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Samenvatting.

In dit afstudeerwerk zijn een tweetal met hoden ontwikkeld waarmee de foutenkans hij
verzending over een Gaussisch krwaal VC'rkleind kan worden door de onderlinge afst.and
tussen de over te zenden signalen te vergroten.

De eerste methode wordt shaping gC'nocmd en is in een sta.ge voomfgaande aan dC'ze
afstudeeropdracht toegepast. Bij ~haping wordt gebruik gemaakt van eC'n stelsel met. sig
naalpunten die in een hoi liggen. Er is theoretisch afgelcid dat de gC'middelde energie
van deze signaalpunten kleiner is dan de gemiddelde energie van een kubusvormig sig
naalpuntenstelsel. De winst in gC'middcldc energie die het bolvormige stelsel heeft t.o.v.
het kubusvormige signaalpuntenst.elsel wordt de shaping gain genoemd. Bij de bol kan de
shaping winst gebruikt worden om de signalcn te versterken. Hierdoor wordt de onder
linge afstand tussen de signalen vergroot waardoor de foutenkans verkleind wordt. IVlet
behulp van de enumeratieve coderingstcchniek is cen energiebegrensdc kanaalcodc gemaakt
waarvan de codewoorden in een holliggcn. Er wordt gebruik gemaakt ,·,W de niveau's nit
het alfabet {I, 3, 5, ... , 2a - I} dat gcbruikdijk is bij PuIs Amplitude ~Iodulatie. Voor de
enumeratieve coderingsmethode is het nodig om het aantal codewoorden voor iedere lengt.e
en maximale energie tc bepalen. Er is ccn algorit.me bedacht waarmee deze aant.allen he
rekend kunnen worden. Er is een programma geschreven waarmee het aantal niveau's in
de bol ab waarvoor de gemiddclde energie van de bol minimaal is bcpaald kan worden.
Het programma rekent de gemiddelde energie van de bol uit. met behlllp van het algoritme
dat voor elke energiewaardc het aantal code,,,·oorclen met dcze energie gecft. Er is een si
mulatieprogramma geschrcven dat random een aantal codewoorden genereert waarvan de
gemiddelde energie bcrekend wordt. Hiermec kan bepaald worden wat de gemiddclde ener
gie in de praktijk is en in hoevcrrc deze ovcreenstemt met de theoretische waarden. Met
behulp van een theoretische afleiding is Flrl11get.oond dat de verdeling VFln de PAM-niveau's
in de bol Gaussisch is.

Vervolgens zijn er diverse det.ectiemct.hoden bekeken waarmee de ontvanger uit de ont
vangen vector het uitgezonden energiebegrensde codewoord kan bepalen: drempeldetectie
met drempels in het midden, drempeldetectie met verschoven drempels en Viterbidetectie.
Drempeldetectie met drempels in het midden is de meest voor de hand liggende manier van
detecteren. Bij de overige detectiemethoden wordt rekening gehouden met het feit dat de
niveau's in de bol Gaussisch verdeeld zijn. Er is FlFlngetoond dat de detector met verschoven
drempels betel' is dan de detector met drempels in het midden en dat de Viterbideteetor
optimaal is. Bij Vit.erbidetectie wordt gcbruik gemaakt van een zogenaamde t.rellis: een
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soort schema waarin aIle codewoorden van de code afgebeeld worden en wnnrin voor elke
lengte de bereikbare energietoestanden aangegcven zijn. Dit t.rellis is teVf'ns gebruikt VOOl"

de enumeratie van de energiebegrensde coclewoorden. Voor aIle det.cctiC'met.hoden zijn
theoretische afleidingen gemaakt voor de fotltenkans. Ook op experimf'ntcle wijze is met
simulaties de foutenkans bepaald.

De tweede methode waarmee de onderlinge afstand ttlssen de signaalpunten vergroot
kan worden heet coding. Er is een manier bedacht waarop de energiebegrensde code ge
combineerd wordt met een binaire code die een zekere minimum Hamming afstand heeft
waardoor de codewoorden van ele result.erende code een grotcre onderlinge afst.and heh
ben dan de codewoorden van de energiebegrensde code. De winst die hierdoor ontst.aat
wordt de coding gain genoemd. Er zijn twee binaire codes gebruikt: de enkelvoudige pa
rity check code en de verlengde Hamming code. Deze binaire codes zijn ook gecombin('erd
met de ongecodeerde PAM signnalpuntcn lIit. de kubus waardoor er dlls vier soorten ge
combineerde codes ontstaan: ongecoelecrd, C'nergiebegrensd, gecodeerd en gccodf'crd met
energiebegrenzing. Voor aile codes zijn de thcorctische winst.en berekf'nd. Bij a1Je codes
is Viterbideteetie toegepast en experimC'ntccl met simulat.ies de foutenkans hepaald. l'vfet
deze resultaten zijn de codes ondcrling met. f'lkanr vergeleken.

Tenslotte is er een Markov model bcdacht waarmee de energiebegrensde code gegene
reerd kan worden. Het bijzondere van dit l\farkov model is dat er slechts een energieband
in het trellis gebruikt wordt: er zijn daardoor mindel' energietoestanden nodig waardoor de
detector eenvoudiger wordL Er is afge1eid hoe die configuratie van de bron hest.aande tlit
de stationaire toestanelswaarschijnlijkheden en de overgangswaarschijnlijkheden waarbij de
rate maximaal wordt berekend kan worden. Voor een a.ant.a.l bronnen is de maximale rnte
uitgerekend. Tevens is ook de shaping ",inst Lo.v. de kubus nfgeleid en voor de7.e geval1en
uitgerekend.
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Hoofdstuk 1

Inleiding.

De vakgroep informatie- en communiciltietheorie van de facnlteit Elektrotcchniek hondt
zich bezig met onderwijzen en het. ont.wikkdcn van de informat.ie- en commnnica.t.ietheorie.
Onder informatie- en communicatietheorie wordt respectievelijk de synthese en de analyse
van communicatienetwerken verstaan. Er wordt onderzoek gedaan op drie gcbieden:

• De broncodering: het bestuderen, verder ont.wikkelen en implementercn van de the
orie die zich bezighoudt md het comprimeren van beschrijvingen.

• De kanaalcodering: het bcstuderen, verder ontwikkelen en implcmcnteren van de
theorie die zich bezighoudt met het betrouwbaar verzenden van informatie over on
betrouwbare kanalen.

• Idem als onder de vorige twee ondcrzoeksgebieden maar nu voor communicatiend.
werken. Bovendien krijgcn we bij nctwerken te maken met information routing algo
ritmen.

Binnen het onderzoeksgebied van de kanaa1codering liep er bet project gecodeerde modll
latiesystemen. Ret doel van dit project is het toepassen van coderingstcchnieken waarmee
de afstand tussen de verschillende over het kanaa.l heen te zenden signaalpunt.en vergroot
kan worden waardoor de foutenkans kleincr wordt. Er zijn twee verschillende t.echnieken
gebruikt: shaping en coding (vormgeving cn codering). De eerl't.c techniek is toegepast in
een stage die door mij is uitgevoerd. TIij dcze methode wordt door een energiebegrensde
code te gebruiken overgcgaan van een knhusvormig signaalpunknstelsel op een bolvormig
signaalpuntenstelsel. De gemiddelde encrgie van het bolvormige stelsel is kleiner dan die
van het kubusvormige stelsel: deze winst kan gebruikt worden om de afstand tussen de
signaalpunten te vergroten. Een samenvatting van het verslag van deze stage wordt gege
ven in het tweede hoofdstuk. Dc opdracht voor mijn afstudeerwerk was het toepassen van
de tweede techniek. Hierbij wordt de energiebegrensde code gecombinecrd met een binaire
code die een zekere minimum Hamming afstand heeft. Het resultaat is een gecombineerdc
code waarvan de codewoorden een grotere onderlinge afstand hebben dan de energiehe
grensde code. Ret gevolg is dat de foutenkans nog verder kan worden verklcind. Deze
methode wordt toegelicht in de overige hoofdstllkken van dit afstudeerverslag.
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Hoofdstuk 2

Shaping bij puIs amplitude
modulatie.

2.1 Het kubusvormige signaalpuntenstelsel.

In de inleiding is al gezegd dat dit hoofdstuk het werk behanddt dat in ('en stage voor
afgaand aan deze afstudeeropdracht is uit,gevoerd. Dit hooftlstuk is een samenvatting van
het stageverslag [14].

Bij n- dimensionale puis amplitude modlllatie wordt een n-dimension<lle vector
~ = (XI, ... , xn ) over het kanaal in figuur 2.1 gezonden. Deze wordt verst-oord door een

!l

1
---~) E9

Figuur 2.1: N-dimensionalc puis amplitude modulatie.

Gaussische ruisvector n. Bij de ontvanger komt de vector lL = ~ + ?l hinnen. Voor elk
element Xi van de vector ~ wordt in het algemeen een niveau gekozen uit het alfabet
gebruikelijk voor puis amplitude modul<ltie:

Xi E {-(2a-l), ... ,-3,-I,I,3, ... ,(2a -I)}

Rier wordt aIleen gebruik gemaakt van de positieve nivcau's:

Xi E {1,3, ... ,(2a - I)}

(2.1 )

(2.2)

Ret getal a stelt hier nu het aantal niveau's voor. IIet is nu dllidelijk dat aile mogelijkc
rijtjes ~ samen een kubus vormen. In het tweedimensionale geval vormen de rijtjes samen
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Figuur 2.2: Tweedimensionale pamrijtjcs liggen in een vierkant.

een vierkant zoals is weergegevcn in figlltlf 2.2 voor het geval a = 4. \\Fe rckencn nu de
gemiddelde energie van een n-dimcnsionale kubus Enkubl1s uiL Deze is gclijk aan n kccr
de gemiddelde energie in elke dimensie:

E L:~~1 (2t - 1)2 4a2
- 1

nkUhl1S = n a = n 3

Dit kan men voor grote a benadcren door:

A 4a2

En kuhus = nT (2.'1)

(2.5)

De uitkomst in v.g.l. 2.4 kan men ook vinden door de gemiddelde energie va.n een continue
kubus uit te rekenen. Hiermee wordt bcdoeld dat de gemiddclde energie van aIle punten
in de kubus en niet alleen de pamrijtjcs wordt l1itgerekend. \Ve zien dat de lengte van elke
zijde van het vierkant in figuur 2.2 8 is. In het algcmeen is dilt 2a. De gcmidddde energie
van een continue kubus is gelijk aan:

A r2a .•• r2a x 2 +... +x2dxl' .. dx 4a2
E - Jo Jo 1 n n = n-

nkl1bus - (2a)n 3

Dit is hetzelfde als datgene wat we in v.g.l. 2.4 gevonden hebben.

2.2 Het bolvormige signaalpuntenstelsel.

In [10] is aangetoond dat er een andere signaalpllntenstelsel, de bol, hestaat met dezcHde
inhoud waarvan de gemiddclde cnergie kleiner is dan die van de kuhus. \Ne znllcn in dcze
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paragraaf dit artikel nauwgezet volgen. Dc bol en de kubus moeten allebei dezelfde inholld
hebben zodat het aanta.l signaalpuntcn gclijk is: bij beide stelsels kunncn dan evenvccl
berichten overgestuurd worden. TIet gehrnik maken van een andere mect.kunc1ige "orm Oem
de kubus, in dit geval de bol, heet shaping. Omdat hier aHeen gebruik gcmaakt wordt van
punten waarvan aIle coordinaten posit.icf zijn hebben we in fcite aIleen cen gcdeelte van de
bol en in het tweedimensiona.le geval aIlecn ccn kwart gedeelte van de cirkel. In het volgende
worden deze gedeeltes aangcduid met 'de bol' en 'de cirkcl'. Voor het t.weeoimensionale
geval wordt in figuur 2.3 duidelijk gcmaakt. waarom de gemiddclde energie kleiner is. JTet

Figuur 2.3: Dc cirkel hecft ccn kleinf"rc gemiddelde energie dan het. vif"rkant.

is duidelijk in te zien dat als we aIle plmt.cn in het hoekpunt. van het vicrkant verplaatsen
naar een van de aangegeven gebif"den van de cirkel buiten hct vierkant de encrgie van dcze
punten kleiner wordt. Bij de cirkcl, dlls in hct a,lgemeen hij de bol, zijn er zoa.ls men in
figuur 2.3 kan zien meer niveall's nodig. "'e rckenen nu de gemiddeldf" energie van de
continue cirkel uit en gaan deze vergelijkcn met de gemidde1de energie van het cont.inue
vierkant. De gemiddelcle energie van een cirkel met straa.l R wordt gegevcn door:

r1r
/

2 rR 2 d d R2
A Jo Jo r r r c.p

E2 cirkcl = !!.B::.. - 2
4

(2.6)

We vergelijken de gemiddelde energie van de cirkel met die van het vierkant. 'Ve gebrnikcn
eerst de voorwaarde dat de oppervlakten aan elkaar gelijk moeten zijn:

Hieruit voIgt:

(2.7)
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De gemiddelde energie van de cirkel kan dus in a worden uitgedrukt:

A 8a2

E 2 cirkel =
7r

De gemiddelde energie van het vierkant was volgcns v.g.!. 2.5 gelijk <I;m:

A 8a2

E2 viel'kant = 3"

(2.9)

(2.10)

Als we deze twee uitkomsten met elka<ll' vcrgclijken zien we dat de gemidddde energie van
de cirke1 kleiner is. We beschouwen dit als een winst, een gain, die voor het algemene
n-dimensionale geval per dcfinit.ie gegeven wordt door:

A

G(n) = E~kllbus
Enbol

Voor het tweedimensionale geval hebben we nu ge"onden:

7r
G(2) = 3"

Weergegeven in decibels wordt dit:

G(2) = 1010g (i-) = 0,20dB

(2.11 )

(2.12)

(2.13)

Wat het nut is van deze winst wol'dt duidclijk gemaakt in figUUf 2.4. Elk pamrijtje uit. de

e
2A

3A

A

A 3A

Figuur 2.4: Het gebl'uiken van de winst in de gemiddelde enel'gie voal' de verkleining van
de foutenkans.
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2 1,0.5 0,20
4 1,11 0,45
8 1,18 0,73
16 1,25 0,98
24 ] ,29 1,10
32 1,:n 1,17
48 1,31 1,26
64 1,35 1,31

Idimensie n Igain G(n) IG(n) in dB I

Tabel 2.1: De ga.in voor een aantal dimensies.

(2.1 'l)

bol wordt voordat hct verzonden wordt over het kanaal vermenigvuldigd met een factor A
waarvoor geldt:

A2 = En,kubus = G(n)
Enbol

Hierdoor wordt zoa.ls in de figllllf te 7,ien is de aangegcvcn afstanden tnssen de rijtjcs
vermenigvuldigd met deze factor A. lId gcvolg is dat de fontenkans kleinC'r wordt: de
winst in de gemiddelde energie worelt or deze wijze omgezct naar winst in elf' foutenkans.

2.3 De winst voor dirnensie n.

De winst G(n) voor even dimensies n wordt volgens [10] gegeven door de volgende formnlc:

( ?) -2
7rn+~ n n

G(n) = 12 (('2)!) voor evcn n (2.1:))

Voor n = 2 vinden we met dc7,c formule: G(2) = 7r /3 hetgcen we in v.g.l. 2.12 oak gevonden
hebben. De gain voor !let geval n = 00 kunnen we oak nag aneiden met de benadering van
Stirling:

-1 e
(x!)z -+ - voor x -+ 00

x
(2.10)

Toepassing van v.g.I. 2.16 op 2.15 levert:

G(oo) = lim G(n) = 7r
6
e

n-oo
(2.17)

Of in decibel:
G(oo) = 1,53dB (2.18)

In tabel 2.1 staan nu voor een aantal dimcnsies de winsten die 7,ijn uitgerekend met formule
2.15.
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2.4 De energiebegrensde kanaalcode.

Voor de pamrijtjes ~ = (x}, ... , x n ) die in e('n hoI met straal R liggen geldt:

n

Lx~:5R2 (2.19)
i=1

Xi E {1,3,5, ... ,2abol-1} (2.20)

Rierin is abol het aantal pamniveall's in de hoI. Uit v.g.l. 2.1 9 voIgt dat de rijtjes cen
maximale energie emax = R2 hehben:

n

L x~ :5 emax (2.21)
i=1

In figuur 2.5 IS het zendschema wecrgegevcn. De energiehegrensde rijtjes zijn m een
tahcl

•
B datawoord •

> •
• I

encrgieb('grensd

'" Ikanaal I• pamrijtje
/

•

FigllHr 2..5: Ret zendschema.

tahel geplaatst. De bron prodllccert f'en datawoord waarmec een pamrijtje uit de tahd
geselecteerd wordt. Dat rijtje:r. wordt dan over het kanaal heen gezonden. Bij de ontvangcr
gebeurt het omgekeerde: daar wordt met. bchulp van de tabcl uitgezocht welk dat.awoord
er bij het ontvangen pamrijtje hoort. IIet. gehrllik van een tabcl heeft als narled dat deze
erg groot is. Door gebruik te maken van de enumeratieve corleringsteclllliek hehben we
slechts een veel kleinerc tabcl nodig.

