in 3.21.

D =A
1--
M

(1 M-1) [M1 (1 M-1)], + 1(M+l) log + 1(M+l)' +

M-1 ( 1 [ 1 1 )]
- ~ ,1 - JeM+l,) log ~ (1 - J(M+1) +

1 [M(71)]- -2- log

Hergroeperen van termen doet 3.21 overgaan in 3.22.

3.21

M-1
+ J(~n]

- J(M+lj
3.22

De tweede term in 3.22 i.s positief voor M)3 en neemt monotoon af

met toenemende M met limiet O. De derde term is negatief voor M)3

en neemt monotoon toe met toenemende M. Hij heeft eveneens limiet

O. Er is dus slechts een eindig aantal waarden van M, waarvoor de

som van de laatste twee termen kleiner dan -~ kan zijn. Voor

grotere waarden van M is de som groter dan -~. Computerberekeningen

(tabel 3.1) tonen aan, dat voor M<6 de twee som van de laatste twee

termen kleiner dan -~ is. Voor M)6 zijn de twee termen samen groter

dan -~ en dus is daar DA)O. Voor M)6 zijn rateparen (R1 ,R2) op de

total cooperation lijn haalbaar. ~
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Tabel 3.1.

Entropie van de inputverdeling onder de voorwaarde,

dat H(Y) gelijk moet zijn aan de total cooperation

grens.

M H(X1IU) \H(Y)

3 1.25163 1.29248

4 1.63596 1.66096

5 1.94476 1.95345

6 2.20263 2.19616

7 2.42386 2.40368

8 2.61749 2.58496

16 3.64293 3.54373

32 4.68562 4.52220

Het bovenstaande resultaat is behaald onder de aannames:

- nUll = M

- De verdelingen p(x1Iu) en p(x2Iu) worden beschreven met (fO,A
i

)

voor iedere u=i met O<i<M-l.

Onder deze aannames is het niet mogelijk om total cooperation te

halen, als 3<M<5.

Echter, zowel voor M=2 als voor M)6 is n U=M voldoende om een

optimaal resultaat te halen. We verwachten, dat II n-M ook voldoende

is om een optimaal resultaat te halen als 3<M<5. We nemen aan, dat

f
l-a I-a

O-(a'M-l" •• 'M-l) ook de beste verdeling is in dit geval.

Tabel 3.2 geeft de resultaten van de computer optimalisatie van

min{2H(x1 IU),H(Y)} over a weer. Hierbij is min{.,.} gelijk aan de

kleinste van zijn argumenten. Hierbij blijkt steeds 2H(X 1IU) gelijk

te zijn aan H(Y).
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Tabel 3.2.

Maximum output entropie bij n'Un ""M en H(Y)=2H(X I IU) .
De total cooperation grens is ter vergelijking

toegevoegd.

M H(Y) Tot. coop.

2 1.58226 1.58496

3 2.58379 2.58496

4 3.32159 3.32193

5 3.90686 3.90689

3.4. ASymmetrisch bedrijf van het A(2,M) kanaal met feedback.

We gaan au de resultaten van de vorige paragraaf uitbreiden

naar rateparen (RI ,R2 ), waarbij RI *R2 • De verdeling voor Xl wordt

nu anders dan voor X2 • Definieer:

3.23a

voor encoder 1 en

3.23b

voor encoder 2. Deze verdeling van het eenheidsvierkant is voor u=O

weergegeven in fig.3.3.
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1
aO a1 a2 a3

2

0

1

2

3

b

b

b

b

Fig. 3.3. Geometrische verdeling van het vierkant bij

asymmetrisch bedrijf.

De kans op een bepaalde output y kan uitgedrukt worden in de

inputkansen onder de aanname, dat aIle u met gelijke

waarschijnlijkheid optreden.

Pr(y=ij) ""

als i-j

als i:f:j

3.24

1-a 1-a 1-13 1-13
Met de verdelingen r01""(a'M-1'·.·.M-1) en r02 =(S'M=f' ••• 'M-1)

voIgt:

P = 1 - [as + (l-a)(l-S)]
E M-1 3.25

M-1
Total cooperation kan nu ook gehaald worden als PE~. Als 13 en

daarmee H(X1IU) gegeven is, dan voIgt met deze voorwaarde uit

3.25:

13 +!t1
M+1

a = --Me~--~l-- 3.26

Nu dient gecontroleerd te worden of H(X1IU)+H(X2IU»H(Y) geldt. Is
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dit het geval dan hebben we een punt op de total cooperation lijn

gevonden. Is hier niet aan voldaan, dan moet

min{H(X1 IU)+H(X2IU),H(Y)} gemaximaliseerd worden over a.

De rate R1 , die maximaal gehaald kan worden onder de voorwaarde
1

R2=log(M) voIgt door a~ in verge 3.25 in te vullen. Dan voIgt

M-1
Pe: = M""

en

1-M
RI ( ~ + log(M) 3.28

Dit is precies de rate, die maximaal gehaald kan worden zonder

gebruik te maken van feedback.

Resultaten zijn in bijlage I grafisch weergegeven. Voor de

punten, die niet op de total cooperationlijn of de lijn Rl~log(M)

of op de lijn R2=log(M) is niet bewezen, dat ze de grens van het

capaciteitsgebied vormen. We verwachten niet, dat er geen

verdelingen P(X1 ,x2 ,u)=p(u)p(X 1 Iu)p(X2 ]u) zijn, waarbij rateparen

(R1 ,R2) buiten het aangegeven gebied haalbaar zijn.

3.5. Opmerkingen en conclusies.

De resultaten van paragraaf 3.3 kunnen ook zonder het theorema

van Cover en Leung afgeleid worden. Neem aan, dat we het

transmissieschema van fig. 3.5 gebruiken. Dan introduceert het

gebruik van de "toestanden" u een fictief kanaal van U naar Y (Zie

fig. 3.5b). We definieren, dat u=i goed overkomt als y=ii ontvangen

wordt. Bij y=ij met H: j is een "erasure" opgetreden. De aanhalings

tekens zijn gebruikt om aan te geven, dat pr(Y=ijlu=i)*pr(~jklu=i)

met i*j*k. Als y=jj ontvangen wordt bij u=i definieren we dat er

een fout opgetreden is. Deze definitie is weergegeven in fig. 3.5.
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01
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•
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/
22

goed

--- "erasure"

fout

(b)

Fig. 3.5. Het transmissieschema voor het A(2,3)-kanaal (a) met

het fictieve kanaal van U naar Y (b).

De capaciteit van bet kanaal van U naar Y wordt gegeven door:

Cuy = max {H(Y) - H(yIU)}
p(u)

3.29

We nemen aan, dat beide encoders de verdeling fa (verg. 3.9.)

gebruiken en met rate gelijk aan H(X1IU) zenden. Dan kan de laatste

term in bet recbterlid van 3.29 gesplitst worden. Dan is bij

ontvangst van y=ij de input vector (xl,x2)=(i,j) even

waarscbijnlijk als de inputvector (x1,x2)=(j,i). Met andere woorden

er ontbreekt een bit informatie aan de bescbrijving van de input

als y=ij en u bekend zijn. Met pr(y=ijIU,i*j)=PE voIgt:
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3.30

Gemidde1d moeten er P bits aan reso1utie informatie verzondene
worden om de onzekerheid bij de ontvanger weg te werken. Hiervoor

wordt het kanaa1 van U naar Y gebruikt, dus moet Pe<Cuy ge1den. Uit

combinatie van verg. 3.29 en 3.30 vo1gt dan de voorwaarde 3.31.

MAX {H(Y) - H(X1,X2IU) ) 0
p(u)

3.31

Verder willen we Rl+R2~H(Xl,X21U) maxima1iseren over de verde1ing

fa (verg. 3.9.) Hieruit vo1gt, dat een verde1ing

P(X1 ,X2 ,U)=p(u)p(x1 \U)P(X2 \u) gekozen moet worden zodat in verg.