2.5 De enumeratieve coderingstechniek.

De enumeratieve coderingstechnick is bckend uit het college informatietheorie 1 (zie [!j])
en is oorspronkelijk afkomstig uit [9]. In het algemeen wordt de enumeratieve coderings
techniek toegepast op rijtjes ~ = (x}, ... , x n ) die voldoen aan een eigenschap. Elk rijtje
Xi van het rijtje ~ neemt in het algemcen cen waarde aan uit het alfahet {O, 1,2,3, ... , q.
We nemen een subset S van de rijtjes {O, 1,2,3, ... , k}n die aan een hcpaaJde eigenschap
voldoen. Ret aantal rijtjes van S wordt ns genoemd en ns (x}'x2, ... ,Xj) is het aantal
rijtjes van S waarvan de eerste j element.en gelijk zijn aan (X},X2' .•. ,Xj). De rijtjes van
S worden nu lexicografisch geordcnd. Onder lexicografische ordening wordt verstaan dat

11



(2.22)

o < 1 < 2 < 3... < k. Dus het rijtje ± he-eft een kleinere lexicografische index dan !L als
Xj < Yj voor de kleinste j waarvoor gcldt dat x j # Yj. Dus in het binaire geval bijvoorheeld
00101 < 00110. De lexicografische inde-x van ;r. E S ~ {O, 1,2, ... , k}n wordt. nll gegeven
door de formule:

n Xj-l

is(~) = L L ns(xI, X2,···, Xj-I, m)
j=l m=O

Deze formule kunnen we ook schematisch weergeven in figuur 2.6. ZoaJs duiddijk te 7.ien

•
•
•

Figuur 2.6: De lexicografische boom.

is in figuur 2.6 wordt het aantal l'ijtje~ gctdd dat onder het rijt.je ~ = (Xl,'" , X n ) ligt. De
lexicografische index van ~ is dus gcJijk aan het aantal rijt.jes dat onder ± ligt. JIet laagste
rijtje in de boom heeft geen rijtjes meer onder 7.ich en hecft dus index O. Omdat het. aanta.l
rijtjes in S n s bedraagt moet de index van het hoogste rijtje gelijk zijn aan n s - 1. In ltet
binaire geval met een subset S ~ {O, l}n kan men formule 2.22 schrijven als:

n

is(~) = LXjns(:rI,X2, ... ,Xj-I,0)
j=l

(2.23)

Ret terugvinden van een rijtje ;r als 7.ijn lexicografische index i = is(;r) gegeven is gaat
volgens het volgende algoritme:

Bepaling van Xl:

-Als i ~ ns(O) dan verminder i met ns(O) : i = i - n.(O).
-Als dan voor deze waarde van i gcldt: i ~ n s (l) dan i = i - n.(l).
-Ga zo door totdat voor een zeke-re waarcle m) geldt: i < n.(md.
Dan hebben we voor het eerste clement Xl van ~ gevonden:
Xl = mI'

Bepaling van elk ander element Xj gaat. op clezdfde manier:
-Ga uit van de verminderde indexwaardc i zoals die na de bepa.ling van het element Xj-l
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overblijft.
-Als i 2:: ns(Xl, X2, , Xj-I, 0) dan i = i - n.,(xI, X2, , Xj-I, 0).
-Als i 2:: ns(xI,x2, ,xj_I,1) dan i = i -ns(xI,x2, ,xj-l,1).
-Men moet dan zo door gaan tot.dat men een waarde mj tegenkomt
waarvoor geldt: i < ns(xI, X2, . .. , Xj-I, mj). Dan heeft men voor
Xj gevonden: Xj = mj.

Nu geven we een klein voorhec1dje voor het binaire geva.l.

Voorbeeld: enumeratie van rijtjcs met. gcwicht tV:

n

S = {,r E {a, 1}n : LXi = til}
i=l

Hier geldt:

(
n -) )ns(xI,x2, ... ,Xj_l,0) = ( .)

n tV,)

met:
j-l

n(tv,j) = W - LXi
i=1

Met behulp van de vergelijkingen 2.23 en 2.2,1 voIgt voor de lcxicografischc index:

n ( .). n-)
zs(,r)=LXj ( .)

j=1 n W,J

(2.2·1)

(2.25)

(2.26)

We gaan nu de enumeratieve coderingstcchnick toepassen op de energiebegr('nsde rijtjcs:

n

S = Lr E {I, 3, 5, ... , 2a _1}n : L x~ ~ cmax}.
i=1

We definieren nu A(n, emax) als het aantal rijtjes in S die dus de lengtc n en maximale
energie emax hebben. \Ve hcbben al eerder het aantal rijt.jes in S ns genof'md, dlls:

n s = A(n, emax) (2.27)

Het is duidelijk dat het aantal rijtjes beginnend met de elementcn XI, X2, . .. , Xj_l, m gelijk
IS aan:

( ;-1)
ns(Xl,X2, ... ,Xj-hm) = A n -j,emax - ~x~ - m 2

1=1

De lexicografische index wordt nu volgens v.g.l. 2.22 gegeven door:
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Wemoetennu dewaarden A(v,wmax) berekcnen voor 1 ~ v ~ n-l en 0 ~ Wmax ~ emax.
We kunnen de aantallen A(v, wmax) voor de lengte n berekenen uit de aantallen voor de
vorige lengte n - 1 met behulp van een algoritme:

A(v, wmax) = A(v, Wmax, beginnend met het element 1) +
A(v, Wmax, beginnend met het element 3) +
A(v,wmax, beginnend met het element 5) + ... +
A(v,wrnax, hcginncnd met het element 2a - 1)

A(v -1,wrnax -1) +A(v -1, Wmax - 9) +
A(v - ], Wmax - 25) + '" + A(v - 1, Wmax - (2a - 1)2)

We hebben dus het volgende gevonden:

a

A(v,wrnax) = EA(v -1,wmax - (2i _1)2)
i=l

(2.30)

Ret is duidelijk dat A(I, Wmax) gclijk is aan het aantal kwadratische cnergiewaarden llit
de verzameling {I, 9, 25, ... , (2a - 1)2} die zich in het interval [0, wmax] hcvindpn. Met
behulp van v.g.!. 2.30 kunnen we llieruit de A(2, wmax) voor lengte 2 berekcnen enz. Deze
aantallen A(v, wmax) worden nadat zc met het algoritme uitgerekend zijn in cen tabel
geplaatst. De encoder kan met deze tahcl het energiebegrensde pamrijtje berekenen nit
de indexwaarde die de bran levert. Deze ennmeraticve encoder is geschetst in figllur 2.7.
Bij de ontvanger gebeurt het omgckcerd~: daar wordt uit het ontvangf'n rij1.je de index

index ~ r-==l
----77 ~

energiebegrensd ~ B----.-;;:..----::;;..---77 kanaal
pnmrijtje

emax
A(n, emax)

--7 n

Figuur 2.7: Dc enllmcratieve encoder bij de zender.

weer terugberekend. De tabel die de encoder gcbruikt is nemax plaatsen groot. Dit is
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minder dan bij de tabel uit figllur 2.5 die A(n, emax) plaatsen bevat: het. aanta.l rijtjcs in
de bolo In het volgende wordt in berekeningen ook gebruik gemaakt van het aanta.l rijl.jes
met constante energie:

n

S = {.~ E {I, 3, 5, ... , 2a _1}n : L x~ = e}
i=l

Hierbij is B(v,w) ge1ijk aan het aanta.l rijtjes ter lengte v met constante energie w. Deze
aantallen kunnen ook met hetzelfde algoritme a.ls voor de A(v, wmax) berekcnd worden:

a

B(v,w) = LB(v -1,w - (2i -I?)
i=l

Het is duidelijk dat:

B( ) {
I alswE{I,9,25, ... ,(2a-l)2}

1, w = 0 anders

Uit de B(I,w) kunnen met het aJgoritme dc B(2,w) uitgerekcnd worden cnz.

2.6 De verkregen numerieke resultaten.

(2.31)

(2.32)

In figuur 2.3 hebben we gezien dat. er bij de hoI meer niveau's nodig zijn dan bij de kuhns:

(2.33)

We kunnen nu met behulp van een programma telkens voor een waarde van abol de ge
middelde energie van de pamrijtjes in de bol uitrekenen en zo een waarcle van abol vinrIen
waarvoor de gemiddelde energie minimaa.l is. Voor het aantal pamrijtjes A1kublls in rIe
kubus wordt genomen:

Alkubus = 2
rn

Hierin is r de rate. Omdat het aantal rijtjes in de kubus ook gelijk is aan:

Afkuhus = °kubus

is het duidelijk dat bet aanta.l niveau's in de kubus gegeven wordt door:

akuhus = 2
r

Het aantal rijtjes in de bol wordt zo geko7.cn dat.:

k/bol = A(n, emax) ~ .l\Jkubus

(2.3.5)

(2.36)

(2.37)

De gemiddelde energic kan op twee manieren uit.gerekend worden: men kan gebruik maken
van aIle rijtjes in de bol Mbol of aIleen het aantal rijtjes AfkubllS (bepaaM door de rate)
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Iaho1 IAThol Iemax IEbo11 IEho12 I
2 256 72 40 40
3 451 1\8 36,3 41,3
4 451 48 36,3 41,3

Tabel 2.2: Resultaten minimale gerniddc'I<.lc encrgie voor r - 1, n

Mkubus = 256 en Ekubus = 40.

4 6.5536 :392 168 168
5 711\10 184 115,2 148,·1
6 77056 184 1-14,3 150,2
7 77120 184 1:14,3 150,2
8 77120 184 144,3 1.50,2

Tabel 2.3: Resultaten minimale gcmidd('lde energie voor r - 2, n

Mkubus = 65536 en Ekubus = 168.

8, akubus - 2,

8, 0kuhus - 4,

dat men nodig heeft. De gerniddc1de ~n('fgic gebaseerd op Afkuhus rijt.jcs wordt gegeven
door:

E
__ em~-1 B(n, e)e + (lHkubus - Albol +B(11., emax) )rrnax (

b I L...J 2.38)
o 1 e=O A/kuhus Afkllblls

Hierin is B(n, e) het aantal rijtjes met. constante energie e. Dc gemiddeldc cnergie gcbaseerd
op aIle rijtjes Mbol in de bol is g('lijk aan:

E _ emax B(n,e)e
bol2 - ~ A/bol

(2.39)

Voor die abol waarvoor de gcmiddcldc cncrgicwaarden minimaal zijn zijn de winsten t.o.v.
de kubus uitgerekend:

(2.40)

4a2 -1n kuhu5

G2(71) = 3 (2,41)
Ebol2

De resultaten zijn weergegeven in de tahellen 2.2 tot en met 2.6. In tahel 2.6 zijn de
winsten geplaatst voor die abol waarvoor de gerniddelde energiewaarden rninimaal zijn.

Er zijn ook nog sirnulaties verricht. IIierbij wordt door een random genera.tor een
aantal indices gegenereerd. De gemiddc1de cnergie van de bijbehorende pamrijtjes wordt
uitgerekend. Men kan weer uitgaan van Afknbus rijtjes of a.Ile rijtjes 1'11>01 in de hoL In
het eerste geval worden aantall inrliees uit het interval [0, Afkllblls - 1] gegenereerd. De
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2 6.5.536 141 80 80
3 131027 80 68,3 74,15
4 1~2963 80 68,3 74,21
5 1a2a63 80 68,3 74,21

Tabel 2.4: Resultaten minimale gcmiddc1dc encrgie voor r = 1, n = ]6, akubus = 2,
Mkubus = 65536 en Ekubus = 80.

I emax I Ehol1 I Eho12 I
2 16777216 216 120 120
3 38·131646 112 99,33 106,47
4 39641102 112 99,17 106,57
5 396,11678 112 99,17 106,.57
6 39611678 112 99,17 106,57

Tabel 2.5: Resultaten minimale gcmidclc1dc cnergie voor r = 1, n = 24, akllhus = 2,
Mkubus = 16777216 en Ekubus = 120.

1 8 3 40 36,3 1,10 of 0,,12 dB 41,3 0,969 of -0,13a dB
2 8 6 168 1401,3 1,16 of 0,66 dB 1.50,2 1,12 of 0,49 dR
1 16 3 80 68,3 1,17 of 0,687 dB 71,15 1,08 of 0,33 dll
1 24 4 120 99,17 1,21 of 0,828 dB 106,.57 1,13 of 0,51.5 dB

Tabel 2.6: De bereikbare winsten voor de abol waarbij de gemidclelde energiewaarclcn
minimaal zijn.
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(2.'12)

IMbol I emax I Ebol] IG t (8) [Ebol2 IG2(8) I
I451 I48 I40,0 11,00 of 0,00 dD I41,3 [Op7 of -0,14 dB I

Tabel 2.7: Resultaten simulatie voor r = 1, n = 8, abol = 3 en Afknlllls = 2.56.

1 Mbol I emax lEbo]] IG1(8) I Ebol2 IG2(8) I
1770561184 [148,4 I 1,13 of 0,51 dB 1150,3 1 1,12ofO,48dD I

TabeI2.8: Resultaten simulatie voor r = 2, n = 8, abol = 6 en .Mkl1bl1s = 65536.

gemiddelde energie wordt gegeven door:

E _ LClilnt.all x~ + ... + x~
bolI - aantall

In het tweede geval worden aantCl12 indices uit het interval [0, A/bol - 1] gegenereerd. De
gemiddelde energie is gelijk aan:

E _ LClClntoI2:r~ + ... + x~
bol2 - aantal2 (2.'13)

Bij de simulaties is genomen aant,Clll = aClnt.al2 = 10000. De resultaten van de simulaties
staan vermeld in de tabellen 2.7 t.ot en met 2.10.

Als men de resultat.en bekijkt ziet men dat de waarden van G2(n) dnidclijk IClgcr liggf'n
dan de theoretische waarden zoals die in tahcl 2.1 staan vermcld. Maar dMr staat t.f'genover
dat er ook meer rijtjes in de bol zitten dan in de kubus. \'oor het geval r = 1 en n = 8
blijkt G2 ( n) volgens de tabellen 2.6 en 2.7 zeUs kleiner dan 1 te zijn: je hebt hier dus geen
winst. Door de gemiddelde energie alleen op Afkllbus rijtjes te baseren klln men inderdalld
zoals blijkt uit de tabellen een hogere winst. Gt (n) bereiken. Men merkt or dat de waarden
voor Gt(n) in tabel 2.6 hoger zijn dan de wlIarclen in de tabcllen 2.7 tot en met 2.10. Dit
komt omdat bij de bepaling van de gemiddc]de energie in v.g.I. 2.42 de rijtjes met index
liggend in het interval [A1kubus' Afbol - 1] wcggdaten worden. De energie van deze rij tjes
kan willekeurige waarden aannemen. In v.g.I. 2.38 worden aileen rijtjes met de maximllle
energie emax weggelaten. Zoals blijkt nit de t.abellen is het zccr aan te raden om aIleen
codewoorden met de maximale encrgie wcg t.e laten omdat men dan ('cn dlliddijk hogf're
waarde voor Gdn) kan bereiken die de theoret.ische waarde voor de winst goed benadert..

I Mbol I emax IEbolJ IG 1(16) IEbob IG2(16) I
/131027 I 80 I 73,3 11,09 of 0,38 dD I 74,1 11,08 of O,:tl dB I

Tabel 2.9: Resultaten simulatie voor r = 1, n = 16, abol = 3 en Mkllhns = 65.536.
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IMbo] li!!i~1 Ebolt IGd24) IEbolz IG2(24) I
I 39641102 1 112 1106 1 1,1:3 of O,M dB 1106,5 11,127 of 0,52 dB I

TabeI2.10: Resultaten simulatie voor r = 1, n = 24, abol = -1 en Mkubns = 16777216.

2.7 De Gaussische verdeling van de niveau's in de
bol.

In het volgende wordt aangetoond oat de niveau's van de rijtjes in de bol Ganssisch verdec1d
zijn. De afleiding gaat a.ls voIgt:
De formules voor de volume van een n-dimensionale bol worden gegeven op de pagina.'s
356 en 357 van [1]:

V(R) = Blinn

7r n / 2

Bn = (~)! voor n even.

2n7r n2"1 (n;l)!
B n = , voor n onevcn.

n.
De entropie van de rijtjes ~ in de bol is gpdC'f!nicerd door:

De verdeling van de rijtjes over de hoI is uniform:

De entropie is dus gelijk aa.n:
lJ(~) = In Vbol

Voor even dimensies wordt de entropie per dimensie gelijk aan:

(2.-14)

(2.45)

(2.'16)

(2017)

(2"18)

(2.49)

(2 ..50)

Met de benadering van Stirling (zie v.g.!. 2.16) kunnen we voor grote n hiervoor schrijven:

Il(~) = ~ In (27re R
2

)
n 2 n

Voor oneven dimensies wordt de entropie per dimensie:
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Met de benadering van Stirling wordt dit voor grote n:

(2 ..53)

vVe zien dat voor grote n de ent.ropie per dimcnsie voor even dimensies gclijk is aan die
voor oneven dimensies. Uit de ent.ropie wm ± per dimensie voigt een onge1ijkheid voor de
entropie van elk element van .f.:

H(.f.) fl(xt} +H(X2 Ixt} +... + ll(xn IXl··· Xn-l)

n
H(x)

We hebben nu de volgende ondergrens voor H(x):

fl(x) ~ ~ In (27re e:a,x)
Hierbij is gebruikt dat voor elk rijt.je ;f in de bol geldt:

n

LX~ :5 emax = R2

i=l

(2.M)

(2Ji.5)

We kunnen ook nog een bovengrens vindf'n door gebruik te m<lken van theorema 7.4.1. op
pagina 335 in [16]. Deze zegt dat de ent.ropie van een kansverdeling p(x) gelijk aan

H(x) = - i: p(x) lnp(x)dx

de volgende bovengrens heeft:

(2 ..56)

Hierin is E(x2
) de gemiddelde w<larde v<ln x 2 • De maximale waarde worc1t bereikt als rex)

Gaussisch is met variantie (de gemidde1dc waarde E(x) is in ons geva.l 0):

De gemiddelde energie van de rijtjes in de bol Ebol is gelijk aan:

n

Ebol = L E(xn = nEex
2

)
i=l

(2.57)

(2..58)

(2.59)

Hieruit voIgt dat de gemiddelde waarde van het kwadraat van elk element gelijk is aan:

E(x2) = Ehol
n
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Omdat Ebol :::; emax geldt:
E(x2 ) :::; emax

n
Met de vergelijkingen 2.56 en 2.60 hehben we de volgende bovcngrens:

IJ(x) :::; ~ In (27l"e ~max)

(2.60)

(2.61 )

We zien dat de bovengrens gelijk is a<\n de ondergrens zoals we die in v.g.l. 2.51 gevon
den hebben. Volgens het theorcma moct elk element x dus Gmlssisch "erdec1d zijn met
variantie:

2 _ E( 2) _ emax
(7 - x -

n
Uit v.g.!. 2.59 voIgt dat bij benadering dus gc1dt:

Ehol = Cmax

(2.62)

(2.6~)

We hebben dus het opmerke1ijke resultaat gevonden dat voor grot.e n de gemidddde energie
van de rijtjes in de bol dichtbij de maximale energie ligt: bij grote dimensies komen de
rijtjes dus voornamelijk in de buitenst.e schil van de bol te liggcn. Dit is ook op t.e ma.kf'n
uit de resultaten in de tabellen 2.2 tot en met 2.10. Dit verschijnsel dat de inhoud \'<\n
een bol voornamelijk in de bllitenste schil komt te liggen bij grate dimcnsies wordt sphere
hardening genoemd. Bet verschijnsel wordt. toegelicht in figUUf 2.8. In rlf'ze figullf is de hoI

FigllUf 2.8: Sphere hardening.

opgesplitst in de sellil met dikte f en het hinnenste gedeelte van de bol met stra<\1 R - f.

Ret quotient van het volume van het binncnste gedeelte van de bol en het. volledige volume
van de bol is gelijk aan:

V(R - f)
V(R)
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Iniveau i IF1(i)
1 3,3.11 10 1 3,328 10-1

3 2,875 10-1 2 86410-1,
5 2,115 10-1 2 06610-1,
7 1 118 10-1 1 180 10-1, ,
9 4 58010-2 4,70810-2,
11 9,335 10-3 9,110 10-3

Tabel 2.11: Getelde fracties voor r = 2, n = 8, abol = 6, l\,fkubllS = 65536, Albol = 77056.

V.g.!. 2.64 laat dus duidelijk zien dat het gecleclte van de inholld dat zich in het binnc>nste
gedeelte van de bol bevindt naar nul gaat \\'anncer de dimensie naar oneinclig gaat. DllS
komt aIle inhoud in de schil te liggen bij dimensie oneindig. Er is ook door met een
programma te tellen onderzocht of de frad ies van de niveau's in de bol Gaussisch verdf'eld
zijn. Dit is gedaan voor het geval van tahc1 2.8. Er wordt gct.cld hoe vaak dk nivcau i uit
het alfabet {I, 3, 5, ... ,2a - I} voorkomt in de totale verzame1ing van code\\'oorden en de
fradie hiervan berekend, gebaseerd or JUkublls en l\lbol:

LMkubus codc...,oorden aantal keren niveau i in codewoord
F1(i) = -~=---------------

l\lkuhusn
(2.65)

(2.66)
LlIf codewoorden aanta.1 keren niveau i in codewoord

F
2
(i) = _....::b=o~l _

lUboln

Deze getelde fracties zijn gcplaatst in tahel 2.11. Volgens de Gallssische functie kunnen de
fradies F1(i) ook berekend worden:

(2.67)

(2.68)

Met: JE
bOll171 =
n

Hierbij wordt de gemiddelde encrgie Eboll' gebaseerd op het aantal punten in de kllbus
M k uitgerekend door het gemiddc1de t.e nemen van de energie van aile codewoorden met
index 0 tot en met A'h - 1:

E _ L.rllo~i<}\fk-l LI=1 x~
boll - Ah

Voor de fracties F2( i) krijgen we:
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1 3,57810 1 3,55610 l

3 2,895 10-1 2,88.5 10-1

5 1,8fH 10-1 1,898 10-]
7 1,002 10-1 1,01310-]
9 /1,291 10-2 4 38410-2,
11 1, -186 10-2 1,539 10-2

Tabel 2.12: Berekende fraeties voor r = 2, n = 8, abol = 6, Afkubus = 6.5.536, .Mbol =
77056.

Met:

a2 = JE~12 (2.71)

Door de gemiddelde energie van ane codewoorden Alb in de bol uit te rekenen vinden we

Ebol2:
E - L:.rllO<i$Mb-1 L:i:l .'r~ (2.72)

bol2 - Alb

Deze met de Gaussische funetie bcrckende fradies zijn geplaat.st in t.abel 2.12. \Vannper
men nu de resultaten van de twee tahc11cn 2.11 en 2.12 met elkaar "ergelijkt kan men
inderdaad verifieren dat de fraetics van de niveall 's een Gaussische verdeling aannemen.

2.8 Het bolvormige stelsel en de kanaalcapaciteit.

In het volgende gaan we nu aantonen dat cen invoer met een Gallssische verdeling bij epn
Gaussisch kanaal de kanaalcapaciteit bercikt. We maken hierbij gebruik van de aApidingen
zoals die behandeld worden op de pagina's 90 tot en met 94 van [2].

Ret Gaussische kanaal is nog eens wcergegeven in figllur 2.9. Bij dit kanaal wordt
de invoerveetor (Xl, X2, .. . I' XI'J verstoord door de ruisveetor (71.1, n2, ... , nn) W<larvan elk
element ni een Gaussische verde1ing heeft met gemiddclde°en variantie gclijk aan E(nD =
a;uis' Volgens v.g.!. 2.56 geldt voor de entropie van elk element Yi van de uitvocrvector:

(2.73)

Gebruikmakend van het feit dat de variahc1en Xi en ni onafllankelijk zijn kan men voor de
variantie E(yl) schrijven:

E(y;) = E( (Xi + ni)2) = E(x;) + a;l1is (2.74)

De variantie van elk element Xi van een vector in de bol is bij grote n gelijk aan de maximale
energie per dimensie:

2 em
E(xd =-

n
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)

V.g.l. 2.73 wordt nu:

Figuur 2.9: ITet Gc\.11ssischc vcctorkanaal.

H(Yi) ~ 1/21n (21re (e: +U;uiS)) (2.76)

De capaciteit van het kanaal is per definitic gclijk aan de maximale waardc van dc mutll<,le
informatie:

met:
I(xi; Yi) = TT(Yi) - H(Yi I Xi)

Voor de conditionele entropic Il(Yi I Xi) gddt:

100 100H(Yi I Xi) = - -00 -00 ]l(Xi)p(Yi I Xi) Inp(Yi I Xi) dYi d.ri

(2.77)

(2.7~)

(2.7n)

Omdat p(Yi I Xi) gelijk is aan p(nd kllnncn wc voor deze conditionele entropie schrijv~n:

Il(Yi I Xi) = H(ni)

Volgens formule 2.56 is de entropie van een Gaussische verdeling:

H(ni) = 1/21n (21rcU;uis)

(2.80)

(2.81 )

Formule 2.78 voor de mutucle informatie wordt nu met de vcrgdijkingen 2.76 en 2.81:

(2.82)

Voor het geval dat Xi Gaussisch verdceld is wordt Yi ook Gaussisch, dus wordt. de entropic
H(yd gelijk aan zijn bovengrens:

(2.83)
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Tevens wordt de mutude informCltie maximaal:

Dus we weten nu dat de capaciteit:

C = 1/21n (1 + e: )
nO" •rUlS

(2.81)

(2.8.5)

bereikt wordt door een Gaussische vcrdcling van de invocr. Omdat de niVCCltl'S bij het
bolvormige stelsel voor grote dimensif's bij bcnCldering Gallssisch verdceld zijn is de eind
conclusie dus dat men door gebrllik te mClken van een encrgiebegrensde code de knnaalca
paciteit zou kunnen halcn.
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Hoofdstuk 3

Detectie van de energiebegrensde
code bij de ontvanger.

3.1 Drempeldetectie.

3.1.1 Drempeldetectie met drempels in het midden.

We gaan nu een aantal deteetiemethodcn bespreken waarmee de detect.or in de ont.vonger
kan bepalen welk rijtje;r. = (Xl, ... , xu) cr uit.gezonden is door de zender. Rij de ontvnnger
kamt de vector x' = {f +!l aan die hestaat uit het uit.gezonden rijtje en de vC'rstoring door
de Gausssische ruis. De detector bepoo.lt dan uit de ontvangen vector x' het uitgezonden
rijtje;f. Ret principe van drempeldetcctie is weergcgeven in fignllr 3.1 voor het geval van 4
niveau's. De niveau's die elk elemC'nt Xi kan aannemen zijn dus 1,3,5 en 7. Tussen elke t.wee

Is

1 3 5 7

Figuur 3.1: Ret bepalen van cen nin'\nu voor hct element Xi m.b.v. drC'mpeldctectie.

niveau's pen q wordt in het midden een drempcl Dpq gelegd. De gebiedC'n 'I tot en met '7
zijn de zogenaamde beslissingsgehieden voor de niveau's 1 tot en met 7. Als het. ontvangC'n
elementje x~ in gebied Ip ligt neemt de ontvonger aan dat Xi = P is vC'r:wnden. Er treedt
een foul. op als de ntis ni zodanig groot is dat het ontvangcn elcmcntje buit.en het. gebied I p

terecht komt. Voor een buit.enste niveau bctekent dat dus dat xi in het. georceerde gehicd
terecht komt zoals is weergegeven in figu11f 3.2 en voor een van de overige niveau's dot xi
in het gearceerde gebied terechtkomt 7.oals getckcnd is in figuUf 3.3. Dc foutenkans bij het
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Figuur 3.2: Het foutgcbicd voor een buitenste nivcau.

Figuur 3.3: Het font,gcbied voor cen van de overige nivean's.
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overschrijden van een grens van het beslissingsgebied Is dat op een afstand A ligt van het
uitgezonden signaal 8 zoals geschetst is in figuur 3.4 kan eenvondig worden uitgerehmd.
De kans dat het ontvangen signaal 8' = s +n in het gearceerde gebied krechtkomt is gelijk

Figuur 3.4: De foutenkans bij het ovcrschrijden van een grens van een beslissingsgebied.

aan de kans dat de ruis n grater dan of gelijk is aan A:

P(n ~ A) = [CO ~e-~ dn
JA 211"0"2

Met substitutie overgaCln op een variClbc]e n' = n/O" levert:

Dus:
P(n ~ A) = Q (f1/0")

(3.1 )

(3.2)

(3.3)

Ret is nu duidelijk dat de foutenkans gc1ijk is ailn Q(1/0") wannee1' e1' een van de bnitenste
niveau's 1 en 7 is verzonden (figllUf 3.2) en gelijk is aan 2Q (1/0") wanneer e1' cen van de
overige niveau's 3 en 5 is vcrzonden (figUUf 3.3). Als de zender nn een 1'ijt.je (Xl'''''Xn )

uitzendt waarvan x elementen Xi gelijk zijn aan cen van de twee buitenste niveau's is de
kans dat het rijtje bij de ontvangcr fout. door de drempeldet.eet.o1' wordt gC'detectccrd gclijk
aan:

P(e)rijtje = 1 - (1 - Q(1/O")y(l - 2Q(1/0")t-x

We definieren de signa-al-ruis verhouding als:

1
SNR=-

a 2

(3.1)

(3.5)

(3.6)

Deze definitie is gebaseerd op de afstand tussen een nivean en een drempel aan de grens
van zijn beslissingsgebied. Zoals te zien is in de figuren 3.2 en 3.3 bedraagt deze afstand
1. De eigenlijke definitie voor de signaal-ruisverhollding wordt gegeven door:

SNR
_ x~ _ Ebol
--- 2

n~ namis
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Hierin is xl de gemiddelde encrgie van eC'n c1C'ment van het rijtje :r. = (x}, . .. , x n ) en is nl
de gemiddelde energie van een element van de ruisveetor. Volgens vergelijking 2.59 kan de
signaal-ruis verhouding uitgedrukt worden in de gemiddelde energie van aile rijtjes in de
bol.

We kunnen voor v.g.l. 3.4 ook schrijvcn met behulp van de definitie van 3.5:

P(c)rijtje = 1 - (1 - Q(JSNR)Y(1- 2Q(JSNR)t- x

Als we nu middelen over aBc mogelijke rijt.jes wordt de foutenkans:

P{c) = Lrijtjes P~~).rijtje
aantal flJtJes

(3.7)

(3.8)

Er kan nog een benadering gevonden worden voor v.g.l. 3.7. We gebruiken de volgende
benadering:

(3.9)

voor kleine a. Voor formule 3.7 kunnen we nu schrijven:

P(c)rijtje ~ 1 - (1 - xQ(JSNR))(1 - 2(n - x)Q(JSNR))

Dit kan men weer benaderen met:

P(c)rijtje ~ (2n - x)Q(JSNR)

De benadering voor de fout.enhns P(f) wordt volgens v.g.!. 3.8:

Uiteindelijk krijgen we:
P(f) ~ (2n - x)Q( JSNR)

We kunnen nu x vinden uit de dcfinitie voor de fracties van de niveau's:

P( i) = Lcodewoorden aantal kcren niveau i in codewoord
n aantal codcwoorden

Uit de som van de fracties voor de buitC'nstc niveau's 1 en 2a - 1 voIgt:

P(I) +P(2a _ 1) = Lcodewooroen x
n aantal codewoorden

Dus is x gelijk aan:
x = n(P(1) + P(2a - 1))

(3.10)

(3.11 )

(3.12)

(3.13)

(3.H)

(3.15)

(:l.16)

vVe laten nu nog even zien dat de benadering van v.g.!. 3.13 t.cvens een hovC'ngrens is voor
de foutenkans. Voor aile waaroen van 0' geldt.:

(3.17)
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Dit toegepast op vergelijking 3.7 levert:

P(t:)rijtje ~ 1 - (1 - xQ(JSNR))(l- 2(71. - x)Q(JSNR)) =
(271. - x)Q(JSNR) - 2x(n - x)Q2(JSNR) ~
(271. - x)Q(JSNR)

We hebben dus een bovengrens voor de fout.cnkans:

P(t:) ~ (271. - x)Q(JSNR)

(3.18)

(3.19)

We zien dus dat de benadering van v.g.l. 3.13 een bovengrens vormt voor de foutenkans.

3.1.2 Een bovengrens voor de foutenkans met de Jensen onge
lijkheid.

We kunnen nog een bovengrens vinden voor de foutenkans bij drempeldet~et.ie waarbij de
drempels in het midden liggen door gebruik te maken van de ongelijkheid van Jensen. Zie
pagina 275 van [2]. We hebben hiervoor eerst een paar definities nodig.

Een subset I< van de Euclidische n-dimensionale ruimte is convex als het. lijnstuk dat
twee punten Xl en X2 van I< verbindt gehf'c1 in f{ ligt. In figuur 3.5 is een convex gf'bied
I< getekend. Bij figuur 3.6 is f{ gelijk aan het gebied tussen de twee cirkels. Omdat hct
lijnstuk hier ook door het gebied binnen de kleinste cirkel dat niet in J( ligt gaat is [( in
deze figuur niet convex.

I<

Figuur 3.5: Een convex gebied I<.