3.31 het ge1ijkteken ge1dt. Aangezien het kanaa1 van U naar Y
1

symmetrisch is, moet p(u)~ genomen worden. De symmetrie van het

kanaa1 van U naar Y is het gevo1g van de aanname, dat de verde1ing

fa niet van u afhangt.

Voor 2<M<5 zijn uit paragraaf 3.3 verde1ingen bekend die maximum

H(Y) hebben onder de voorwaarde H(Y)=H(X1 ,X2 !U). Er zijn voor M)6

verde1ingen p(X1Iu)=p(x2Iu), zodat aan H(X1,X2IU))H(Y) vo1daan

wordt. Er zijn ook verde1ingen p(x1!u)=p(x2Iu), zodat aan

H(X1 ,X2 /U)<H(Y) voldaan wordt. Omdat H(X1 ,X2 !U) een continue

functie is zijn er ook verde1ingen, die precies aan H(X1 ,X2IU)=H(Y)

voldoen. Hiermee is het geste1de bewezen.

Dit schema maakt ook enigszins duide1ijk waarom het gebruik van

de hu1pvariabe1e U superpositiecodering genoemd wordt. Een

codewoord ~ wordt op twee niveau's gevormd. De reso1utie

informatie, die de gebruikers gezame1ijk kennen, wordt in een

codewoord ~ gecodeerd. Daarop kiest e1ke gebruiker een codewoord

~-~, dae zijn persoon1ijke informatie weergeeft, en zendt ~ uit. De

persoon1ijke informatie is gesuperponeerd op de gezamelijke.

Vinck [10] heeft voor M=2 een praktische code aangegeven, die

transmisierate R1=R2=0.7909 heeft. Het virtue1e kanaa1 van U naar Y

wordt gebruikt om resolutie informatie naar de decoder te sturen.

Het wordt met toenemende M moei1ijker om een goede code voor het

kanaa1 van U naar Y te vinden, omdat het kanaa1 snel in
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complexiteit toeneemt.

Beschouwen we nogmaals de figuren van bijlage I. Ret blijkt,

dat met toenemende M een steeds groter stuk van de total

cooperation lijn haalbaar is. De winst in transmissiecapaciteit

door gebruik te maken van feedback neemt echter zowel relatief ala

absoluut af. Deze resultaten gelden ook voor het B(2,M)-kanaal,

omdat het A(2,M)- en het B(2,M)-kanaal equivalent zijn.
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4.0. HET C(2,M)-KANAAL MET FEEDBACK.

4.1. Grenzen aan het capaciteitsgebied.

Een bovengrens voor het capaciteitsgebied van het C(2,M)-kanaal

met feedback is weer total cooperation. Ook bij het C(2,M)-kanaal

kan een verdeling P(x1 ,x2) gekozen worden, zodat elk outputsymbool

even waarschijnlijk is (fig. 4.1.) De minimale waarde van de output

is O. De maximale waarde is 2(M-l). De cardinaliteit van de output

is dus 2M-i. Verg. 4.1 geeft de total cooperationgrens weer.

4.1

Ala ondergrens willen we het capaciteitsgebied van het kanaal

zonder feedback nemen. Dit gebied wordt in de volgende paragraaf

beschouwd, daar het niet uit de literatuur bekend is. Een andere

ondergrens levert het algemene Gaarder-Wolf schema.

0 1 ~1

1 2 M

~1 M 2M-2

1

~1

o 1 ~1

Fig. 4.1. Ret C(2,M)-kanaal. Onder de dikke lijn komen aIle

outputsymbolen eenmaal voor.
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In de eerste N transmissies worden de berichten ongecodeerd

verzonden. De decoder kan aIleen xl en x2 herkennen, als x l =x2=0 of

als xI=x2=M-l. In aIle andere gevallen zijn er meerdere combinaties

(x l ,x2), die dezelfde output geven. Voor het C(2,7)-kanaal zijn

de mogelijke outputs met de benodigde resolutie informatie in tabel

4.1 weegegeven.

Tabel 4.1.

De mogelijke kanaaloutputs met kans op optreden als
1

Pr(xI=i).pr(x2=i)~ (O<i<M-l) voor M=7.

y Pr(y=i).7 2 resolutie informatie

0 1 0

1 2 log 2

2 3 log 3

3 4 log 4

4 5 log 5

5 6 log 6

6 7 log 7

7 6 log 6

8 5 log 5

9 4 log 4

10 3 log 3

11 2 log 2

12 1 0

Na N transmissies zijn er gemiddeld ~CN bits aan resolutie

informatie nodig, waarbij

1 2 M-l
~C = ~ log(M) +~ L i log(i)

i=1
4.2

De resolutie informatie wordt in total cooperation overgezonden met

rate log(2M-l) per transmissie. De somrate die met het schema
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h ld dt is RGsWom.ge aa wor

Rsom z 2 10g(M)
GW ~c

1 + 10g(2M-l)

4.3

Om de efficientie van de strategie te beoordelen laten we M erg

groot worden en vervangen de sommatie in verg.4.2 door een

integratie (zie fig.4.2.)

20

16

12

8

4

2

o i,x

n ilogi

./ x log x

Fig. 4.2. Benadering van de som over i.log(i) met een

integraal over x.log(x).

2 M-~
~C ~ ~ 10g(M) + ~ {x log(x) dx

~ 10g(2M-l) - ~log e - 1

4.4

Dit invullen in vergelijking 4.3 en ontwikkelen van de noemer in een

reeks levert:

Rsom ~ 10 (M) [ 1 + ~log(e)+l + (~10g(e)+1)2+ ••. ] 4 5
GW g 10g(2M-l)10g(2M+l) •

In tegenstelling tot het A-kanaal storen de zenders elkaar hier

weI. Voor grote M kan nauwelijks meer informatie overdracht

plaatsvinden, dan bij time-sharing.
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4.2. Het capaciteitsgebied van het C(2,M)-kanaal zonder feedback.

Beschouw nogmaals fig. 4.1. Neem nu aan, dat pr(x1=i)=a
i

en

pr(x2=i)=b
i

met 0(i(M-1. Dan voIgt:

i
Pr(y=i) = I a.b i _

jj=O J

M-1
Pr(y=i) = I a.b i j

j=i-(M-1) J -
als M(i(2(M-1) 4.6

4.7a= 0

De entropie van de output van het C(2,M)-kanaal wordt

gemaximaliseerd met de methode van Lagrange. Dit geeft het volgende

stelsel van 2M vergelijkingen.

o
oa

i
{ H(Y) - A(l-Iai ) }

o {H(Y) - A(l-Ibi ) } = 0Ob.
1

4.7b

Ondanks hun betrekkelijk eenvoudige formulering zijn de

vergelijkingen 4.7 niet analytisch op te lossen. Verder zijn de

vergelijkingen niet voldoende om capaciteit uit te rekenen, omdat

H(Y) geen convexe functie van ~ en ~ is.

Nemen we nu aan, dat H(X2) gelijk is aan

0(i(M-1, dan voIgt uit 4.7a:

(Zie ook appendix II.)
1

log(M), ofweI bi~ met

-1
=-

M

M-1
log(ao(aO+a1)···( I ai)) +

i=O

4.8a-log e + log M + A

__0__ {H(Y) _ A(l-Ia
i

)} = -1
oa1 M

M-1 M-1
log(aO+a1)···( I a i )( I ai)) +

i=O i=l

-log e + log M +A 4.8b

Analoog volgen de andere M-2 vergelijkingen uit 4.7a. Door de
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1
verge1ijkingen 4.8 aan e1kaar ge1ijk te ste11en vo1gt aO=aM_1= -r-,
ai=O voor 1<i<M-2. De output entropie H1(Y) bij deze verde1ing is:

M-1
H(Y) =~+ log M ~ H1(Y)

Neem nu voor Xl de verde1ing zoa1s zojuist is afge1eid en 1aat de

verde1ing voor X2 vrij, dan vo1gen uit 4.9b de verge1ijkingen:

o~ {H(Y) - ~(l-Ibi)} = -~log(~bo) - ~10g(~(bO+bM_1») +
o

-log e + ~ 4.10a

4.10b

o~ {H(Y) - ~(l-Ibi)} = -~10g(~bM_1) - ~10g(~(bO+bM_1») +
M-1

-log e + ~ 4.10c

Door ge1ijkste11en van de verge1ijkingen vo1gt uit 4.10, dat de
1-2a 1-2a

verde1ing r=(a, M-2"'" M-2,a) optimaa1 is. Nu is H(Y) een functie

oH(Y)
van a. Uit oa = 0 vo1gt de optima1e ao '

1
a 0 = "":'"(M---~2--)"':'';~2 -+~2 4.11

Bij deze verde1ing heeft H(Y) een extremum H2(Y). Er is geen bewijs

bekend, dat H2(Y) een globaa1 maximum van H(Y) is. Voor M=3 zijn

deze resu1taten in fig. 4.3 weergegeven. Voor andere waarden van M

zijn HI(Y) en H2(Y) in tabe1 4.2 weergegeven.
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1------ ,
1.5 " ,

",, ,
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"""
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o .5 1. 1.5

Fig 4.3. Ondergrens voor het capaciteitsgebied van het C(2.3)

kanaal zonder feedback.