Laat I< nu een convexe subset zijn van het domein van een funetie f(x). Dan is dcze
functie convex U ills voor alle XI, X2 E J( en t E [0,1] geldt:

(3.20)
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Figuur 3.6: Ecn nict convex gebied J(.

f(x)

Xl
J(

Figuur 3.7: Een convex U funetie.
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Deze ongelijkheid wordt toegelicht in figulIr 3.7. Het is duidelijk te zien dat de fllnctiewaar
den van de punten van I< ttlssen Xl en X2 beneden de lijn die de coordinaten (Xl, f( Xl))
en (x2,f(X2)) verbindt liggen.

We spreken af dat een funetie convex n is als geldt:

(3.21 )

Met behulp van de tweede afgdcide Will de funetie f kan men gem<lkkelijk vinden of f
convex u of convex n is:

62f(x) _ { ~ 0 als f is convex U
6 x 2 - ~ 0 als f is convex n (3.22)

In figuur 3.8 kan men duidclijk zien c1<lt bij een convex U funetie de gpmiddelde waarde
van deze fundie boven de funct.iewaarcle Will de gemiddeldc x ligt, dus:

f(·r) ~ f(x)

f(x)

f(x)

•

I<

Figuur 3.8: De Jensen ongclijkheid voor een convex U funetie.

Voor een convex n functie wordt deze .Jensen ongelijkheid:

f(:I:) ~ f(x)

Met de Jensen ongelijkheid leiden we nu een bovengrens voor de foutcnkans af:
We gaan uit van:

P(e) = L P(x)P;r(e) = P;r(e)
;r

met:
P;r(e) = 1 - (1 - Q(I/l1));r(1 - 2Q(I/l1)t-;r

We maken gebruik van de kans op correctc ontvangst P(C):

P(C) = P;r(C)
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met:

Px(C) = (1 - 2Q(VSNR)t ( 1- Q('J:d )x (3.28)
1- 2Q( SNR)

Omdat 1- Q(VSNR) ~ 1-2Q(VSNR) is PI'(C) een stijgende funetie voor toenemende x
en dus een convex U functie. De tweede afgc1eide van Px(C) naar x is gelijk aan:

8
2
px (C) = (1 _ 2Q(VSNR)t ( 1 - Q('J:d )X In2 ( 1 - Q('J:d ) (3.29)
8x2 1 - 2Q( SNR) 1 - 2Q( SNR)

(:J.30)

Deze afgeleide is altijd positief:
82Px(C) > 0

8x2 -

Hiermee is dus ook aangetoond dat Pr(C) een convex U fundie is. VOOl" Px(C) geldt dan
de Jensen ongelijkheid:

(:1.31 )

Voor de kans op correete ontvangst geldt. dns nu:

P(C) > (1- 2Q(JSiYH)t ( 1 - Q(VSNTl) )X
- 1 - 2Q(VSNR)

(3.32)

Voor de foutenkans krijgen we uiteinddijk de volgcnde bovengrens:

P(c) = 1 - P(C) < 1 _ (1 _ 2Q(VSNR)t ( 1 - Q(: )X (:J.33)
- 1 - 2Q( SNR)

Met x gelijk aan:
x = n(P(I) + P(2a - 1)) (:J.:J.J)

We kunnen met behulp van uitdrnkking 3.17 ook voor de Jensen bovengrens p./( f) weer
een bovengrens vinden:

PJ(f) = 1 - (1 - Q( JSNR))X(1 - 2Q(VSNR))n-x ~

1 - (1- xQ(JSNR))(l - 2(n - x)Q(VSNR)) =
(2n - x)Q(VSNR) - 2(n - x)xQ2(JSNR) ~
(2n - x)Q( JSl\'R)

(3.35)

We zien dus dat de bovengrens voor de fOlltcnkans P(f) uit vergelijking 3.19 tevens cen
bovengrens vormt voor de Jensen hovengrens PJ(f):

P(f) ~ 1 - (1 - Q(VSNR))x(1- 2Q(JSNR)t-x ~ (2n - x)Q(VSNR) (3.36)

Later zullen de theoretische fontcnkans P(f) en zijn twee bovengrenzen in een grafick
uitgezet worden samen met de door simulilt.ics vcrkregen experimentele foutenkans. Diln
zal duidelijk zichtbaar worden hoe de krommen ten opzichte van elkaar liggen.
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3.1.3 Drempeldetectie met verschoven drempels.

Ret college communicatieprincipes (zic [12]) lecrt ons dat de ontvanger die gebruik milakt
van drempels in het midden niet optimaill is ills de niveau's niet even vaak voorkomen. \Ve
weten immel's dat de niveau's Gaussisch verdceld zijn. In het volgende zullen we een zien
dat er een betere detector met verschoven drempels kan worden afgel~id.

Een ontvanger is optimaal als de fontenkans zo klein mogelijk is. Een Maximum A
Posteriori ontvanger werkt als voIgt: De zender kiest een signaalveet.or ~i = (Si 1, ••• "<:i n)
uit een verzameling van M verschillende signaalvectoren 2.1 tot en met 2M en zendt deze
uit. Na verstoring door Gaussische ntis komt dan bij de ontvanger de vector r. = ~+!l aan.
De ontvanger beslist dat het signaal 2i is uitgczonden als:

P(§.i Ir. = e) > P(~k I r. = e) voor aIle k =f i (:J.37)

De ontvanger kiest dus die i waarvoor P(§.i I r. = e) maximaal is. Met de regel van Bayes
kan men schrijven:

(
C:O I - ) - P(§.i)Pdp I§.i)

P ~I r. - e - Pr(p)

De beslissingsfunctie Ii wordt dus:

(3.:J8)

(3.:J9 )

Nu kan Pdel ~ =~i) uitgedrukt worden in de kansverdeling voor de Gaussische ruisvedor:

De verdeling van de ruisvector is gelijk aan:

1 1 "n 2P (n) = e-2,;2 L-j=1 OIj
!l- ~n

v.t.7r(r

De beslissingsfunctie wordt uiteindelijk:

(3.40)

(:JA 1)

(3.42)

We gaan deze beslissingsfunctie bij de drempddetectie nu niet toepassen op de gehele
uitgezonden signaalvectoren §.i die hier gelijk zijn aan de codewoorden {fi van de energiehe
grensde code maar op elk elementje Sil van de signaalvector. nij drempeldetectie worden
namelijk de elementen van de uitgezonden vector a.fzonderlijk bepaald i.p.v. de gehele vec
tor zelf. De drempeldetector met verschoven drempels die we in het volgende gaan afieiden
za] dus niet optimaal zijn maar weI betcr dan de eenvoudige drempeldetect.or md drempels
in het midden. Na de drempeldetector met verschoven drempcls zullen we nog een detector
behandelen die weI de gehele uitgczondcn vector bepaalt: de zogenaamde Vit('rbi detC'ctor.
Deze detector is weI optimaal. \Ve leiden nu de positie van de verschoven drempels af aan
de hand van de beslissingsfunctie uit vcrgdijking 3.42.
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d

Figuur 3.9: Berekening van de positie van een verschoven drempel.

In figuur 3.9 is de drempel Dab tus~('n de twee niveau's Na en Nb met onderlinge
afstand d getekend. De afstand van N a tot de drempel is A en de (lfstand van N b tot de
drempel is gelijk aan B. \Ve zullen nu vergelijkingen gaan afleiden voor deze afstanden.
De beslissingsfunctie van vergelijking 3A2 wordt voor dit geval:

(3.'13)

De ontvanger beslist dat niveau a verzonc1en moet zijn a.ls fa < fb en dat niveau b verzonden
moet zijn als !b < fa. Voor de grens tussen de twee beslissingsgebiedcn, de drempel, ge1dt:

Met v.g.l. 3.43 voIgt hieruit:

A2
- 20"2In P(Na ) = B 2 - 20"2 In P(Nb)

Vergelijking 3.45 kan men schrijvcn a1s:

( )( 2 (P(Na))A - B A + ll) = 20" In P(Nb)

Omdat:
A+B=d

krijgen we dus:

A _ B = 20"2 I (P(Na))
d n P(Nb)

Uit de twee vergelijkingen 3.47 en 3.48 kunnen we A en B oplossen:
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Volgens de formules 3.49 en 3.50 geldt:

A> d/2
B < d/2 als P(Na ) > P(Nb) (3.51)

De ontvanger zal dus vaker voor nivcau Na kiezcn als deze vaker voorkomt dan nive-au
Nb. In figuur 3.9 is al aangegeven dat de drempcl dichterbij niveall Nb komt te ligg~n.

We hebben nu dus afgeleid dat de drcmpe1 tussen twee niveau's verschllift als de fractics
van deze niveau's niet aan clkaar gelijk zijn. De afstanden van de niveau's tot de drempel
worden gegeven door de v.g.1. 3.49 en 3.50. Dc ontvanger kan dus elk~ drempel D 2i-12i+l

tussen twee PAM niveau's 2i - 1 en 2i + 1 lIitrckenen volgens:

D . . -?_ 1 I (P(2i-l))
2'-12,+1 - ...Z 1 + 1 + 2 SNR n P(2i + 1)

Hierin is SNR de signaal-ruisverhourling:

1
SNR=-

u 2

(3.52)

(3.53)

In de figuren 3.10, 3.11 en 3.12 is de vcrschuiving van de drempels volgens v.g.I. 3.52
(overdreven) aangegeven.

1 3

D13

Figuur 3.10: Ret beslissingsgcbicd vaal' het ccrste niveau bij verschoven drempels.

2i - 3

D2i-32i-l

2i -1 2i + 1

Figuur 3.11: Ret beslissingsgebied voor een binnenste niveau bij verschoven drempels.
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2abol - 3 2abol - 1

Figuur 3.12: Ret beslissingsgehicd voor het laatste niveau bij verschO\·cn drempels.

We geven nu een verklaring voor de verschuivingen in de afbeeldingen. Dc verschuiving
Y2i-12i+1 van de drempel tussen de niveau's 2i -1 en 2i +1 Lo.v. het midden is gelijk aan:

1 (P(2i - 1))
Y2i-12i+1 = 2 SNR In P(2i + 1)

De fracties P(2i - 1) en P(2i + 1) worden gegeven door de Gaussische verdding:

1
2i 1 _%2

P(2i -1) = 2 ~e2;Tdx
2i-2 271"0"2

(3.5·1 )

(3.55)

(3.56)1
2i+ 2 1 _%2

P(2i + 1) = 2 ~e2;Tdx
2i 271"0"2

De twee integralen in deze vergC'lijkingC'n worden aangedllid door de gearccerde opper
vlakten in figuur 3.13. In deze figuur is duidc1ijk te zien dat de gearccerde oppervlakte

2i-1 2i+1 x--+

Figuur 3.13: Berekening van de fractics voor dc niveau's met behulp van de Gaussische
verdeling.

behorende bij niveau 2i - 1 groter is dan de oppcrvlakte bij niveau 2i + 1 dus de drempel
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verschuift naar het hoogste van de twee niveau's:

V2i-12i+l > 0 (3.57)

Dit kan ook wat ingewikkelder aangctoond worden. We berekenen de verhouding van de
fraeties:

(3.58)
P(2i - 1)
P(2i +1)

20 _ ..2 _( ..'+2;_2)2

f2L2 e~dx _ Ir; e 2",2 dx' _ fg II (x', i)d:r'
2i+2 ~ - r2 _( ..'+2;)2 - r2f (X' i)dx'f2i e 2",~ dx JO e 2",2 dx' Jo 2 ,

De twee integralen in dit quotient wordf'n aangcduid in figuur 3.14: Ret is dllidelijk dat de

It (:r/, i)

-2i -2i+2 o 2
X' --+

Figuur 3.14: Berekening van de vcrhouding van de twee fraeties.

verhouding P(2i - 1)/P(2i + 1) groter wordt nnarmate de funetie II steeds hoger komt te
liggen 1.o.v. de funetie 12. \Ve rekcnen dlIS de vcrhouding uit van deze twee fundies:

-(.. ' +2; _2)2

It(x' , i) C 2",2 8;-4t4.o '_ - e 2",2

f ( .) _( ..'+2;)2-
2 x', Z e 2",2

Nu geldt voor aIle waarden van i E {I, 2, ... ,ab} en voor aIle waarden van x' E [0,2]:

II(x',i) f( I 0) f( I.)
f ( I .) > 1 => 1 X ,z > 2 X , Z

2 X ,z
(3.60)

De functie It ligt dus altijd boven h. In figuur 3.14 is te zien dat daardoor de verhouding
P(2i - 1)/P(2i + 1) groter is dan 1 zodat uit v.g.l. 3.54 voIgt dat de drcmpel alt.ijd nnar
het hoogste niveau 2i + 1 verschuif1. Dit is hetzelfde resuItaat als datgene wat we in v.g.l.
3.57 hadden.
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Uit vergelijking 3.59 voigt bovendien dat voor grotere niveaunummers i de verhouding
ft(x', i)1h(x', i) groter wordt (hij gelijkhlijvende waarde voor x') zodat de verschuiving
V2i-12i+1 toeneemt voor grotere i:

1'2i-12i+1 neemt toe voor grotere i (3.61 )

In figuur 3.11 is dit effect duidelijk te zien.
Gebruikmakend van v.g.!. 3.3 en de figuren 3.10 tot en met 3.12 krijgf'n we voor de

foutenkans van een rijtje:
(3.62)

(3.()3)

Met:
PI = (1 - Q (v'SNR( Dl3 - 1)))Xl

P2 = (1 - Q (viSNR(2abol - 1- D2abol-32abol-d) f2abol-1

abol-1

P3 = II (P( C)it 2i
-

1

i=2

P( C)i = 1 - Q (viSNR(2i - 1 - D2i-32i-d) - Q (viSNR( D2i-12i+1 - (2i - 1)))

Hierin is Xl het aantal keren dat het eerste niveau 1 voorkomt in het rijtje, X2abol-1 is
het aantal keren dat bet laatste niveall 2abol - 1 in het rijtje voorkomt en de X2i-1 zijn
de aantallen voor de overige nivcall's 2i - 1. De kans dat een uitgezonden niveau 2i - 1
door de drempeldetector correct gedetectcerd wordt is P( C)i genoemd. Dc foutcnkans hij
drempeldetectie met verscboven drempels wordt gegeven door:

P(c) = Lrijt.jes P~~).rijtje
aa.ntal flJtJes

3.2 Viterbidetectie.

We gaan nu de beslissingsfunctie Ii uit v.g.!. 3.42 toepassen op de gehe1e vect.orcn E!.. en
2i' We zullen zien dat er een optimale detector bestaat die gehruik maa.kt van bet Viterbi
algoritme. Uit experimentele resultaten van simulatics die later gehoudf'n zullen worden
zal bIijken dat deze optimale detector indcrdaa.d betel' is dan de niet optimale drempeIde
tector met verschoven drempe1s. Deze rcsultaten zuBen ook a<lntonen flat. drcmpddeteetie
met verschoven drempels in ieder geval betel' is dan drempeldetectie met drempds in het
midden.

We bespreken nu de Viterbi detector. De beslissingsfunctie uit vergeIijking 3.42 kan
nog vereenvoudigd worden tot de vorm in vergclijking 3.M omdat bij de zender elke sig
naalvector 2i met geIijke kans P(~i) = J/lII uit de verzameling L!l"" ,2M} gekozen wordt:

(3.6·1)
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Er moet door het Viterbi algoritme nu die signaalvector §.i uit de verzameling h.I'· .. ,§.u}
gevonden worden die het dichtst bij de ontwmgen vector eligt. De waarde voor Ii van oC'ze
signaalvector §.i moet dus kleiner :l.:ijn dan de waarden f; van de andere signaalvectoren.
De waarde voor de beslissingsfunctie Ii wordt het gewicht genoemd. Het Viterbi algoritme
maakt gebruik van een trellis, een diagram waarin alle energiebegrensde rijtjes van de
energiebegrensde code staan afgebeeld. Figuur 3.15 geeft het trellis Wf'er voor alfahet
{I, 3, 5}, lengte n = 3 en maxima.le energie em = 3.5. Elk pad door het trellis correspondC'crt

1 35

Figuur 3.15: Het trellis voor de energiebegrensde code.

nu met een energiebegrensd codewoord. J3ijvoorbeeld helemaal onderaan ziet men hct
rijtje (1,1,1), gevolgd door het rijtje (1,1,3) cnz. Voor elke lengte worden in het trellis de
mogelijke toestanden voor de code gcplaatst. Voor de energiebcgrensde code zijn dat. de
energietoestanden. Voor lengte 1 zijn de mogelijke energietoestanden 1, 9 en 25 hehorend
bij de rijtjes (1), (3) en (5). Voor lengtc 2 is er de energietoest.and 2 bC'horend hij het rijt.je
(1,1) enz. Het valt direct op dat de mogclijke energietoestanden voor lengte 1 gelijk zijn
aan deze lengte 1 plus een vec1voud van 8:

E, = 1+8 cnr voor 1 ~ 1~ n. (3.65)

Hierin is enr het energienummer dat loopt van 0 tot en met de maximflle waarde AIAX(l)
voor de lengte 1. De maximale waarde kan berC'kcnd worden uit de maximale energie em:

em = 1+8 AfAX(1) (3.66)

Hieruit voIgt:

(3.67)
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Bij de kleinste lengtes worden niet al dcze cnergiewaarden gebruikt: in het voorbeeld is dat
energiewaarde 17. Vergelijking 3.6.5 kan eenvoudig aangctoond worden. Gcbruikmakend
van het feit dat elk elementje Xi gelijk is aan een pamniveau 2ki - 1:

I I I I

E1 =LX~ = L(2ki _1)2 = L4k; +1- 4ki = 1+ L4ki(~~i -1)
i=l i=l i=l i=l

(3.68)

Nu is het zo dat een van de fact.oren ~:i en ~~i - 1 even is zodat de som gcschreven kan
worden als een 8-voud:

I

L4~:i(~:i -1) = 8 enr
i=l

(3.69)

Riermee is betrekking 3.65 aangetoond. Tn figuur 3.16 zijn de energiewaarden vervangen
door de energienummers. Uit de7.e figuur valt weer een eigenschap op te merken. Deze
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Figuur 3.16: Ret trellis vool' de encrgiebegrensde code in energienllmmers.

is weergegeven in figuur 3.17. Deze eigenschap laat zien welke energienummers voor de
lengte 1er bereikt kunnen worden vanuit cen bepaald energicnummer venr voor de vorige
lengte 1 - 1. Bij het eerste pamnivcau 1 is het volgende energienummer gelijk aan het
vorige energienummer venr. Door bij het cnergienummer voor het eerste niveau een op te
tellen krijgen we het energienummer venr + 1 voor het tweede niveau:l. Door hier twee
bij op te tellen krijgen we het energienummer venr + 1 + 2 voor het derde nivcau 5. De
energienummers voor de volgende lengte worden dus gegeven door:

enrk=l = venr

41

(3.70)



venr
1- 1

enr = t!enr + 1 +2

enr = tlenr +1

enr = vcnr
1

Figuur 3.17: De energienummers die wmuit een bepaald energienumrner voor de vorige
lengte bereikt kunnen worden.

(:1.71 )

Hierin is k dus het nummer voor het niyCCl.u 2k - 1. Relatie 3.71 kan wepr eenvondig
aangetoond worden:

E, = E'-l + (2k _1)2 ::::} 1+8cnr= 1-1 +8venr+4k2 +1-4k (3.72)

(3.73)

nu uitgedrnkt worden in het

Tussen volgende en vorige energicnummer ycrbonden door het nivean 2~~ - 1 bestaat. dus
het volgende verband:

k2 - k
enrk = t'enr + 2

Ret energienummer bereikt door het k + I-de niveau kan
energienummer bereikt door het k-de niycau:

(k + 1)2 - k - 1
enrk+t = vcnr + 2 = enrk + k (:1.H)

(3.7.5)

Dan bespreken we nu het Viterbi algoritme. Dit a.Igoritme kan worden toegepast bij elke
code waarvan het trellis bekend is. Dit algoritme bepaalt telkens bij lcngte 1 voor clke
toestand s het lichtste pad dat naar het pnnt (l, s) Ioopt. Bij de encrgiehcgrensde code
zijn de toestanden zoals We gezien hebbcn gclijk aan de energienl1mmers enr. Aan elk pnnt
(l, enr) wordt een gewicht G(l, cnr) tocgckend. Dit moct gelijk worden aan het gewic.ht
van het Iichtste pad (Xl, •. • , XI) dat naar dat pnnt toeloopt:

I

G(l, enr) = .. . min ~)Pi - Xi)2
rIJtJes (Xl, ... ,XI) naar enr i=l

Vel'del' wordt bij het algoritme een tabel PAD gebrl1ikt: voor elk energiennmmcr mod in
PAD(l, enr) het niveaunummer k van hct. Iaatste element XI = 2k - 1 opgcslagen worden
van het lichtste pad (Xl, • •• ,XI) dat er nClClr toe Ioopt. Uit deze tabel kan aan het einde van
het algoritme het codewoord (Xl!"" x n ) opgehaa.Id worden dat de kleinst.e afstand heeft
tot de ontvangen vector p.

Ret Viterbi algoritme-bestaat uit een aantal stappen:
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1. De eerste stap is de initialisatie. Dc maximale waarden .MAX(1) voor de en('rgic
nummers worden uitgerekend volgens v.g.l. 3.67. De initialisatie van de gewichtcn:
G(O,O) = 0 en G(1, enr) = 00 voor de andere waarden van 1en enr.

2. Er worden drie lussen opgestart. Dc eerste Ius is voor de lengte 1 dic moet lopen
van 1 tot en met n. Voor elke lcngt.e 1 worden nu de gewichten C(l, enr) van de
lichtste paden die naar elk energicnnmmer enr lopen uitgerekend md. behulp Will de
voor de vorige lengte 1 - 1 berekende gewichten G(l- 1, venr). De tweede Ius die
nu wordt opgestart is voor de energicnummers venr van de vorige lengte 1- 1. lTet
vorige energienummer moet oplopen V<ln 0 tot en met Jl.1AX(l- 1). Bij clke tJenr is er
nog de derde Ius voor aIle takken die nit het punt (l- 1, venr) vertrekkcn. De eerste
tak met niveaunummer k = 1 verhindt de pnnten (1- 1, venr) en (1, enr=t.'enr). In
de Ius moet het niveaunummer de waarden 1 tot en met ab aannemen: enr neemt
dan de waarden tJenr, venr + 1, venr +1 +2, ... ,Jl.fAX(l) aan. Dc Ius stopt wanne'cr
het niveaunummer gelijk gewordcn is Clan ab of wanneer enr gelijk geworden is a<ln
MAX(1).

3. Binnen de derde Ius wordt voor elke tak mct niveaunummer k bekeken of zijn gewicht
lichter is dan de tot nu toe lichtste tak die naar het punt (1, enr) loopt. Als dat zo is
wordt het gewicht G(1, enr) vcrvangen door het gewicht van de tak met niveaunummer
k en wordt de inhoud van de tahcl PAD(l, enr) vervangen door k. Het gewicht van
de tak is gelijk aan:

G = G(l- 1, f'cnr) + (p(1) - (2A: - 1))2

Ret gewicht G(l, enr) wordt:

{
Gals G < G(1, enr)

G(1, enr) = oude waarde als G(l, cnr) < G

Ret pad PAD(1, enr) wordt:

{
k als G < G(1, enr)

PAD(1, enr) = oude waarde als G(l, enr) < G

(3.76)

(3.77)

(3.78)

4. De drie Iussen voor k en enr, vcnr en 1worden afgewerkt. Hierna k<ln het codewoord
(XI, ... , x n ) met het lichtste gewicht als voIgt uit de tabe1 PAD opgeh<lald worden.
Eerst wordt er dat energienummer genomen waarvoor het gewicht G(n, em') minim<lal
is. Voor dat energienummer enrmin gcldt dus:

G(n, enrmin) ~ G(n, enr) voor aile enr (3.79)

Ret is duidelijk dat het laat.st.c element van het lichtst.e codewoord gclijk is aan:

X n = 2k - 1 met k = PAD(n, enrmin)
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Het energienummer venr voor de vorige lengte n - 1 kan worden gevonden met v.g.!.
3.73:

k2 - k
venr = enr - 2 (3.81)

Om rekentijd te besparen tijdens de uitvoering van het Viterbi algoritme kan er ook
een tabel VORIGE gebruikt worden die van tevoren is aangemaakt:

venr = VORIGE( enr, k) (3.82)
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Nu levert PAD(n-l, venr) het element Xn-l van het codewoord en zo kan er dus wor
den doorgegaan tot en met lengte 1. Hct Viterbi algoritme heeft zo dus het codewoord
(XI, . .. ,xn ) van de energiehegrensde code gevonden waarvoor de beslissingsfunct.ie
Ii uit v.g.!. 3.64 minimaal is.

Figuur 3.18 laat zien dat het trellis ook gcbruikt kan worden voor de enllmera.tie van de
energiebegrensde rijtjes. We zullen zien dat met een toevoeging aan het Viterbi algoritme
ook gelijk de index van het energiebegf(~nsde rijtje kan worden uitgerekend. En aan de
zendzijde kan met behulp van het trellis uit de index het energiebegrensde rijtje bepaald
worden. De energiebegrensde rijtjes kunncn a.ls voigt geteld worden: aan elk punt. (1, em')

4
1

Figuur 3.18: Enumeratie van de energicbegrensde rijtjes met het trellis.

wordt een getal A(l, enr) toegekend:

aantal rijtjes beginnend met het stuk XI, ••• ,:r, dat energienumm~r
enr = L~=l k;(kr

1
) heeft is gelijk aan A(l, enr)

(3.83)
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Hierin is enr het energienumrner van de elementen Xb"" Xl berekend met behulp van
v.g.!. 3.73. Zoals men in de figullf kan zien kunnen de getallen A(l, venr) voor elke 1 Ult
de getallen A(1+ 1, enr) voor 1+ 1 berekcnd worden:

aantal rijtjes beginnend met XI, ••• ,Xl, energienummer vcnr
aantal rijtjes beginnend met Xb" ., Xl, 1, energienummer enr = venr
aantal rijtjes beginnend met XI, ••• ,Xl, 3, encrgienummer enr = venr + 1
aantal rijtjes beginnend met XI, ••• ,Xl, 5, energienumrncr enr = venr + 1 + 2

Rieruit voIgt:

+
+

(3.84)

A(l + 1, venr)

A(l + 1, venr + 1)
A(l, venr)

A(l, venr) = A(l + 1, enr = venr) + A(l + 1, cnr = t'enr+ 1) + A(l + 1, enr = t'enr+ 1+ 2) ...
(3.8.5)

De relatie in deze vergelijking is weergegeven in figuur 3.19. Bij het hcrekenen van de

A(l+ l,venr+ 1 +2)

Figuur 3.19: Dc berckcning van de getallen A(l, venr).

A(1, venr) begint men bij lengte n. Daarvoor geldt:

A(n, venr) = 1 voor 0 ~ vcnr ~ l\fAX(n) (3.86)

Zo kan men met v.g.!. 3.85 doorgaan voor de lengtcs n - 1 tot en met O. Ret resultaat
zijn de getallen die vermeld staan in figUllf 3.18. Ret totaJe aantal rijtjes dat zich in de
voorbeeldcode bevindt bedraagt A(O,O) = 17. De index van cen energiebegrensd rijt.je is
gelijk aan het aantal rijtjes dat onder dat rijt.jc ligt:

%/+J

index = Ll=1 Lm;1 -1 aantal rijtjes beginnend met XI, X2, ••• ,Xl-I, 2m - 1 
~n ~k/-l A(l ~~-1 kr- k; + m2 _m)L..-1=1 L..-m=1 , L..-t=1 2 2

(3.87)

Ais voorbeeld rekcnen we de index uit van het rijtje 3,1,5:

index(3, 1,5) = aantal rijtjes bcginnend met 1 + aantal rijtjes beginnend met 3,1,1+
aantal rijtjes beginnend met 3,1,3 = 8 + 1 + 1 = 10

(3.88)
Aan het einde van het Viterbi aJgorit.mc beRchreven op pagina 42 kan nog \Vat worden
toegevoegd om ook direct de index uit te rekenen. De initia.lisatie van de index variahclc
op nul moet gedaan worden voor het ophalen van het lichtste codewoord uit de tabe1 PA D.
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Nadat het laatste element X n = 2k - 1 uit de tahcl is opgehaald wa.ls aangednid in v.g.I.
3.80 kan zijn bijdrage tot de index uitger~kcnd worden:

index = index + A(n, enrmin - (k - 1)) + A(n, enrmin - (k - 1) - (k - 2))+
... + A(n, enrmin - (k - 1) - (k - 2) ... - 1) (3.80)

Evenzo kan voor de met PAD gevonden clementen Xn-l tot en met Xl de bijdrage tot de
index uitgerekend worden. Bij de zender moet uit de index het energiebegrensde codewoord
bepaald worden. Riel' is ook een procedure voor.

1. De initialisatie: er moet begonnen worden met het punt (0,0) in het trellis van figll11f
3.18. Ret energienummer vcnr voor de vorige lengte 1- 1 wordt. dus terinitialisatie:
venr = O.

2. Er wordt een Ius opgestart voor de lcngte 1, lopend van 1 tot en met n. Er wordt. ccn
Ius opgestart voor de takken met niveaunr k die uit het. punt (1- 1, venr) \'crtrekkcn
naar de punten (1, enr) voor de lengt.e 1. Te beginnen met enrk=l = venr. Voor ~lke

tak k wordt getest of index ~ A(1, enrk).

3. Ais het antwoord op de test ja is dan geeft de tak k niet het gezochte elemcnt
Xl = 2k - 1 maar levert A(l, cnrk) cncrgiebegrensde rijt.jes die onder het gezorhte
rijtje liggen. De bijdrage wm d<.'zc tak tot de index moet van de index worden
afgetrokken:

index = inde.7: - A(1, enrk) (3.nO)

Daarna wordt er overgegaan op een nieuwe tak ~~+1 die naar energienummer enrk+l =
enrk + k wijst. Daarna wordt er getcst of index ~ A(1, enrk+.)' Ais het antwoord ja
is komt men weer in deze stap terecht. en als het antwoord nee is in de volgende stap.

4. Als het antwoord op de test nee is moet de Ius voor de takken gcstopt wordcn
want deze tak met niveallnummer ~~ wij7.end naar enrk geeft het gezochte element
Xl = 2k - 1. Nu moet er overgegaan worden naar de volgende lcngt.e 1+ 1 in de
Ius voor de lengte. Ais vorige energienummer venr wordt het energienummer enrk
genomen waar het element Xl naartoe wees. Voor de lengte 1+ 1 worden weer in
een Ius de takken afgewerkt die uit het punt (1, venr) vertrekken. Zo kan men dus
doorgaan totdat men het laatste element X n gevonden heeft.

3.3 De foutenkans bij detectie van de kubussignalen.

Voor de theoretische foutenkans bij Viterhidet.ectie van de energiebegr('nsde code valt gccn
formule te vinden. vVe rekenen nog wel de theoretische foutcnkans uit hij optimale deteetie
van signaalpunten in een kubus. Uit simlllaties zal blijken dat deze foutenkans een bo
vengrens vormt voor de foutcnkans bij Vit.crhidetectie van de energiehegrensde code. De
bewering dat dit zo is kan overig<.'ns thcoretisch niet bewezen worden. Optimale det.edie
van signaalpunten in een kubus is ecnvolldig.
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We bepalen de beslissingsgebieden voor de ku bus met de niveau's {I, 3, ... ,2ak - I}.
De beslissingsgebieden kunnen geyonden worden met de beslissingsfunctie uit v.g.l. 3.61:

(3.91 )

De beslissingsgebieden zijn weergegeven in figuur 3.20 voor een vierkantvormig stclsel met
ak = 4 niveau's. Als voorbeeld kunnen we de lijn die de scheiding vormt tussen de kCll7.e

X2

l'
7 • • • •
5 • • • •
3 • • • •
1 • • • •

1 3 5 7 ~

Figuur 3.20: De beslissingsgchiec1en bij een vierkantvormig signaalpllntc>nst.elsel.

door de optimale ontvanger voor het sign(l(llpunt (1,1) en de keuze voor het p11nt (3,1)
bepalen met:

1(1,1) = Ip,I) =>1 e- ( ~ ) 1=1 e- ( ~ ) I (3.92)

De scheiding wordt dus gevormd door de vcrzameling punten ewaarvan de afstand tot. het
punt (1,1) gelijk is aan de a.fstand tot het punt (3,1). Dit is de middelloodlijn PI = 2. De
overige lijnen tussen twee punten i en j kan men evenzo vinden door de heslissingsfuncties
Ii en f; aan elkaar gclijk te stellen:

(3.93)

Het is duidelijk uit figuur 3.20 dat de optimale ontvanger gevormd wordt door een eenvou
dige drempeldetector met drempels in het midden. De bepaling in wclk vicrkantvormig
beslissingsgebiedje de ontvangen vector P ligt kan worden opgesplitst in twee onafhankdijke
drempeldetecties voor PI en P2 met de~lrempc1detector weergegeven in figuur 3.21: Met
deze drempeldetector kan voor elk van de dementen PI en P2 bepaaJd worden hij welke van
de niveau's {I, 3, 5, ... ,2ak - I} dat element het dichtst ligt. Als PI hct. dichtst. hij niVCil11
2i - 1 ligt en P2 het dichtst bij niveau 2j - 1 ligt is dus door de zender de signaalvector
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Figuur 3.21: Drempeldet<,etic va.n kubusvormige signa.J~n.