De getrokken lijnen in fig. 4.3 vormen de rand van het

capaciteitsgebied. De onderbroken lijn geeft de rand aan van het

gebied van rateparen (R1.R2). waarbij met willekeurig kleine

foutenkans informatietransport van gebruikers naar ontvanger kan

plaatsvinden.

Uit tabel 4.2 blijkt. dat deze keer het algemene Gaarder-Wolf

schema niet boven de capaciteit zonder feedback uitkomt. Dit komt

waarschijnlijk doordat de parameters van het schema niet

geoptimaliseerd zijn voor het kanaal. Als de zenders de

kansverdeling gebruiken. waarbij H2(Y) als somrate gehaald wordt. en

daarna resolutie informatie sturen in total cooperation wordt de

situatie een stuk beter. Dit is weergegeven in de vijfde kolom van

tabel 4.2.
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Tabe1 4.2.

De beste somrates voor het C(2,M)-kanaal zonder feedback en

de Gaarder-Wolf rates.

H1(Y) H2(Y) Rsom 0
M GW

R
GW

3 2.25163 2.27155 2.23400 2.27720

4 2.75000 2.77155 2.70477 2.77401

5 3.12193 3.14216 3.05744 3.14349

6 3.41830 3.43675 3.33990 3.43758

7 3.66450 3.68127 3.57566 3.68183

8 3.87500 3.89029 3.77808 3.89069

16 4.93750 4.94619 4.81092 4.94626

32 5.96875 5.97335 5.82726 5.97336

4.3. Symmetrisch bedrijf van het C(2,M)-kanaal met feedback.

Ook bij het C(2,M)-kanaal wordt het capaciteitsgebied beschreven

*door RCL • De cardinaliteit van de hulpvariabele wordt gelijk aan 2

genomen om de symbolen 0 en 2M-2 een hogere waarschijnlijkheid te

geven. De waarden van U worden weer voorgesteld als ~erdelingen van

het eenheidsvierkant (fig. 4.4.) De vierkanten worden met gelijke

waarschijnlijkheid gekozen. Met pr(x12i]u=0)=pr(x2-ilu=1)=ai wordt

de kansverdeling van de output:

Pr(y=O) = Pr(y=2M-2) ~[a~ + a~_1]

Pr(y=1) - Pr(y=2M-3) = ~[ 2aOa1 + 2a
M

_1a
M

_
2

]

4.12
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~X1 3 2 1 0

3 6 5 4 3

2 5 4 3 2

1 4 3 2 1

0 3 2 1 0

U=1

Fig. 4.4. Transmissieschema voor het C(2,4)-kanaal met

feedback.

Total cooperation is haalbaar als er een verdeling ~ is zodat aan

H(Y) = log(2M-l)

en

H(X1IU) ) \log(2M-l)

voldaan wordt. Aan 3.13a is voldaan, als aan

1
Pr(y=i) = -2M-l

voldaan wordt. Uit 4.12 en 4.14 voIgt:

a =
i

4.13a

4.13b

4.14

4.15a

4.15b

g =
i

2i-l
sin(2M=r)

gi-l (2i )
sin 2M-1 '1r

4.15c

Voor de afleiding van 4.15 wordt verwezen naar app. II. Rest nu nog

aan te tonen, dat er een M' is waarvoor geldt: als M>M', dan is
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H(X1IU»)\H(Y). Met

at = 1(2M-l) a
i

voIgt

M-1
H(X1 IU) = \log(2M-l) - L a i log ai

i=O

Definieer DC als voIgt

4.16

DC = 2H(X1IU) - log(2M-l) 4.17

Dan is DC gelijk aan de som in het rechterlid van verge 4.16

Met enige trigoniometrische bewerkingen voIgt uit 4.15 a
i
<a

i
_

1
voor

O<i<M. Verder is log(aO)<\ en log(ai)<-\. Invullen van de

bovenstaande afschattingen levert dan:

DC > -aO~ + ~(I-aO) 4.18

Nu is DC>O als aO(~. Dit is het geval voor M)5. Voor M=3 en M=4

voIgt het gestelde door berekening van H(X1 IU) (zie tabel 4.3.) Uit

DC>O voIgt met verge 4.17. dat bij het C(2,M)-kanaal total

cooperation haalbaar is.



4.19a

-34-

Tabel 4.4.

H(X1IU) bij total cooperation voor het C(2,M)-kanaal

met feedback.

M 2R(X1 IU) H(Y)=log(2M-1)

3 2.53401 2.32193

4 3.29799 2.80735

5 3.89692 3.16993

6 4.38909 3.45943

7 4.80668 3.70044

8 5.16962 3.90689

16 7.06626 4.95420

32 8.98292 5.97728

4.4. ASymmetrisch bedrijf van het C(2,3)-kanaal met feedback.

De resultaten van de vorige paragraaf kunnen uitgebreid worden

naar asymmetrisch bedrijf van het C(2,M)-kanaal. Er wordt weer II 11=2

genomen. Encoder 1 neemt pr(X1=ilu=0)""a
i

en encoder 2 neemt

pr(X2""ilu=0)=b
i

• De kansverdeling van de output is:

1 i
Pr(y=i) "" ~jIo(ajbi-j + a~1-jbM-1-i+j)

Pr(y=i) = Pr(y=2M-2-i)

Total cooperation kan gehaald worden, als er verdelingen ~ en b

zijn, zodat

Pr(y=i) "" ....l.2M-1 0(i(2M-2 4.20

In verg. 4.19 komen 2M onbekenden voor. Ret stelsel vergelijkingen

4.20 bevat ten hoogste M onafhankelijke vergelijkingen. 2bi=1 volgt

uit 2Pr(y=j)=2ai2bi=1 met 4.19 en 4.20. Kiezen we een verdeling ~,
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dan blijven er M lineaire vergelijkingen over. Onder de voorwaarden

O<b
i
<l met 0<i<M-1 volgen uit deze vergelijkingen de kansen bi'

I
Definieer weer DC:

DC = H(X1 IU) + H(X2 !U) - log(2M-1) 4.21

met

~1

= -L ailog a i
i=O

4.22a

4.22b

Als DC)O. dan is total cooperation mogelijk. Computeroptimalisatie

van H(X1IU) onder deze voorwaarde levert de meest asymmetrische

punten(Has(X1IU).Has(X2!U») en (Has(X2IU).Has(X1IU»). waarbij total

cooperation mogelijk is. De optimalisatie is aIleen uitgevoerd voor

M=3 (Zie fig. 4.5.) Vergelijkingen 4.19 en 4.20 worden dan:

4.23a

4.23b

4.23c

Hiermee is b in a uit te drukken. Uit optimalisatie van H(X1IU)

onder de voorwaarde DC)O voIgt:

(Has(X1IU).Has(X2!U») = (1.45184. 0.87007)

a = (0.4738. 0.3762. 0.1501)

b = (0.8167. 0.0962. 0.0871)

4.24a

4.24b

4.24c

Ook hier levert feedback geen winst op als H(X1 IU)=logCM) genomen
1wordt. Als ai=-r- met 0<i<2 in verg. 4.23 ingevuld wordt. dan

voIgt:
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1
Pr(y=2) = '3

4.25a

4.25b

4.25c

H(Y) is optimaal, als b1=O genomen wordt. Oit is dezelfde verdeling

als in paragraaf 4.2 gevonden werd.