~ = (2i - 1,2j - 1) uitgezondcn. Dc fOlltenkans bij drempeldetectie van knbussignalr.n
wordt gegeven door:

P(e) = 1 - (1 - P(e)Dt (3.!H)

Hierbij is P(e)D de foutenkans bij de c1r~mpddetectie voor elke dimensie. \Ve hebben in
figuur 3.2 gezien dat de foutenkans voor cen buitcnste niveau gelijk is aan Q(l/(7) en in
figuur 3.3 dat voor cen van de overige nivca\l's de foutenkans gelijk is aan 2Q(1/rr) zoc1at:

(3.95)

Dit kan geschreven worden als:

(3.96)

3.4 Simulatieresultaten.

Er zijn simulaties verricht met de diverse dct.ectoren: de drempeldetect.or met drempcls in
het midden, de drempeldetector met vcrschoven drempels en de Viterbidctector. Er is een
voorbeeld energiebegrensde code gebruikt met. de volgende parameters:

• Aantal gebruikte niveau's in de hoI: (lb = 5.

• Lengte: n = 8.

• Aantal gevraagde niveau's door de bron: Mbron = 4096.

• Aantal codewoorden in de energicbcgrensde code: Mbol = A (n, emax) ~ Mbron =
4404.

• Maximale energie van de codcwoorden: emax = 88.

Er wordt bij een simulatie door de hron 105 keer een index gegenereerd door willekcurig een
getal te kiezen uit de verzameling {a, 1, ... ,A/bron - I}. Dan moet het energicbegff'nsde
codewoord uit de index worden bepaald. Dit kan gedaan worden door de encoder uit figllur
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(3.97)

Iniveau Igetelde fractie I
1 4,667110 1

3 3 422910-1,
5 1 591210-1,
7 3 137210-2,
9 2 136210-4,

Tabel 3.1: De fracties voor de niveau's van de bij de simulaties gebruikte code.

2.7 die gebruik maakt van het algoritme lIit v.g.l. 2.30 of door de procedure behandeld op
pagina 46 die gebruik maakt van de enumcratie m.b.v. het trellis. Bier is nog het algorit.me
gebruikt. Het codewoord wordt door de Gaussische ntis verstoord wanneer hd door het
kanaal heen gaat en bij de ontvanger wordt drempeldetectie met drempcls in het midden,
drempeldetectie met verschoven drcmpcls ofwcl Vitcrbidet.cct.ie volgens de procedure op
b.l.z. 42 toegepast. Dij de ontvanger bepaalt de decoder met het algorit.me de index uit
het door de detector gevonelen codewoord. Er t.reedt dlls een fout op wanne'er deze index
ongelijk is aan de oorspronkelijke index 7.oa.ls die door de hron is gegenercf'rd. Door na
de simulatie het aantal fouten door 105 tc delen verkrijgt men de experiment.ele fouten
kans. Het is duidelijk dat de drcmpeldctcctor met drempcls in het midden de volgcnde
drempels heeft: 2,4,6,8. De vcrschoven drempels worden voor clke signaal-rnisverhouding
uitgerekend met vergelijking 3.52:

. 1 (P(2i - 1))
D2i-12i+I = 2z -1 +1 + 2 SNR In P(2i + 1)

De fracties voor de niveau's in de bol worden hiervoor eerst geteld volgens vcrgclijking 2.65
op b.l.z. 22. Deze getelde fracties zijn gcplaatst in tabel 3.1. De simulatieresultat.en zijn
uitgezet in de grafiek van figuur 3.22. Voor een aantal signaal-ruisverhoudingen is met een
simulatie experimenteel de foutenkans bepaelld. Door de meetpunten is een kromme gefit.
De aanduidingen bij de verschillende krommen betekenen:

• SV: De met simulaties bcpaa.lde foutenkans bij Viterhidetectie Veln de energiehe
grensde code.

• SDV: De experimentele foutenkans hij drempcldetectie van de energicbcgrf'nsde coele
met verschoven drempels.

• SDM: drempeldctectie met drempcls in het midden.

In dezelfde grafiek zijn ook de theoret.ische foutenkansen uitgezet voor de verschillende
detectiemethoden:

• U: de theoretische foutenkans voor detectie van een kubus die dienst eloet als boven
grens voor de foutenkans bij Vitcrhidetectie van de energiebegrensdc code. Wordt
gegeven door v.g.l. 3.94 en 3.96:

P(e) = 1 - (1 - P(e)vt
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Figuur 3.22: De foutenkans bij verschi11cnde detectiemethoden voor de energicbegrensde
code.
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(3.99)

Uiteraard moet er voor gezorgd worden dat het aantal signaalpunten in de kllhns
gelijk is aan het aantal versc1Jillende bcrichtcn dat de bron produceert:

A1knbus = ai: = Albron = 40a6 (3.100)

Rieruit voIgt een niet gehe1e waarde voor het aantal niveau's ak. De knbus hiervoor
bestaat uiteraard niet, ma.ar deze waarde wordt toch gebrnikt in v.g.1. 3.99 om een
foutenkans te krijgen die vergc1eken kan worden met de fontenkans bij Vitcrhirleteetie
van de energiebegrensde code.

ak = 2,8284 (3.101 )

Er is in eerste instantie geen rckening mee gehonden dat de theoretische foutenkans bij
detectie van de kubus ook opgenom('n zon worden in de grafiek van fignnr 3.22 om te
kunnen vergelijken met de verscheidene detectiemethoden voor de em'rgiebegrensde
code. Ret aantal berichten dat de bron produceert moet eigenlijk gelijk zijn aan een
gehele macht van twee:

Albron = 2
Rn

Dan voIgt daaruit dat het aantal niveau's in de kubus gelijk is aa.n:

(3.102)

(3.103)

In dit gevallevert het aantal verschillende berichten van de bron een waarde voor de
rate op die niet geheel is:

2Rn = 4096 =} R = 1, 5 (3.10~)

De kubussituatie wordt ook het ongf'codeerde geval genoemd: vandaM de aanduiding
U.

• DVT: de theoretische foutenkans bij drempcldetectie met "erschoven drempels. Voor
de berekening wordt gebruik gemaakt van de formules 3.62 tot en met 3.63:

(3.105)

Met:
PI = (1 - Q (v'SNR(DI3 -l))r1

abo/-I

P3 = IT (P(C)iY2i-l
i=2
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P(C)i = 1 - Q (v'SNR(2i - 1 - D2i-32i-d) - Q (v'SNR(D2i-12i+l - (2i - 1)))

(3.106)

• DMT: de theoretische foutenkans bij drempcldetectie met drempels in het midden
gegeven door de vergelijkingen 3.7 en 3.8:

P(c)rijtje = 1 - (1- Q(v'SNR))x(1- 2Q(v'SNR)t-x

P(E:) = Lrijtjes P(c)rijtje

.Mbron

(3.107)

(3.10R)

• DMTJ: een bovengrens voor de foutcnkans bij drempeldeteetie met drempels in hct
midden met gebruikmaking van de .Jensen ongelijkheid. Derekening met de vergf'lij
kingen 3.33 en 3.34:

x = n ( P (1) +P (2o b - 1))

(3.109)

(3.110)

In deze vergelijking kllnnen de gctclde fradies voor de niveau's 1 en 9 uit tabel 3.1
ingevuld worden.

• DMTB: een benadering voor de t.lworetische foutenkclns bij drempcldetcctie met
drempels in het midden. Zie de vcrgclijkingen 3.13, 3.19 en 3.16:

P(c) ~ (2n - x)Q(v'SNR)

x = n(P(1) + P(2a - 1))

(3.111)

(3.112)

(3.113)

Deze benadering vormt tevens zoa.ls we in uitdrukking 3.35 gezien hchhen een 1>0
vengrens voor de Jensen bovcngrcns:

(3.111)
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Wanneer men de resultaten in figuur 3.22 bekijkt kan men een aantal conclusies trekken.
Allereerst blijkt dat de theoretische foutenkans DVT dichthij de expcrimf'ntde kromme
SDV ligt en dat DMT dichtbij SDM ligt. De genoemde krommen llggen zo dicht bij elkaar
dat ze niet afzonderlijk in de grafiek weergegeven kunnen worden vandaar dat aIleen de
experimentele krommen SDV en SDl\f in de grafiek zijn opgcnomen en de andere krommen
die daar heel dichtbij liggen in de legcnda erbij staan vermcld. Er kan dus geconcludecrd
worden dat de formules voor de theoretische foutenkansen DVT en DMT correct zijn.

Ten tweede blijkt dat de bovengrens verkregen met de Jensen ongclijkhcid Dl\ITJ ook
zeer dicht bij SDM ligt. Men kan dus alt.ijd beter DMTJ gcbruiken dan Dl\fT omdat de
berekening voor deze bovengrens veel cenvoudiger is. Bij de berekening van Dl\'lT moet
men aIle codewoorden in de energiebegrensde code afiopen cn voor elk codewoord apart de
foutenkans uitrekenen terwijl bij DMTJ slechts een eenvoudige berekening voor x gcmaakt
hoeft te worden: zie v.g.!. 3.110. De hcnadering DMTB kan men het beste he1emaal niet
gebruiken: er zit toch \Vat afstand tussen deze kromme en de krommen DMT en Dl\fTJ.
Men kan beter formule 3.109 voor DMTJ gehruikC'n Lp.v. formule 3.111 voor DMTB: de
berekening is niet echt ingewikkelder.

Verder kan worden opgemerkt dat de afstand tussen de simulatieresultaten SDV en
SDM niet zo groot is. De kromme van SDV Jigt slechts ongeveer 0,03 dn meer naar links
dan SDM. Het is dus de moeite niet waard om verschoven drempcls te gebruiken: men kan
een eenvoudigere detector gebruiken mC't drempcls in het midden.

Het experimentele resultaat bij de Viterbidetectie SV heen. ongeveer 0,3 dB winst t.o.v.
SDM. Dit is weI meer dan de winst van SDV t.o.v. SDM mflar het is toch niet eeht veel.
Men moet voor zichzelf een afweging mflken of men kiest voor de eenvoud van de detector
met drempels in het midden of voor de7.e winst van de Viterbi detector. Viterbi deteetie
heeft weI het grote voordeel dflt men het trellis kan gebruiken voor de enumeratie van
de codewoorden van de energiebegrensde code. fiij enumeratie met het trellis blijkt dat
er minder rekenwerk nodig is dfln bij het fllgoritme van v.g.!. 2.30. Volgens v.g.!. 3.6.5
hoeven aIleen aantallcn berekend te worden voor energiewaarden gelijk aan de lengte plus
een 8-voud terwijl bij het algoritme ook voor aile tussenliggende energiewflarden aant,flllen
uitgerekend worden. Bij het gebrllik van het algoritme is flltijd over het hoofd gezien dat
betrekking 3.65 geldt. Door bij het algoritme hier ook rekening mee te houden hoeft men
geen overbodig rekenwerk te doen. Ook is er dan minder geheugenruimte nodig om de
berekende aantallen in op te slaan. Dc geheugenruimte bij hijvoorbeeld de Turbo Pascal
compiler is maar beperkt. In het vervolg zal altijd de Viterbidetectie gebruikt worden in
combinatie met trellisenumeratie. Zekcr in het volgende hoofdstuk waar ingewikkcldf'fe
codes gebruikt zuBen worden die bestaan lIit een combinatie vfln de energiebegrensde code
met een binaire code. Deze binaire codes kunnen het beste gegenereerd worden met een
trellis. Bij de Viterbidetectie wordt gehruik gemaakt van een gecombineerde trellis die
ontstaat door de afzonderlijke trellissen voor de energiebegrensde en de binaire code te
combineren.

\Vat de U kromme, het ongecodeerde geval, betreft kunnen we verifieren dat die in
derdaad een bovengrens vormt voor de foutenka.ns bij Vitcrbidetectie SV. lIierhij moet
wel opgemerkt worden dat in dit geval een niet bestaande kuhus is gebruikt maar er mag
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(3.115)

aangenomen worden dat dit ook gelot voor wel bestaande kubussen met een gehed aantal
niveau's Uk. Formule 3.99 is oorspronkelijk afgeleio voor gehele Uk waardcn maar kan ook
gegeneraliseerd worden voor aile Uk waaroen. Rct valt ook op dat de U kromme lager
ligt dan de krommen SDV en SDM. Volgcns deze grafiek zou het dus voordC'ligf'r zijn om
gewoon de kubus te gebruiken Lp.v. de energiebegrensde code met de niet optimale drem
peldetectie (met drempels in het midden of vcrschoven). Maar men mod. natuurlijk ook
rekenen houden met de winst voor de cnC'rgiehegrcnsde code t.o.v. dc kuhus die onstaat
doordat de bol een kleinere gemiddclde cnergie hecft dan de kubus. Dcze willst hac1den we
gedefinieerd in v.g.!. 2.11:

Ek
G= -~-

Eb

De gemiddelde energie van ,Mbron cooewoordcn in de energiehC'grensde ('orle volgcns v.g.t.
2.38 is bepaald:

Eba = 72,25

Ook de gemiddelde encrgie volgens v.g.t. 2.42 is hepaald:

(3.116)

Ebb = 72,63 (3.117)

(3.118)

De gemiddelde encrgie van de kublls Ek wordt volgens vergclijking 2.3 gegcven door:

E
4az - 1

k = 11. 3 = 82,67

Hierin is de waarde uit v.g.!. 3.101 voor Uk ingevuld. Dc winsten als gevolg van Eb " en
Ebb zijn gelijk aan:

( Ek )Ga = 10 log Eba = 0,59 dB (3.11n)

Gb = 1010g (~kJ = 0,56dB (3.120)

Uit de grafiek van figuur 3.22 kan aJgcle7.cn worden dat dc winst van SDM t.o.v. U ongcvC'er
gelijk is aan:

GSOM = -0, lOdB (3.121)

De kromme van SDM ligt dus hoger dan de U kromme. Dc totale winst-cn GsnMta en
GSOMtb zijn:

GSOMta = GSOM +G a = 0,49 dB (3.122)

GSOMtb = GSOM +G b = 0, 46 dB (3.123)

De totale winsten van SDM t.o.v. de ongecodeerde situatie U zijn dus positief: het gebruik
van de energiebegrensoe code levert ous altijd winst op en niet verlies Lo.v. de kuhns.
Ook de totale winsten van SV t.o.v. U kunnen worden uitgcrekend. Uit figuur 3.22 kan
men aflezen dat de SV kromme ongevecr 0,20 (IB meer naar links Iigt dan de U krommc:

Gsv = 0,20dB (3.12,1 )
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De totale winsten worden:

GSVta = Gsv +G a = 0, 79dB

GSVtb = G sv +Gb = 0, 76 dB
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Hoofdstuk 4

Codering.

4.1 Ret verkleinen van de foutenkans door het toe
passen van codering.

De onderlinge afstand tussen de codewoorden kan vergroot wordcn door codering toe t.e
passen op de energiebegrensde code. ITicrdoor wordt de foutenkans kleinf'r. Dc winst die
we hiermee kunnen bereiken noemcn we de coding gain. De enprgiebegrensde code wordt
op een bepaalde rnanier gecornbineerd met. een andere binaire code die ('cn 7.ekcre minimum
Hamming afstand heeft. De Hamming afstand d tussen twee codewoorrlen ;r. en l!.. van cen
code is per definitie gelijk aan het aantal plaatsen waarop de rijtjes ~ en 11 vcrschillen. De
minimum Hamming afstand van een code is gc1ijk aan:

dmin = min d(x, x')
~:l:x' --

De belangrijke eigenschap van de minimum Hamming afstand is dat er e fmlten gecorrigccrd
kunnen worden als hij gelijk is aan:

dmin = 2e + 1 (4.2)

Als in elk van twee codewoorden met onderlinge afstand dmin e fouten optreden door mis
bij verzending over een kanaal kunnen de resllltcrende vectoren nooit aan elkaar gelijk
worden. Dus kan de ontvanger a1tijd uit de ontvangen vector aflcidcn wclk codewoord cr
verzonden is zolang er niet rneer dan e [outen optreden: er kunncn e fout.en gccorrigcerd
worden. De combinatie van de shaping codc met een foutencorrigerende code gaat zoals is
afgebeeld in de figuren 4.1 en 4.2.

- 7 -5 -3 -1 1 3 5 7

1 o 1 o 1 o 1 o
Figuur 4.1: De cornbinatie van de energiebegrensde code met een foutcncorrigerende code.
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1 ~1 3 ~3
~-1 ~-3

Figuur 4.2: Ret toevoegen van een tcken aan elk element van de energiebegrensde code
door een bit van de foutencorrigcrcnde code.

Ret positieve alfabet {I, 3, 5, ... , 2abol - I} van de energicbcgrensde code wordt uitge
breid tot het alfabet {-(2abol - ]), ... ,-3, -1, 1,3, ... ,2abol - I} voor de gecombinccrde
code. Aan elk element Xi van een codewoord (XI, ••• , x n ) wordt een teken toegcvoegd. De
resulterende code blijft uiteraard energichcgrensd. IIet bit Yi van het fontcncorrigercnde
codewoord 'J!.. bepaalt wclk teken er ann hct clement Xi wordt toegevoegd volgens het ovcr
zichtsschema in figuur 4.1. In figuur 4.2 is dit nader toegelicht voor Xi = 1 en Xi = 3. De
waarde 1 wordt 1 als het bit gelijk is aan 1 en -1 als het bit 0 is. \Ve zuJ1en nu zien dnt de
minimale Euclidische afstand van de gccombineerde code groter is gewordcn dan die van de
oorspronkelijke energiebegrensde code. Dc EucJidische afstand tussen t\Vcc codewoordcn J;,.

en 'J!.. is gelijk aan:

dE = J(.7:1 - vd2+.,. + (xn - YnF (4.3)

Omdat het verschil tussen twee opeenvolgende waarden uit het alfa.bet 2 bedraagt is de
minimale Euclidische afstand voor de oorspronkelijke energiebegrensde code:

dE min = 2 (4,,1)

Wat dE min is voor de gecombinecrde code wordt duidelijk gemaakt in figuur 4.3. In de

( 3 3 3 3 3 ) ( 3 , 3 , 3 , 3 , 3 )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

( 7 , 3 3 3 3 ) ( 1 , 5 , 3 , 3 , 3 )

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

dEmin = 4 dEmin = 2Jdm in

Figuur 4.3: De minimale Euclidische afstand van de gecombinccrde code.

linkerhelft van de figuur wordt bekeken \Vat de kleinste afstand is tussen twce codewoordcn
die elk hetzelfde codewoord voor de foutencorrigerende code hebben. Dc voorbcelden voor
de codewoorden in de figuur zijn lukraak gekozen: er wordt voor het gemak aangenomcn
dat ze in de codes zitten. Ais twce codcwoorden hetzelfde foutencorrigerende codewoord
hebben liggen ze het dichtst bij elkaar als a.lle elementen hetzelfde zijn op cen na. Uit fignUf
4.1 voIgt dat als het eerste element 3 is het eerste element van het andere codewoord -] of
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7 moet zijn. Uit het schema in figllur 4.1 hlijkt. dat het verschil tussen twee dicht.sthijzijnde
waarden met hetzelfde bit 4 is. In dit geval gcldt dus:

dE min = 4 (4.5)

In de rechterhelft van figuur 4.3 wordt bekeken wat de twee dichtst bij clkaar liggende co
dewoorden zijn als de bijbehorende foutencorrigerende codewoorden verschillend zijn. De
codewoorden van de foutencorrigerende code verschillen volgens de minimum Hamming
afstand minstens op dmin plaatsen. Voor de twee codewoorden van de gecombineerde code
worden aBe elementen gelijk gekozen bellalve dmin elementen: die moeten vcrschillend gcko
zen worden. Het schema in figuur 4.1 laat zien dat het verschil tussen twee dicht.sthij7.ijnde
waarden met verschillende bit voor de fontencorrigerende code 2 is. Voor dit geval is de
minimale Euclidische afstand:

(-UI)

De dE min voor de gecombineerde code is dus gdijk aan het minimum van de resultaten in
de vergelijkingen 4.5 en 4.6:

d { 4 als dmin ;::: 4
E min = 2Jdmin als dmin ~ 4 (4.7)

De codes die gebruikt zuBen worden zijn de enkclvoudige parity check code met dmin = 2
en de verlengde Hamming code met dmin = 4. Dc verlengde Hamming code kim volgens
v.g.I. 4.2 een fout corrigeren. Dc single p;uity check code die ook gebruikt. zal worden kan
geen fouten corrigeren maar is nog wel een foutendetecterende code. Een code kan e fonten
detecteren als geldt:

dmin = e + 1 (1.8)

(4.9)

Een codewoord dat door e fouten wordt verst.oord kan hierdoor niet overgaan in ccn ander
codewoord: men weet dus dat er fouten 7.ijn opgetreden. Het oorspron kclijk uitgczonden
codewoord kan de ontvanger echt.er nict meer terngvinden. Dij gebruik va.n de SPC-cocle
is volgens v.g.I. 4.7:

De coding gain wordt gegeven door:

Gcoding = 10 log ( dE~in met codi~g ) 2 = 10 log (2V2) 2 = 3,01 dB
dEmm zonder codmg 2

Met de verlengde Hamming code krijgen we:

dEmin = 4

Gcoding = 10 log (~)2 = 6,02dB
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4.2 De Single Parity Check code.

De enkelvoudige parity check code is een eenvoudige code. Elk codewoord (XI, ... , x n )

bestaat uit bits Xi die 0 of 1 zijn. De ecrste n - 1 bits worden gewoon gdijk gemaakt aan
de databits van de bron. Het laatste bit X n wordt het parity check bit genoemd en is gdijk
aan de modulo 2 som van de databits:

n-l

X n = LXi
i=l

(4.13)

Volgens deze vergelijking wordt het laatste bit X n 0 als het aantal enen in de bitreeks
Xl, ••• ,Xn-l even is. Als het aantal enen oneven is wordt X n 1. Hieruit voIgt dat het aantal
enen in het volledige codewoord (Xl"", X n ) altijd even is, de modulo 2 som over aIle bits
is altijd 0:

n

LXi= 0
i=I

Vergelijking 4.14 geeft dus de eigenschap weer van de Single Parity Check code. lIet is
duidelijk wat de minimum Hamming afstand is van de code. Als we een dCltabit vPfa.ndcren
om een ander codewoord te krijgcn zal hct parity check bit ook mee mod,en \'('randcren am
aan v.g.!' 4.14 te kunnen blijven voldocn. Dc code hccft dus minimum Hamming afsl and
drnin = 2. De enkelvoudige parity check code is een [n, n - 1,2] code: de Icngte is n, het
aa.ntal databits is n - 1 en de minimllm Hamming afstand is 2. In figllllr 4.4 st.aat ef'n
schakeling met een geheugenelement afgebec1d waarmee de code gf'gC'nerf'crd kan worden.
Deze schakeling is afkomstig uit [8]. Ilet geheugenclement M in de schakc1ing kan een bit

1 • 2

2 output

ill 1 ~
/l'. '" I T8

2
input~

Figuur 4.4: Een schakeling voor de gcneratie van de Single Parity Check code.

bewaren. Tijdens het invoeren van de n - 1 databits moeten de schakelaars 81 en 82 in
stand 1 staan. Zie figuur 4.5. Tijdens de invoer van databit Xi bevat het gC'hellgenelemcnt
de modulo 2 som van de bits Xl tot en met Xi-I. Dij deze som wordt Xi opgeteld en hierna
bevat het geheugenelement de som E~=I Xj' Elk databit Xi komt ook dircC't op de uitvoer
te staan: de eerste n - 1 elementen van elk codewoord zijn gelijk aan de datahits. Voor
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"-V

AI "-
/

output

Figuur 4.5: Bet invoeren van de n - 1 databits.

de bepaling van het parity check bit X n worden de beide schakelaars in stand 2 geplaatst.
Dit is weergegeven in figuur 4.6. De gehruiker moet een 0 plaatsen op de invoerlijn. Da.n

)

M -~> EB

'------ input 0 t
output

Figuur 4.6: lTet. bepalcn van het parity check bit.

komt op de uitvoer de inhoud van het gchcugenelement te staan. Op tijdstip n bevat dcze
de som van de elementen Xl tot en met Xn-l en dit is dus volgens v.g.!. 4.13 ge1ijk aan het
parity check bit. Bet trellis voor de code staat a.fgebeeld in figuur 4.7. Dit trellis is ook
ontleend aan [8]. Ret is duidelijk dat de toestanden in het trellis gclijk zijn aan de twee

So SI S2 Sn-l Sn

0 0 0 0 0
0

• • •
1 1 1

0

Figuur 4.7: Ret trellis voor de single parity check code.

mogelijke bitwaarden die in het geheugencJement kunnen staan. De toestand Si op tijdstip
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i is dus:
j=i

Si = LXj
j=l

Op tijdstip 0 beginnen we met toestand So = O. Dij invoerbit Xl = 0 wordt de volge'nde
toestand Sl = 0+0 = 0 en bij im'oerbit Xl = 1 wordt de volgende toestand Sl = 0+1 = 1.
Voor de lengtes 2 tot en met n - 1 kan men ook zo aBe mogc1ijke overg;mgen tussen vorige
en volgende toestanden bepalen. net is dnidc1ijk dat de trellisovergangen voor de lengtcs
2 tot en met n - 1 dezelfde zijn. nij de le'ngte n moet het parity check bit gelijk zijn aan
de inhoud van het geheugene1cment dus: X n = Sn-1. IIet is duidclijk dat Sn = O. Later
zullen we zien hoe de gecombinecrde code bestaande uit de energiebegrensde en de SPC
code gegenereerd kan worden door gebruik te makcn van de trellissen van de afzonderlijke
codes.

4.3 De verlengde Hamming code.

4.3.1 Lineaire codes.

De verlengde Hamming code en de SPC code zijn allebei lineaire code'S. We geven nu cerst
de definitie van een lineaire code. De thcorie van de lineaire codes wmdt behamlcld op de
pagina's 31 tot en met 35 van [15] en op de pagina's 9 tot en met 14 van [11].

Elk codewoord ~ = (Xl, ... , x n ) is cen vector met n componenten die 0 of 1 zijn.

Onder de som van twee vectoren verstaan we de componcntsgcwijze modulo 2 som van
beiden.

Het produkt van een vector met cen gdal 0:' E {O, I} vinden we door aIle componen
ten van ~ met Q te vermenigvuldigen.

Een groepje vectoren ~l' ••• , ~k noemcn we afllankclijk wannccr cr k ge'tallen O'i E {a, I}, i =
1,2, ... , k bestaan (niet allemaa.l 0), zodanig dat:

k

LO'i~i = Q
i=l

Bestaat zo'n combinatie niet dan zijn dczc vectoren onafhankelijk.

(4.16)

Voor de codewoorden van een lincaire code gcldt dat ze lineaire combinaties zijn van e'cn
aantal onafhankelijke vectoren ~1' ••• ,;fk :

k

~ = LO:'i~
;=1
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Er zijn 2k van zulke comhinaties en dus ook zoveel codewoorden, daarom is de rate van cen
lineaire code gelijk aan kIn. Een lineaire code met parameters n, k en minimum Hamming
afstand dmin wordt aangeduid met de notatie: [n, ~~, d min]. Twee belangrijke eigenschappcn
van lineaire codes zijn:

• Ais J2. een codewoord is en lL is een codewoord, dan is ook J2. + 1/.. een corlewoord.
Hieruit voIgt direct dat .Q. een codewoord is.

• Laat WH(J2.) het Hamming gewicht 7.ijn van ;r., d.w.z. het aantal plaatsen waarop {f

niet 0 is.
Vit dH(;r, l!..) = 'WH(J2. + 1/..) voIgt dan dat:

(4.18)

Bij een lineaire code geldt dus dilt de minimum Hamming afstilnd gclijk is aan het
minimum Hamming gewicht.

Ais de n x k matrix G bestaat uit de rijen J:." ••• , {fk kunnen we vergelijking 4.17 schrijvpn
als:

J:. = ('(G

Met behulp van deze generatormatrix G kan de encoder aBe codewoorden vormen. Een
lineaire code is systematisch als geldt:

Xi = ('(i voor i = 1, ... ,k

De generatormatrix wordt dan gegeven door:

G = [hPJ

(4.20)

(4.21)

Hierin is h de k x k identiteitsma.trix en P de (n - k) x k parity-check matrix. Een
generatormatrix kan a.ltijd systcmat.isch gcmaakt worden door het optel1en van rijen hij
andere rijen en het verwisselen van kolommen. Vve nemen ntl als voorhceld hef. geval k = 3
en n = 5. De codewoorden worden dan gevonden door het volgende mat.rixproclukt:

(

1 0 0
(a1 ('(2 03) 0 1 0

001

De elementen van de codewoorden zijn gdijk aan:

(4.22)

Xl - a1

X2 - ('(2

X3 0'3

X4 - PI ]('(1 + P21 0 2 + P31 0 3

Xs - p] 20'] + P22a 2 +P320'3
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Dit kan men schrijven aIs:

P11Xl + P 2t X 2 + P31X3 + X4 0

P 12X l + P22X2 + P32X3 +Xs - 0

Hieruit voIgt de volgende matrixverg('lijking:

(4.2:1)

De matrix H wordt de parity-check matrix genoemd en is gelijk aan:

(4.24 )

De parity-check matrix kan bij de ont.vanger gcbruikt worden om fouten t.e corriger(3n. Aan
de ontvangstzijde wordt de vector U= ;r +~ ont.vangen. IJicrhij is ~ de foutvector. Omdat
voor .;£ vergeIijking 4.23 geldt voIgt hicrtlit.:

OfweI:
llf? = HUT

(4.25)

(4.26)

De ontvanger berekent nu van de ontvangcn vector U het syndroom §. = IlUT en 7.Oekt dan
de Iichtste foutvector waarvoor:

Hf.T =.§.

De ontvanger vindt zo het gcdecodecrde codewoord i = u+~ .
(4.27)

4.3.2 De Hamming code.

De Hamming code wordt behandc1d op hlz. 36 en 37 van [15] en op bIz. 1.5 van [11].
De Hamming code wordt gedefinieerd door zijn parity-check mat.rix. Dcze bestaat. uit aIle
2m

- 1 verschillende kolommen van hoogt.e m, t1itgezonderd de .Q-kolom. Voor m = 3:

(

1 1
H = 1 1

1 0
~ ~ ~ ~ ~)
1 100 1

(4.28)

Bet syndroom is gelijk aan:
7

§. = L ejJ(j
j=l

(4.29)

Als er aIleen een fout op plaats i opt.reedt is hct syndroom geIijk aan kolom i:
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Omdat alle kolommen verschillend zijn levercn aIle enkcle fouten een verschillend syndroom
op. Als er geen fouten optreden wordt het syndroom Q. Md de Hamming code kan dus
een fout gecorrigeerd worden. Voor elk codewoord ~ geldt volgens v.g.!. 4.23:

n

Exd{i = Q
i=1

(4.:11)

In de parity-check matrix kunnen we 3 anlankclijke kolommen aanwijzcn, bijvoorheeld:

(4.32)

Uit vergelijking 4.31 voIgt dus dat het minimum Hamming gewicht van de Hamming code
gelijk is aan 3. Omdat de Hamming code lineair is geldt dus voor de minimum Hamming
afstand:

dmin = 3

Uit de parity-check matrix van v.g.!. 4.28 voIgt voor de Hamming code:

k = n - m = 2m
- m - 1

(,1.:l3)

(4.:11)

(4.35)

De Hamming code is dus een [2m -1,2m
- m -1,3] lineaire code.

In het algemeen bestaat een verlengde code uit codewoorden (XI, • •• , X n , xn+d wailrhij
de eerste n elementen gelijk zijn aan de elementen van het corresponderende corlewoord
(XI, ••• , x n ) van de oorspronkelijke code en het laatste element gelijk is aan de volgende
modulo-2 som:

n

X n +l = E Xi
i=l

(4.36)

Er wordt dus een parity-check uitgevoerd over de bits van de oorspronkclijke code en het
resultaat daarvan wordt in een parity-check bit X n+l geplaatst. Voor de codewoorden van
de verlengde code geldt dus:

n+l

E Xi = 0
i=1

(4.37)

Als het minimum Hamming gewicht Viln de oorspronkelijke code oneven is moet het mini
mum Hamming gewicht van de verlengde code een hoger zijn wiI aan v.g.!. 4.37 voldilan
worden. Dus geldt voor de minimum Hamming afstand van de Extended Hamming code:

dElTCmin = 4 (-1.:18)

De verlengde Hamming code is dus een [n +1, k, 4] = [2m
, 2m

- m - 1,4] lineilire code.
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4.3.3 De generatie van de verlcngde Hamming code met behulp
van een trellis.