Oe ontbrekende stukken in fig. 4.5. kunnen ook gerealiseerd

worden met nUII=z. Oit vereist optimaliseren van

min{H(x1IU)+H(Xzlu),H(Y)} over de parameters ~ en~. Er is niet

bewezen, dat de gevonden punten op de rand van het capaciteitsgebied

liggen.

1.5

1.

.5

o .5 1. 1.5

Fig. 4.5. Capaciteitsgebied van het C(Z,3)-kanaal. Hierin

ontbreken nog de stukken tussen de total

cooperationlijn en de lijnen (R1 , log(3)) en

(log(3), R2). Oe losse punten zijn ter vergelijking

uit fig. 4.3. overgenomen.
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4.5. Opmerkingen en conclusies.

Voor het C(2,M)-kanaal met feedback is bewezen, dat voor elke

M)3 total cooperation haalbaar is. Total cooperation is niet

mogelijk zonder feedback. Voor asymmetrisch bedrijf van het kanaal

met feedback zijn geen berekeningen gedaan voor M)4 vanwege de

snelgroeiende complexiteit van de vergelijkingen. Verwacht wordt,

dat bij toenemende M grotere stukken van de total cooperationlijn

haalbaar zijn. De winst in capaciteit door feedback zal afnemen met

toenemende M.

Opvallend voor het C(2,M)-kanaal is, dat de cardinaliteit van

die voldoende is om capaciteit te halen, niet afhangt van nXI ", IIX2 11

of II~".
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S.D. HET C(T,2)-KANAAL MET FEEDBACK.

S.l. Grenzen aan het capaciteitsgebied.

Het binaire optelkanaal met T gebruikers (C(T,2» is een

uitbreiding van het binaire optelkanaal met twee gebruikers. Het

kanaal wordt gedefinieerd door verg. S.l. De inputs ~ (l<k<T)

worden gekozen uit het alfabet {O,l}.

T
Y = I Xkk=l

Het capaciteitsgebied van het kanaal zonder feedback is beschouwd

door Chang en Weldon [9] en is voor T=3 weergegeven in fig. S.l.

Fig. S.l. Het capaciteitsgebied van het C(3,2)-kanaal zonder

feedback.

Het aantal beperkingen op de rates van de gebruikers neemt sterk

toe met het aantal gebruikers. Daarom zal in het vervolg aIleen naar

het maximum van de som van de rates gekeken worden. Voor het C(T,2)-
. som

kanaal zonder feedback is deze som gel1jk aan R
Z

•
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-T

10g(;T))
'i

5.2

Capaciteit kan gehaald worden als aIle gebruikers met gelijke kans
som'0' of '1' zenden. Voor enige waarden van T is RZ in tabel 5.1

weergegeven. Als het aantal gebruikers erg groot wordt, dan kan

R~om benaderd worden met verga 5.3 [9].

5.3

Voor het capaciteitsgebied van het T-gebruiker multiple access

kanaal met feedback is geen uitdrukking bekend, die vergelijkbaar is

met de beschrijving van Cover en Leung voor kanalen met twee

gebruikers. Verder krijgt een gebruiker via de feedback niet

voldoende informatie om de inputs van de andere gebruikers te kunnen

terug vinden. Een voorbeeld: de output y is gelijk aan '1'. Een

gebruiker heeft een '0' gezonden. Hij weet dan niet welke van de

andere gebruikers een '1' heeft gezonden.

Ook in dit geval kan de somrate van de Gaarder-Wolf strategie

berekend worden [11]. We nemen aan, dat aIle gebruikers elkaars

inputs kennen, of kunnen decoderen uit de feedback. Dit wordt

aangenomen om de berekening te vereenvoudigen. Dan kan de

onzekerheid bij de ontvanger na N transmissies opgeheven worden door

de samenwerkende encoders. Onzekerheid bij de ontvanger ontstaat,

als een output y*O of y*T optreedt. Als y=i met O<i<T optreedt, dan

is er een uit (~) inputvectoren ~(xl,x2,••• xT) oorzaak van de

onzekerheid bij de ontvanger. Aangenomen,dat aIle encoders met

gelijke kana '0' of '1' gebruiken, wordt de benodigde resolutie

informatie gelijk aan N~C.

T-l (~) T
~C - I -=T log«(i)) 5.4

i-l 2

De resolutie informatie wordt in total cooperation overgezonden. Per

transmissie wordt dan 10g(T+l) overgebracht. De somrate, die dan
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gehaald wordt, is R~m. Voor verschillende waarden van T is R~~m

gegeven in tabel 5.1

=
T

~C
1 + ~~~=-=-log(T+l)

5.5

somVoor grote T kan RGW afgeschat worden. Eerst wordt ~C benaderd.

~C =

T

L
i=O

2-Tr~) log (;~) = log (;~)

5.6

Met behulp van de formule van Stirling voIgt nu log (;~) ~ T. Voor

Rsom voIgt:
GW

somVoor grote T gaat R
GW

naar total cooperation. Vergelijken we dit

met de somrate, die gehaald kan worden zonder feedback ~log(;~eT),

som
dan blijkt RGW sterk naar boven af te wijken. Dit is niet in

overeenstemming met de verwachting, dat met toenemend aantal

gebruikers, het verschil in capaciteit door feedback afneemt. De

aanname, dat de encoders elkaars berichten kunnen decoderen wordt

minder realistisch met toenemend aantal gebruikers. Hiermee kan het

verschil verklaard worden. De Gaarder-Wolf rate is dus niet geschikt

als ondergrens voor het capaciteitsgebied van het T-gebruiker MAC.
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Tabel 5.1

De maximale somrate bij het C(T,2)-kanaal

zonder feedback en de Gaarder-Wolf rate.

T Rsom Rsom
Z GW

2 1.50000 10 52037

3 1.81128 1.88163

4 2.03064 2.16432

5 2.19819 2.39936

6 2.33336 2.60182

7 2.44664 2.78022

8 2.54420 2.93997

*16 3.04655 3.83779

* vergelijking 5.3 geeft als bovengrens 3.04710.

Voor twee gebruikers is het capaciteitsgebied hetzelfde als een

of twee gebruikers feedback krijgen (partial feedback [3].) Voor

meer gebruikers zou het capaciteitsgebied hetzelfde kunnen zijn als

T-1 of T gebruikers feedback krijgen. Neem aan, dat encoder 1 geen

feedback krijgt en dat de andere encoders ~l kunnen decoderen. Op

grond van ~l wordt een nieuwe ~ gekozen uit een lijst, welke vooraf

door de gebruikers is samengesteld. We nemen aan, dat u gekozen

wordt uit een binair alfabet. De rate van encoder 1 moet voldoen aan

verge 5.8, zodat de andere encoders ~l kunnen decoderen.

(2(k(T) 5.8

De ontvanger moet Xl ook kunnen decoderen. Hier krijgt informatie

via Xl nl. I(X I ;yIU) en via U: I(U;Y). Hiermee moet hij ~l kunnen

decoderen (verg. 5.9.)

5.9
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Combinatie van beide eisen levert:

5.10

De informatie van de andere encoders wordt sequentieel door de

ontvanger gedecodeerd. De rates van de andere gebruikers moeten

voldoen aan:

R2 ( I(X2;yIXl ,U)

R3 ( I(X
3

;Y\Xl ,X2,U) 5.11

We nemen de cardinaliteit van gelijk aan 2. AIle encoders kiezen

met kans p hun symbool ongelijk aan u (pr(xk*u)=p). De bovenstaande

mutuele informaties kunnen dan berekend en geoptimaliseerd worden.
som

De gevonden somrates RpF met de optimale kans p zijn voor enkele

waarden van T in tabel 5.2 opgenomen. Voor T=3 is onderzocht of

pr(xk*u)=Pk hogere somrates toelaat. Er zijn geen hogere somrates

gevonden.

Ret partial feedback schema, zoals hier gepresenteerd is, haalt

een hogere somrate, dan mogelijk is zonder feedback. In de volgende

paragraaf zal voor T=3 worden aangetoond, dat dit schema niet

optimaal is.
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Tabel 5.2.

Bereikbare somrates als een van de T gebruikers

geen gebruik maakt van feedback.

T pr(xk*u) R
som
PF

2 0.23766 1.58226

3 0.35385 1.89782

4 0.40986 2.08928

5 0.43939 2.23639

6 0.45635 2.35913

7 0.46684 2.46487

8 0.47376 2.55786

16 0.49161 3.04957

5.2. Transmissieschema's voor het C(3,2)-kanaal met feedback.

5.2.1. Coderen met Markov schema's.

In de voorgaande paragraaf zijn aIleen algemene beschouwingen

over het C(T,2)-kanaal opgenomen. Nu gaan we specialiseren naar het

C(3,2)-kanaal en proberen transmissieschema's te vinden met zo groot

mogelijke somrate. Rier zullen Markov schema's onderzocht worden,

analoog aan die door Schalkwijk [12] besproken worden. Ret eerste

schema is overgenomen van Paul [11]. Ret lost elke onzekerheid bij

de ontvanger meteen Ope In de eerste transmissie zenden aIle

gebruikers met gelijke kans '0' of '1'. Dit wordt weergegeven als

een verdeling van de eenheidskubus in acht kleinere kubussen

(fig. 5.2a.) Ret nummer van de transmissie wordt weergegeven door t.

Bij ontvangst van y=0 of y=3 is er geen onzekerheid bij ontvanger

over de inputs. Bij ontvangst van y=1 of y=2 zijn er voor de

ontvanger drie mogelijke inputvectoren over.



-44-

Deze onzekerheid wordt in de tweede transmissie opgelost. De eerste

gebruiker herhaalt zijn eerste input. De tweede gebruiker inverteert

zijn input. De derde zendt een '0'. Afhankelijk van de eerste

transmissie treedt nu y=0, y=l of y=2 Ope Hiermee weet de ontvanger,

wat in de eerste transmissie bedoeld was. Fig. S.2b geeft de tweede

transmissie weer voor y=l bij de eerste. De behaalde somrate is

gelijk aan }.3=1.7l429. Dit ligt onder de somrate, die haalbaar is

zonder feedback. Deze code is inefficient vanwege het passieve

gedrag van de derde gebruiker tijdens de tweede transmissie.

H(ylt=l) = l+h(t)

(a)

H(ylt=2) = log(3)

(b)

4
Pr(t=l) = -7-

3Pr(t=2) = 
7

(c) (d)

Fig. 5.2. Eenvoudig Markov schema. De waarde van y is

rechtsonder in het voorvlak van de blokken

weergegeven.

We nemen nu aan, dat de derde gebruiker tijdens de tweede

transmissie met gelijke kans '0' of '1' zendt (fig. S.3a.) Na de

tweede transmissie is er nog onzekerheid bij ontvangst van y=l of
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y=2. Nu zijn er twee gebruikers volledig op de hoogte van de

informatie, die de anderen hebben verzonden in voorgaande

transmissies. Bij ontvangst van y=1 kan gebruiker 2 het linker- van

het rechterblok (fig. 5.3b) onderscheiden. Gebruiker 3 kan het

bovenste blok van het onderste onderscheiden. Gebruiker 1, die als

het ware van de zijkant naar de blokken kijkt, kan de twee blokken

niet onderscheiden. Gebruikers 2 en 3 werken samen om de onzekerheid

bij de ontvanger weg te werken. Bij ontvangst van y=2 werken de

gebruikers 1 en 3 samen. De gebruiker, die niet weet welk blok

bedoeld was, zendt met gelijke kans '0' of '1'. Bij deze transmissie

is H(ylt=3)=2. Dit is de total cooperation rate. Na deze

transmissie begint het spelletje weer bij de eerste transmissie. Het

Markov model van dit schema is in fig. 5.3c weergegeven.

H(Y\t=2')

(a)

log(3)+1/3 H(ylt=3')

(b)

2

114

( c)

Fig. 5.3. Markov schema met 3 toestanden.

in fig. 5.2 weergegeven.

Pr(t=l) =
4

""9
Pr(t=2')

3
=

9

Pr( t=3' )
2

= 9
(d)

De eerste toestand is
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Oe gemiddelde somrate wordt berekend met verge 5.8. Hierin is

Pr(t=i) de stationaire kana op de i
e

transmissie. H(Y!t=i) is de

informatie, die in die transmissie is overgebracht.

~om ~ I Pr(t=i) H(ylt=i) 5.8

som 17Na invullen voIgt RM = 19 = 1.88889. Oit ligt al boven de ARQ-grens

(tabel 5.1.) Uit inspectie van de mogelijke overgangen voIgt
557

(R1,R2R3) = (i'i'i)·
Het schema kan verder verbeterd worden door in de derde

transmissie geen total cooperationslag te doen, maar een goede

slag, waarbij nieuwe informatie verzonden wordt (fig. 5.4a).

Gebruiker 2 houdt zich met kans p niet aan de afspraak om samen te

werken. Er moet nu een vierde transmissie geintroduceerd worden om

onzekerheid bij de ontvanger op te lossen (fig. 5.4b). Bij ontvangst

van y=O of y=1 zijn er weer twee gebruikers volledig op de hoogte

van de onzekerheid bij de ontvanger. Oit is dezelfde situatie als

3".Nu is er een andere dan de eerste transmissie, waarin

teruggekeerd kan worden. Oit is belangrijk, omdat H(ylt=i) het

kleinste is voor t=l. Fig. 5.4c geeft weer het bijbehorende Markov

d I I
som Rsom_

mo e • Na optima iseren van RM over de kans p, voIgt M

1.89800, bij p-0.28797. Oit is als voIgt verdeeld over de

gebruikers: (R1 ,R2 ,R
3

)-(O.56989, 0.56989, 0.75822).
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/
H(yl t =o3") =0 l+h(l;P)

(a)

H(ylt=o4") :II l+h(l~~)
(b)

Pr(t=ol) = 4(1-p)
lO-6p

Pr(t=2') = 3(1-p)
lO-6p

Pr(t=o3") '"' lO-~P
l+p

Pr(t=4") = lO-6p

(c) (d)

Fig. 5.4. Markov schema met vier toestanden. De eerste twee

zijn gegeven in de fig. 5.2 en 5.3.

Dit schema heeft een betere somrate, dan in de vorige paragraaf

gegeven is. Hieruit voIgt, dat de strategie, waarbij een gebruiker

geen gebruik maakt van feedback, niet optimaal kan zijn, als aIle

gebruikers weI de beschikking hebben over feedback.

5.2.2. Transmissieschema 1 met gebruik van een hulpvariabele.

Het C(3,2)-kanaal is een uitbreiding van het C(2,2)-kanaal. De

derde gebruiker beschouwd zich nu als een toegevoegde gebruiker bij

een C(2,2)-kanaal volgens fig. 5.5.
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(a)

X3 Y

Oe::----.... 0

y

2

-----.... 3

(b)

Fig. 5.5. Ontbinding van het C(3,2)-kanaal in een C(2,2)-kanaal

met een toegevoegde gebruiker. Ret kanaal, dat de

derde gebruiker ter beschikking heeft, is weergegeven

in b.

De kanaalovergangswaarschijnlijkheden van het kanaal van X3 naar Y

worden bepaald door het gedrag van de andere gebruikers. Over het

kanaal van ~ naar Y kan met rate R3 kleiner of gelijk aan I(X3 ;Y)

gezonden worden. Gebruiker 3 gebruikt een blokcode ter lengte N.

Zowel de gebruikers 1 en 2 alsook de ontvanger kunnen dan ~ uit Z
decoderen. Zij trekken ~ van Z af Er resteert een MAC met twee

gebruikers en output ~~. Voor dit kanaal kan superpositiecodering

gebruikt worden, zoals beschreven in voorgaande hoofdstukken.

Als de andere gebruikers met gelijke kans '0' of '2' produceren,

dan is het kanaal van X3 naar Y symmetrisch. Gebruiker 3 moet met

gelijke kans '0' of '1' zenden om capaciteit te halen. Als

gebruikers 1 en 2 samen met gelijke kans '0', '1' of '2' produceren

is het kanaal een erasure-kanaal. Na een erasure herhaalt gebruiker

3 zijn informatie. Gebruiker 1 en 2 kunnen X3 foutloos decoderen.

De ontvanger kan dat ook. Aile gebruikers en de ontvanger trekken

daarna X3 van y af. Er resteert een MAC met twee gebruikers en
som

output y-x3' De somrate wordt RS •
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R~om= { (R
1
+R

Z
+R

3
)! 0(R1(I(X1;yIU,XZ'X3),

0(R
Z
(I(XZ;ylU,X1 ,X

3
),

Rl+RZ(I(Xl,XZ;yIX3)'

R
3
(I(X

3
;Y)

p(x1 ,xZ,x3 ,u) =p(U)p(X1IU)p(XzIU)p(X3) 5.9

Ret blijkt, dat gebruikers 1 en Z bij het punt van v.d. Meulen

moeten opereren. Ret kanaal van X3 naar Y is dan symmetrisch.

Gebruiker 3 moet '0' en '1' even waarschijnlijk kiezen om capaciteit
som

te bereiken. Dan is RS = 1.90309 en pr(xk*u)=0.Z3766 (k=l,Z). De

rates van de gebruikers zijn (R1 ,RZ,R
3

)=(0.79133, 0.79113, 0.3Z083)

Ret is bij dit schema van primair belang, dat zowel gebruiker 1

en Z als de ontvanger steeds x3 kunnen terugvinden. Roewel gebruiker

3 feedback heeft, hoeft hij daar geen gebruik van te maken om zijn

bericht te verzenden. Rij beschouwt zich dan als gebruiker van een

kanaal met een gebruiker en een ontvanger. Dan heeft feedback geen

invloed op de capaciteit van het kanaal van X3 naar Y. Riermee is

aangetoond, dat de strategie van paragraaf 5.1 niet optimaal was.

Dit superpositieschema is ook beter dan de Markov schema's uit

paragraaf 5.Z.1. De winst is echter klein. Voordeel van het

superpositie-schema is, dat het gemakkelijk uit te breiden is naar

C(3,M) kanalen. Hier zijn geen verdere berekeningen aan gewijd.

s.Z.3. Transmissieschema Z met een hulpvariabele.

In de vorige paragraaf maakte de derde gebruiker geen gebruik

van feedback. De somrate zou vergroot kunnen worden, als de derde

gebruiker weI gebruik van feedback zou gaan maken. Beschouw daartoe

nogmaals fig. s.3a. Definieer het linkerblok als u=O en het

rechterblok als u=l (fig. 5.6.). Nu hebben we weer een kanaal van U
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naar Y.

.
II I U Y

I I I
I 0 0I I

~~ ~-

U=O

2

3

(a) (b)

Fig. 5.6. Mogelijk kanaal van U naar Y voor het C(3~2)

kanaal. De orientatie van de assen is dezelfde

als in fig. 5.2.

De vraag is nu: hoe kan dit kanaal gebruikt worden? Hiervoor moet

aan de volgende twee voorwaarden voldaan zijn.

1) Er moeten tenminste twee gebruikers zijn~ die voldoende

informatie hebben om eenduidig te kunnen vaststellen~ welke u

gebruikt zal worden. Voor gebruiker 1 geldt P(X1!U)=P(X1). Hij

hoeft dus niet te weten~ welke u gekozen was.

2) De capaciteit van het kanaal van U naar Y moet voldoende zijn om

de resolutie informatie over te kunnen brengen. Neem aan de

ontvanger kan na een blok van N transmissies de goede ~

terugvinden. Neem verder aan~ dat bij een van die transmissies

y=1 bij u=O is opgetreden. Dan weet de ontvanger niet of het

grote blok linksvoor of het kleine blok rechtsachter bedoeld was.

Dit moet naderhand nog duidelijk gemaakt worden door de

gebruikers 1 en 2.
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u:o U:1

(a) (b)

Fig. 5.7. De combinaties, die de u gezamelijk kunnen kiezen.

Voor de duidelijkheid zijn de blokken weer getekend,

zoals in fig. 5.3. Zowel in (a) als in (b) wordt het

linkerblok als u-O gedefinieerd.

Neem aan, dat de gebruikers 2 en 3 een codewoord ~ gekozen

hebben op grond van de voorgeschiedenis. Stel, dat bij een

transmissie de combinatie uaO en y=1 optreedt (fig. 5.7a.) Dan weet

gebruiker 3 niet welke van de inputvectoren ~(l,O,O) of ~(O,l,O)

opgetreden is. De ontvanger weet, dat u=O opgetreden is, maar hij

weet niet welke inputvector, verzonden is door de gebruikers.

Gebruiker 3 kan niet meewerken aan het oplossen van deze onzekerheid

bij de ontvanger. Gebruiker 1 weet wei welke inputvector verzonden

is. Hij kan dus meewerken aan het wegwerken van de onzekerheid bij

de ontvanger. Anderszijds als gebruikers 1 en 2 het codewoord u

samen gekozen hadden, dan had bij ontvangst van een dubbelzinnige y

gebruiker 1 niet mee kunnen meewerken'aan het wegwerken van de

onzekerheid bij de ontvanger en gebruiker 3 wei (fig. 5.7b.) Hiermee

is aan de eerste eis voldaan.

De resolutie informatie, die nodig is om de blokken bij optreden

van bijv. y=1 en u-O te splitsen, is gelijk aan h(p). Met kans \

treedt er een dubbelzinnige y Ope Totaal moet er dus \h(p) verzonden

worden. Capaciteit van het kanaal van U naar Y kan bereikt worden,

als met gelijke kans u=O en u=l genomen wordt. Er voigt:
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1-0 1
C = h(~) - - h(p)

UY '2 2

We eisen nu, dat de resolutie informatie met rate gelijk aan

capaciteit verzonden wordt.

5.9

1 eis 1 1
- h(p) = h(22.) - - h(p) 5.102 ' 2 2

1
Uit deze eis voIgt ~. Riermee is ook aan 2 voldaan. De somrate is

gelijk aan 1+h(~)=1.91830; (R1 ,R2 ,R3)=(t, 0.91830, t).

5.3. Bereikbare rates voor het MAC met drie gebruikers.

Beschouw nogmaals tabel 5.2. Ret lijkt er niet op, dat total

cooperation haalbaar is met toenemend aantal gebruikers. Ret is

daarom zinvol een uitdrukking te zoek~n voor kanalen met drie

gebruikers, die vergelijkbaar is met de uitdrukking van Cover en

Leung (verg. 1.2.) Met zorn uitdrukking kan men de prestaties van

de schema's van paragraaf 5.2 relativeren.

Neem nu aan, dat elke gebruiker zich beschouwd als de

ontvanger van een MAC met twee gebruikers. Iedere gebruiker kent de

waarde van de hulpvariabele u, die gebruikt wordt. Voor gebruikers

1 en 2 moeten de rates voldaan aan verg. 5.11, welke is afgeleid

van verg. 1.1.

5.11a

5.11b

5.11c

Zo zijn er ook beperkingen op de rates van gebruikers 1 en 3 en op

de rates van gebruikers 2 en 3 samen. Is aan de beperkingen 5.11 en

5.12 voldaan, dan kunnen de gebruikers elkaar decoderen. Op grond

van de drie inputvectoren (~1'~2'~3) wordt dan de nieuwe u
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gekozen.

5.12a

5.12b

5.l2c

Voor de ontvanger liggen deze rates te hoog om te kunnen

decoderen. De ontvanger krijgt resolutie informatie aangeboden via

de hulpvariabele U. Met behulp van de resolutie informatie kan de

ontvanger de berichten van de gebruikers in het vorige blok

decoderen t als de somrate van de gebruikers niet te hoog is. Dit

levert een bovengrens aan de somrate R1+R2+R3 (verg. 5.13.)

Rl + RZ + R3 ( r(xl tXztX3;Y) 5.1Z

Vergelijkingen 5.11 t 5.1Z en 5.13 geven een gebied aan t waarin met

willekeurig kleine foutenkans communicatie van de gebruikers naar de

ontvanger kan geschieden. Er is geen enkele aanduiding t dat dit het

capaciteitsgebied zou zijn.

Het uitgangspunt bij de afleiding van dit gebied kan uitgebreid

worden naar T gebruikers met T>3. De gebruikers kunnen samen een

codewoord ~ kiezen t als ze elkaar kunnen decoderen. Elke gebruiker

beschouwd zich als een ontvanger in een MAC met T-1 gebruikers. Hij

kan de andere decoderen t als hun rates in het capaciteitsgebied van

het MAC met T-1 gebruikers zonder feedback liggen. Hierbij moet de

voorwaarde t dat U bekend moet zijn niet vergeten worden. De

ontvanger kan de berichten van de gebruikers pas decoderen t als hij

ook de resolutie informatie ontvangen heeft. Dit geeft de laatste

eis.

T
L R (r(x tX t.··,X ;Y)

k=l k 1 2 T
5.13

Neem aan dat aIle gebruikers een binair inputalfabet en een

binair alfabet gebruiken. De bereikbare rates zijn gegeven in

tabel 5.3. De winst door feedback is ook weergegeven. De winst
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neemt eerst toe met het aantal gebruikers. Neemt het aantal

gebruikers verder toe, dan neemt de winst weer af. Dit is in

overeenstemming met het in paragraaf 5.1 geuite vermoeden, dat voor

grote T de capaciteit van het MAC met feedback naar de capaciteit

van het MAC zonder feedback gaat. Ret is geen bevestiging, omdat de

gegeven somrates een ondergrens vormen voor de capaciteit van het

MAC met feedback.

Tabel 5.3.

Bereikbare rates als de gebruikers elkaars berichten

kunnen decoderen.

T pr(xk:j:u) Rsom RSom_Rsom
FB FB Z

3 0.28183 1.96658 0.15530

4 0.31468 2.22678 0.19614

5 0.34014 2.41118 0.21299

6 0.36019 2.54905 0.21569

7 0.37616 2.65776 0.21112

8 0.38905 2.74748 0.20328

16 0.43957 3.18798 0.14143
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6.0. CONCLUSIES EN DISCUSSIE.

Voor het A(2,M)-kanaal met feedback is een ondergrens voor het

capaciteitsgebied berekend, waarbij het theorema van Cover en Leung

gebruikt is. Hierbij is een hulpvariabele U met II'UII=M gebruikt. De

gebruikte cardinaliteit van ligt lager dan de grens, die Cover en

Leung [3] en Willems [5J aangeven. Er is bewezen, dat met 1I1l1l=M

capaciteit bereikt kan worden, als M>5 en de rates van de

gebruikers niet te ver uit liggen. Verder is bewezen, dat de rate

van een gebruiker niet beinvloed wordt door feedback, als de andere

gebruiker met rate gelijk aan log(M) zendt.

Voor het C(2,M)-kanaal is een ondergrens berekend voor het voor

het capaciteitsgebied zonder en met feedback. De cardinaliteit van

de hulpvariabele is gelijk aan twee genomen. Ook bij het C(2,M)

kanaal met feedback kan capaciteit bereikt worden, als de rates van

de gebruikers elkaar niet teveel ontlopen. Voor het C(2,M)-kanaal

geldt ook, dat de maximum rate van een gebruiker niet beinvloed

wordt door feedback, als de andere gebruiker met rate gelijk aan

log(M) zendt.

Indien de aannames omtrent de vorm en cardinaliteit van Uniet

gemaakt worden, dan kan het capaciteitsgebied van de kanalen met

feedback berekend worden door optimaliseren van min{H(X
1
,x

2
!y),

H(Y)} over aIle verdelingen P(X1 ,X2,u)=p(u)p(X1 !u)P(X2 !u). Dit

heeft als nadeel, dat de hoeveelheid rekenwerk problemen kan

opleveren. Voor het A(2,2)-kanaal moet er over 14 variabelen

geoptimaliseerd worden. Voor het A(2,M)-kanaal is het aantal

variabelen ongeveer evenredig met M3. Voor het C(2,M)-kanaal is het

aantal variabelen ongeveer evenredig met M2 •



-56-

Voor het C(3,2)-kanaal met feedback zijn enige codeerschema's

aangegeven, welke ratetriples (Rl,R2'~) buiten het capaciteits

gebied van het kanaal zonder feedback kunnen bereiken. Ook zijn

enige schema's aangegeven, welke gebruik maken van superpositie

codering. We verwachten niet, dat een van de gegeven schema's

capaciteit bereikt.

De capaciteit van het multiple access kanaal met meer dan

twee gebruikers is nog een open probleem. Verder is het gebruik van

de hulpvariabele bij multiple access kanalen met meer dan twee

gebruikers niet geheel duidelijk. Uitgebreider onderzoek van het

C(T,2)-kanaal en onderzoek van de A(T,M)- en B(T,M)-kanalen zou

nieuwe inzichten kunnen verschaffen.
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APPENDIX 1.

Het capaciteitsgebied van het C(2,3)-kanaal nader beschouwd.

Het capaciteitsgebied van het opteikanaal met twee gebruikers

en ternaire inputs voIgt uit verg. 1.1. Verg. A1 is dezeIfde

beschrijving, maar nu is niet de convex omhullende genomen.

R
C

= { (R1 ,R2) I 0(R1(I(X1;yIX2)

0(R2(I(X2;yIX1)

A1

Bierbaum en WaIImeier [A1] hebben met een voorbeeid aangetoond,
cdat het noodzakelijk is om de convex onhullende van R te nemen om

het heIe capaciteitsgebied van het kanaal te vinden. Voor het

C(2,3)-kanaal is dat ook noodzakelijk.

Stelling.

Er zijn geen verdelingen p(x1) en p(x2) te vinden, zodat R1=R 2
en 2R1)H2(Y)=2.27155. Hierbij is H2(Y) het resuitaat van paragraaf

4.2.

Bewijs.

Neem pr(x
1
=i)=a

i
en pr(x

2
=i)=b

i
voor 0(i(2. Dan geIdt:
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AZ

Neem b vast, dan heeft gebruiker 1 het volgende kanaal ter

beschikking. y

o

O~~-----...".

.....,,------....,.2

200E:==---------"'-3

4

Fig. AI. Ret kanaal voor gebruiker 1 bij gegeven kansverdeling

van gebruiker Z

De rate, waarmee gebruiker 1 kan zenden moet voldoen aan:

A3

Rierbij ligt R(X
Z

) vast. De mutuele informatie I(X
1

;Y) verandert

niet, ala de inputs xI=O en xl=Z verwisseld worden. Aangezien de

inputverdeling uniek is bij capaciteit van het kanaal van Xl naar

Y, moet gelden aO=aZ.

eX Y = MAX I(X1;Y)
I P(xI)

A4

Via eenzelfde redenering voIgt: bO=bz.
Ala er geen a l en b l te vinden zijn, zodat aan verge AS voldaan

is, dan is het gestelde bewezen.
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H(Y) ) H2(Y)

Met aO=a2=~(1-al) en bo=b2=~(1-bl) voIgt:

H(Xl ) = heal) + (l-al )

A5a

A5b

A5c

A6a

Mb

H(Y) voIgt uit A2 en A3. Optimaliseren van H(Y) onder de

voorwaarden R(Xl))~H(Y) en R(X2))~H(Y) levert: H(X 1)=1.1334 en

H(X2)=1.5675 bij al=O.02265 en b1=O.40792. De somrate, die maximaal

gehaald kan worden, is gelijk aan 2.2668. Dit is lager dan H2(Y).
c

Ret gebied R is dus niet convex. Dit is een voorbeeld van een

kanaal, waarbij het nodig is om de convex omhullende van RC te

nemen, om het capaciteitsgebied van het kanaal te vinden. Dit

voorbeeld heeft betrekking op een deterministisch kanaal. Ret

voorbeeld van Bierbaum en Wallmeier betrof een stochastisch

kanaal.

[Al] M. Bierbaum en R. Wallmeier, "A note on the capacity region

of the multiple access channel," IEEE trans. Information

Theory, vol IT-25, pp. 484, July 1979.



-63-

Appendix II.

In tbis appendix w~ show that for the two unit squares of Figure ~4, there
I

exists a partition vector fa = (xO,x1, ••. ,x
n
), such that

1
p(y=O) = p(y= I) = ... = p(y=2n) = 2n+ I·

For notational convenience, we set n = M- I.

The mathematical statement of the problem ~s as follows;

Problem.

Let n be a positive integer.

Find n + 1 real positive numbers xO,x
l

' ... ,x
n

satisfying the system of equations

( 1)

So lu tion.

2
2n + 1

(j 0, ... , n) .

We introduce n+ 1 complex numbers YO' ••• 'Y
n

that are related to x
O

,· .. ,x
n

by

( 2) (k = 0, ... , n) •

Then we observe that for all k,~ € {O, ••• ,n}

(3) xkx~ + x
n-kxn-~ = YkYn-~ + Yn-kY ~ ,

so that ( 1) ~s tr ansf ormed into the system of equations

1
YOYn 2n + 1

+ Y1Yn
1

YOYn- 1 2n + 1

(4)
1

YOYn- 2 + Y\Yn- 1
+ Y v2- n 2n + 1

2 2 2 2 1
Yo + Y1 + Y2 + Yn 2n + 1
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These equations can be combined in the polynomial identity for the complex

variable w that is given by

(5)
I 2n

>'2n + 1 ~
r=O

r
w

The right hand side of (5) vanishes if w

t F 0 mod (2n + I). Hence, if we define

21l"it
exp for some integer2n + 1

(6) 21l"i
a : = exp 2n + 1

then the product

+ ••• + ••• +

must vanish for all t = 1, ••• ,2n.

In other words, for all t = 1 , ••• ,2n we have to satisfy one of the conditions

(7 a)

or

o

(7b)
t

Y + Y an n-I
+ ••• + o

At this point it should be mentioned that we need only consider values of t

for which no pair has a sum equal to 2n + I. This follows from the fact that

t -u
for t +u = 2n + I, by (6), we have a = a so that

nt
+ ••• + y nO. = 0) _ (y + y aU

n n-I
+ ••• + 0) .

Besides, fran (I) and (2) we deduce that

(8)

So we are left with 2n possible systems of (n + I) linear equations ~n (n + I)

unknown variables yo'··· 'Yn·
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2Q,-I(£ I, ... ,n) and refer to the equations

Yo + YI + yz + ... + Yn

Z n 0YO + yla + YZa + ... + y an

(9) 3 6 3n
0YO + Y a + YZa + ... + Y aI n

4n-Z
+ YZa o

The system (9) is a Vandermonde system, and, by Cramer's rule, its solution can

be expressed in the polynomial identity in z, given by (10):

(10)
3 Zn-IV(z,a,a , ... ,a )
3 Zn-I

V(I,a,a , ... ,a )

In this expression V(SO,SI , ... ,Sn) represents a Vandermonde determinant and has

the value

so that (10) can be simplified in the form

n Z£-In (a - z)n
k £=1 N( I I ) I Yk Z

Dk=O n Z£-In (a - I)
£=1

We shall evaluate the denominator D and the numerator N of this form separately,

Zrri
always bearing in mind that a = exp 2n + I .
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The denominator

D
n
n

Q,=I

2 n
an (_I)n n (a l - U _ I)

Q,=I

so that

Now

n
n

r=1

(a 2r- I _I)
2 2n

an (_I)n n
s=1

s
(a - I) .

so that clearly

{

2n
2n} =. wEll: 1 L

k=O

k
w = 01.

f '

2n}
2n

L
k=O

O}
2n

The equation L (w + I) k
k=O

the form

0, by Newton's binomial formula, can be written in

2n
w + ... + ..w+(2n+l) 0

so that the product of its roots equals 2n + I. In other words, we get
2 2

D
2

= an (-I)n(2n+ I), so that D = ±a~n in hn+ I, and we only have to determine

the sign: Recall that

D
n
n

Q,=I

I 2 n
a in n

Q,=I

Q,-! -Q,+!
(a - a )

I 2 n
a in (2i)n n

Q,= 1

sin _2-::-7f....:.(.;.:.Q,_----O.,D:,..
2n + 1

The s~ne product is clearly positive, so that we finally obtain

(I 2) D
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The numerator

N
n
Tl
~=I

( U-I )
CL - Z

Let us define g(z) by

( 13) g (z) 2~-1)
a

One easily checks that

or

(l-az) g(z)

2 2
(I-a z)g(a z) - (l-az)g(z)

so that

2k
~a (I ~ k ~ n) •

In other words, we can write

and get the expressions

1
a 2 •

( I 4)
rrik

exp 2n + I

k
Tl

r=1
sin

(2r-l)rr /. 2m
2n + I / s~n 2n + 1 (0 ~ k ~ n) ,

(15) N
2 n

an I
k=O

k
z

rrik
exp 2n + I

k
Tl

r=1

(2r- I)rr /. 2rrrs ~n --'---:,.:--~ s ~n -::---,-
2n + 1 2n + I
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I t ~s immed ia te 1y seen that

or

t 2
Ina

2
n 1Ti =exp 2n + 1 (

1 1 1 1 \.
exp 2" n - 7; + 7;: 2n + I) H, •

Now we can combine (II), (12) and (15):

( 16)
k

( k I 1) . n
Yk = ~===I exp 2n+ 1- 7; + 4(2n+ I), 1T1

hn + r=I

(2r-Ih/ 2rrrsin -,-;~--:'-- sin ---
2n + I 2n + I

Observe that

n-k
n sin

r=I

and that

(2r - 1h ~in 2r1T
2n + 1 / s 2n + 1

k
n

r=1
sin

(2r- Ih
2n + I

I. . 2rir
jS1n 2n+ I

Next, we find

exp ( __k__ J.. + 1 + -41) 1Ti +
2n + 1 4 4 (2n + I )

41: + I
exp 4(2n + I) 1Ti

so that finally

-4k - 1
+ exp 4(2n + I) 1Ti

(4k+I)1T
2 cos 4 (2n + I)

( 17) r-z (4k + 1)1T

v'~ cos 4(2n + I)

k
n

r= 1

2r- /. 2r
sin -2-n-+----,- 1T s 1n 2n + I 1T (k 0, ... , n)
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BIJLAGE.

Bereikbare gebieden voor het A(Z,M)-kanaal met feedback.

Op de volgende pagina's is steeds een gedeelte van het

bereikbare gebied van het A(Z,M)-kanaal weergegeven, zoals berekend

in hoofdstuk 3. Het weergegeven gedeelte is genomen uit

onderstaande figuur en genormeerd.

logM~ ~

o logM

Fig. Bl. Het bereikbare gebied voor het A(Z,M)-kanaal.

Het gedeelte binnen de cirkel is weergegeven. De diagonaal in de

volgende figuren is steeds de rand van het capaciteitsgebied van

het kanaal zonder feedback. De punten, die erboven liggen zijn

haalbaar met feedback. Waar de total cooperation lijn haalbaar is,

is dat aangegeven met een getrokken lijn. De laatste twee figuren

(pp. 77 en 78) geven (H(XlIU), H(XzIU») als ge~ist wordt, dat

H(Y)~log(M2+M)-1. Bij M-S is de input entropie te klein. Alle

punten (H(XlIU), H(XzIU») liggen onder de total cooperation lijn.

Voor M-6 zijn er weI punten (H(Xl\U), H(XzIU»), die op of boven de

total cooperation lijn liggen. Daar is een stukje van de total

cooperation lijn haalbaar (pp. 74.)
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