We zullen nu laten zien hoe de verlengde Hamming code met behulp van een trellis gege
nereerd kan worden. Ret zal blijken dat generatie met behulp van een trellis ccn betere
methode is dan de generatie met een generatormatrix. Dovendien zul1en we het trellis
nodig hebben voor het toepassen van Viterbidetectie. Dij de generatie met. cen trellis gann
we uit van een generatorpolynoom i.p.v. een generatormatrix. Het gcneratorpolynoom
wordt oorspronkelijk gebruikt om bitfouten te corrigeren die ontstaan bij vcrzending over
een binair symmetrisch kanaal. \Ve zullcn nu cerst laten zien hoe dit in 7.ijn werk gant.
Zie hiervoor ook [8] en de bladzijdcn 8 tot en met 10 van [13]. Door een bron worden
er k databits do tot en met dk - 1 toegevoerd aan de encoder. De cncod('r gebrllikt dC7.e
invoerbits als coefficienten voor het volgende invoerpolynoom:

D() d k-l d k-2 d
X =k-IX + k-2X +... + 0 (4.39)

De encoder vermenigvuldigt dit polynoom met x m en declt het door het generat.orpolynoom
G(x) van de gebruikte code:

x
m

D(x) = Q() R(x)
G(x) x + G(x) (4..10)

De generatorpolynoom bestaat uit m + 1 coeffidenten en heeft als hoogstc mncht m:

G(x) = 9mXm +9m_1 Xm - I +... + 90

Ret polynoom Q(x) is het quoticnt van de deling:

Q(x) =Qk_1Xk-1 + Qk_2 xk- 2+ ... + qo

Ret polynoom R(x) is de rest van de del ing:

Vergelijking 4.40 kan worden omgeschreven tot:

xmD(x) + R(x) = Q() _0_
G(x) x + G(x)

(,1.'11)

(4.44)

De zender verzendt nu het codewoord c(x) = xmD(x) + R(x) bestaande uit k datnbits
gevolgd door m restbits van de dc1ing. De lengte van het codewoord is dus:

n=k+m (4..1.5)

Dit codewoord wordt bij verzending over !Jet kanaal verstoord door cen foutenpolynoom
e(x):

( ) n-I + n-2 + +e x = en-IX en-2x .. . eO

6.5

(4 Ao)



De ontvanger ontvangt het verstoorde polynoom:

c'(x) = c(x) +e(x)

De ontvanger deelt het ontvangen polynoom door het generatorpolynoom:

c(x) + e(x) = Q() Q () Re(x)
G(x) x + e X + G(x)

(4..17)

(4.48)

Rierin is Q(x) het quotient van de deling c(x)/G(x). De rest van deze dc1ing is nul zoals
we gezien hebben in v.g.l. 4.44. Het resultaat van de dcling e(x)/G(x) is bet quotient
Qe(x) en de rest Re(x):

(4..19)

(-UiO)

Omdat de rest van de deling c(x)/G(x) gelijk is aan nul is de totale rest van de dcling
in v.g.l. 4.48 geIijk aan Re(x). Als er gcen fouten optreden dus als e(x) = 0 is dus ook
Re(x) = o. Wanneer er weI fonten optreden, dus e(x) =I- 0, onstaat er bij de ontvanger een
syndroompolynoom S(x) =I- 0 dat ge1ijk is aan:

S(:l') = Re(x)

Ret is nu voor de ontvanger mogelijk om uit dit syndroom te bepalen ",elk fontpolynoom
e(x) er is opgetreden. Volgens v.g.!. 4.47 kan hct oorspronkelijk uitgezonden codewoord
teruggevonden worden:

c(:r) = c'(x) + e(x) (4.52)

Er kunnen dus met het syndroom fouten gecorrigeerd worden. vVe zoeken nu een generator
polynoom dat ervoor zorgt dat bij elke cnkcle bitrout (een coefficient van e(x) ongc1ijk aan
nul) een verschillend syndroom S(x) ontstaa.t. Er kan dus ecn enkele hitr011t. gecorrigccrd
worden. Dit generatorpolynoom is per dcfinit.ie het generatorpolynoom van de Hamming
code. Omdat Re(x) m coe£Rcienten heeft zijn er dus 2m verscltillende syndroompolynomen.
Er moet voor aIle n mogeIijke enkele hitfontcn n verschillcndc syndroompolynomen onge
lijk aan 0 ontstaan en bij geen fonten moct het syndroompolynoom 0 worden. Er geldt
dus:

2m = n + 1

De lengte n van de codewoorden is gelijk aan:

Uit vergelijking 4.45 voIgt:
k = 71 - m = 2m

- m - 1

(4.!)3)

(4.54)

(1.55)

Daar er een fout gecorrigeerd kan worden is volgens v.g.l4.2 de minimum Hamming afstand
geIijk aan:

dmin = 3
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Igeneratorpolynomen

G(x) = x3 + X + 1
G(x) = x4 + X + 1
G(x) = x5 + x2 + 1
G(:r) = x 6 + X + 1
G(x)=x7 +x3 +1
G(x) = X

S + x4 + x3 + x2 + 1

Tabel 4.1: De generatorpolynomen voor de Hamming code.

We hebben dus een [n, k, dmin] = [2m -1, 2m - m -1,3] Hamming code gecom;trnf'erd. Dit
zijn dezelfde parameters als diegene die we gevonden hebben op pagina 6,1.

De generatorpolynomen van de Hamming code voor m = 3 tot en met m = 8 zijn de
polynomen weergegeven in tabel 4.1. De vcrklaring waarom deze polynomC'n de gencra
torpolynomen van de Hamming code zijn wordt gegeven door de theOloie van de eindige
lichamen. Deze theorie kan men vinden in standaardboeken over algC'hra. Een samC'n
vatting van deze theorie staat ook op de pagina's 6 tot en met 11 van [15]. lIet modcn
namelijk primitieve polynomen zijn waarmee eindige lichamcn F2ffl gcconstrueerd wordC'n.
We nemen als voorbeeld m = 3. ITet C'indige lichaam Fs is de volgende verzameling:

Fs = {0,I,o,o?, ... ,06} (4..57)

Het eindige lichaam bestaat dus uit de elemC'nten 0, 1 en machten VCln het primiticve
element o. Voor de constructie van Fs hebben we eerst cen irreducibel polynoom p( 3~) E
F2 [x] met hoogste macht 3 nodig. IrrC'dncibc1 wiI zeggen dat het polynoom aJleen door
zichzelf en door 1 deelbaar is. Als dClt polynoom een minimaal polynoom is van het
primitieve element a d.w.z. als p(o) = a is het ook een primitief polynoom. \Ve ncmen
als voorbeeld het primitieve polynoom p(x) = :r3 + x + 1 waarmee Fs geconstrueerd kCln
worden volgens:

In het algemeen geldt:
F2m = F2[x]jp(x) (·1.59)

waarin p(x) hoogste macht m heeft. Omdat p(o) = a geldt dus 0 3 = 0' + 1 en hiermee
kunnen we de elementen van Fs uitdrukken in polynomen met hoogste graad 2:

a= a 000
1 = 1 001
a = a 010
0

2 = 0
2 100

03 = 0+1 all
0

4 = 0:
2 + 0' 11 a

0 5 = 03 + 0'2 = 0 2 + a + 1 111
06 = 03 + 0:

2 + 0: = 0 2 + 1 101
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In de tweede kolom zijn aIleen de coefficienten van de berC'kcnde polynom('n weergegeven.
Het is duidelijk dat elk element van Fg voorgesteld kan worden door cen vector uit de
driedimensionale ruimte {F2 }3. IIet is in te zien dat de elementen van Fg wecrgegeven
aan de linkerkant van het = teken gelijk zijn aan aUe mogelijke foutpolynomen e(0) bij
een fout of geen fouten. De berckende polynomen aan de rechterkant van het. = teken
zijn gelijk aan de restpolynomen Re ( 0') die onstaan bij de dcling van elk element door l)('t.
generatorpolynoom 0 3 + 0 + 1. Deze rest.polynomen kunnen we dus besclJouwen a.ls de
syndromen. Deze constructie van het eindige lichaam laat dus zien dat met behulp win

een primitief polynoom als generator voor aIle enkele bitfouten een verschillcnd syndroom
gegenereerd wordt zodat de ontvanger een enkcle bitfout kan corrigeren. De primit.icve
polynomen zijn dus de gencratorpolynomen voor de Hamming code.

De berekening va.n de codewoordcn c(x) = xmD(x) + R(x) volgens de deling van
v.g.!' 4.40 kan worden uitgevoerd met hehulp van het schuifregister in figuur 4.8. In

.2

81

~EB~ All ~ ••• ~ EB~A{m-l

82

input

Figuur 4.8: Het schuifregister voor de berekening van IIfl.mming codewoordcn.

figuur 4.9 staat het schuifregister afgchcdd voor de Hamming code met gcncrat.orpoly
noom G(x) = x3 +X + 1. De blokken Alo tot en met Mm ';"l zijn geheugen('l('ment.en waarin
een bit opgeslagen kan worden. Tllssen de geheugenelementen bevindcn zich modulo-2
optellers. De blokken met de cocfficienten 90 tot en met 9m-l en de reciproke Vfl.n 9m zijn
vermenigvuldigers. De coiHficienten 90 en 9m van de polynomen zijn altijd ecn zoals te zicn
is in tabel 4.1. De werking van het schllifregister is als voIgt.: eerst worden de schakelaars
8 1 en 8 2 in stand 1 gezet. De k databits worden toegevoerd via de input lijn. OmcIat
schakelaar 8 2 in stand 1 staat verschijncn de databits direct op de out.put lijn. Nadat de
databits zijn ingevoerd heeft het schuifrcgister de restbits r m-l tot en met ro Vfl.,n de deling
in v.g.!' 4.40 berekend die nu in de gehellgenclementen k!m-l tot en met Alo staan. De
schakelaars 8 1 en 8 2 worden vervolgens in stand 2 gezet. Er worden m nulbit.s op de in
putlijn geplaatst. In figuur 4.8 is te zien rIat hierdoor de inhoud van de gcl1Cugendementcn
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1 e2

~
~(9 :

output

EB -31 A/I ~ A12

52

inplIt

Figuur 4.9: Ret schuifregister voor het g~neratorpolynoomG(x) = x3 + :r + 1.

naar buiten schuift, eerst A.fm - l daarna Afm - 2 enz. De totale uitvoer is dlls het codcwoord
c(x) = xmD(x) + R(x). 'Ne steIIen nu als voorbecld voor het geval in fig11llr 4.9 het trcl
lisdiagram op. Dit diagram is wcergegeven in figuur 4.10 voor het geval dat. 5, en 52 in
stand 1 staan. Elke mogelijke inhoud van de geheugenelementen in het schuifrcgister st.clt
nu een andere toestand voor in het trellisdiagram. Voor elke toestand 818283 kan men met
het schuifregister de volgende toestand 8~ 8~8; uitrekenen voor het geval dat het inplltbit
gelijk is aan 0 en het geval dat het input.hit gelijk is aan 1. Als men het. tl'ellisdiagmm
bekijkt ziet men een bepaalde structuUf in de overgangen. Deze is aang('geven in figll1lr
4.11. Ret is duidelijk dat de waarde tv op de teruggaande v<:'rbinding gelijk is aan:

tv = 83 EB input (,1.61)

Ret is duidelijk dat als w = 0 (dlls 53 en input allebei 0 of allebei 1) er een sclmifopcratie
naar rechts plaatsvindt. De volgende toestand wordt dus 08182. vVannef'r tL' = 1 wordt de
volgende toestand:

8~ = tv = 1

s~ = 8, EB.fJ1 = 81 EB 1 = 8)

(4.62)

C1.(3)

(4 Jj/\ )

Rierin wordt 81 verkregen door de hit 81 te invert.eren. De strlletuur in de trdlisdiagramm<:'n
zoals die is aangeduid door deze drie v<:'rgelijkingen is geschetst in figllUf 01.11. Figuur 1.12
laat het trellisdiagram zien wanneer de sclJakelaars 51 en 52 in stand 2 st.aan. In het gfwa.l
van figuur 4.12 wordt de inhoud van het schuifregister dus tclkens naar recht,s geschoven
zodat er een restbit op de outputlijn verschijnt. Deze restbit wordt bij de corresponderende
overgang in het trellis geplaatst. De strlletllur in de trellisovergangen is gelijk aan de
struetuur in 4.11 voor het geval w = O. Met de trellisdiagrammen kan zo een codewoord
bepaald worden. De inhoud van het scllllifregister moet altijd eerst tel' init.ialisatie op 000
gezet worden. Men start met toestand 000 in het diagram van figuur 4.10 en bepaalt k keel'
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000

001

010

011

100

101

110

111

s' s' S'1 2 3

000

001

010

011

100

101

110

111

Figuur 4.10: Het trellisdiagram voor de Hamming code met m = 3: schakelaars 51 f>n 52
in stand 1.

o

o
Figuur 4.11: De struetuur in de ow~rgangcnvan het trellisdiagram voor de Hamming code.
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000

001

010

011

100

101

110

111

a a a
000

Figuur 4.12: Ret trellisdiagram voor de Hamming code met 51 en 52 in st.and 2.
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met behulp van een databit de volgendc toestand. Daarna doorloopt men het diagram vtln
figuur 4.12 waarmee de restbits gegenereerd worden. Voorbceld: de datahits 0110 le\"(~rcn

de volgende reeks van toestanden:

000 ~ 000 ~ ]] 0 ~ 101 ~ 100

100 ~ 010 ~ 001 ~ 000

Het codewoord wordt dus: 0110001. Dc vcrlcngde Hamming code kan ook met behulp van
een trellis gegenereerd worden door cen extra toestandsbit toe te voegen voor de parity
check. De toestandsovergangen zijn voor dc schakelaars in stand 1 wecrgegevcn in figullf
4.13. De trellisovergangen bij de bepaJing van dc restbits zijn weergegc\"(\n in figllur 4.14.

o 0
00510520 00'<:1.':2 1.«;1820 ...---------.,. 1081.52

o o

Figuur 4.13: De trellisovergangcn voor de vcrlengde Hamming code bij mvoer van de
databits.

Tenslotte laat figuur 4.15 de laatstc extra trellisovergang zien waarmce de parity-chf'ck

o 0

Figuur 4.14: De tre11isovergangcn voor de vcrlcngde Hamming code bij bepaJing van de
restbits.

bit als laatste bit van het verlcngde Hamming codewoord bepaald wordt. Neem nll als
voorbeeld het bepalen van het verlengde Hamming codewoord bij de databits 0110. De
toestandenreeks wordt:

0000 ~ 0000 ~ 1110 ~ 0101 ~ 0100

0100 ~ 0010 ~ 0001 ~ 1000 ~ 0000
(4.6£))

De bitreeks 01100011 is dus cen codewoord van de VHe code. Om veel rekcnwerk te
besparen bij het gebruik van de trellisscn voor het bepalen van cen VIle codcwoord f'll

voor Viterbidetectie worden dc trellisO\'crgangen in een tabel geplaatst. Met de ttlhcl

72



0000

1000

a
0000

Figuur 4.15: De trellisovergangf'n bij bepaling van het parity-check bit.

VOLGENDE kan het compnterprogramma de toestand s/ op tijdst.ip I vinden met het
element VHC(I) van het codewoord:

8/ = FOLGENDE(8/_b VHC(l)) (4.67)

Het vinden van een codewoord nit de datahits D(1) tot en met D(~~) gaat dus met de
volgende procedure:

1. voor de lengtes 1 tot en met k gc1dt: V lIC(1) = D(l). De volgende toest.and wordt
bepaald met: 8/ = VOLGENDE(.q/_b VHC(I)).

2. voor de lengtes k + 1 tot en met n - 1 is het I-de element van het c.odewoord gdijk
aan het laatste bit van de toestand: FIlC( I) = laatste bit van 8/-1. Dc volgende
toestand wordt bepaa.Id met: s/ = VOLGENDE(8/_b VHC(I)).

3. het laatste element VIlC(n) van het codcwoord is gclijk aan het eerste bit van de
toestand: VHC(n) = eerste bit van 8n-l.

4.3.4 Viterbidetectie van de verlengde Hamming code.

Met de trellisovergangen die we nn hebhen kunnen we Viterbidetedie toepassen op de
verlengde Hamming code. \Ve mocten nog weI even afleiden hoe de gewichten uit.gerekend
moeten worden. Deze afleiding is afkomstig nit [13], bIz. 21. Om te bpginncn wordt de
code bipolair verzonden. De amplitudes zijn in het algemeen f3 en -f3 bij bit gclijk aan 1
respectievelijk O. In dit geval wordt f3 = 1 genomen. Het verhanc1 tussen elk clement "an
het codewoord f = (ct, C2, ••• ,cn ) en de verzonden vector Q= (bt, b2 , ••• ,bn ) is dus:

(4.68)

Er moet nu door het Viterbi algoritme een codewoord Ci gezocht worden dat het dichtst
bij de ontvangen vector l!.. ligt. Er mod gcminimaliseerdworden de fundie Ii =Il!.. - hi 12 •

Men kan dit als voIgt uitwerken:

m.inli - m.in I y - bi 1
2

I I - -

- m.in(y - bi, Y - bi)
I - - - -
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_ m.in I 11 1
2 -2(y, bi)+ I hi 1

2

I - - - -

- m.in I y 1
2 -2(y, bi) +n

I - --

- I Y 1
2 -2 m!lx(y, bi) + n

- I --

Er moet dus een codewoord i gezocht worden waarvoor geldt:

n

Ii = L yjbij is maximaal
j=1

(4.69)

Aan de hand van deze uitdrukking is het duidclijk hoe men de gewichten uit kan rekenen
en zo het lichtste pad door het trellis heen kan hepalen. V\'e beschrijv('n nn de procedure
van het Viterbi algoritme. Zie hicrvoor ook de pagina's 18 tot en met 20 van [13].

1. De initialisatie van de gewichten: G(O,O) = 0 en G(1, 8) = -00 voor <lIIe andNe
lengtes 1 en toestanden 8.

2. Er wordt een Ius opgestart voor de lC'ngte 1 lopend v<ln 1 t.ot en met n. Voor ('Ike
lengte worden nu aBe tre11isgede('1tC'n van de VHC code afg('werkt.. Er wordt een Ius
opgestart voor de waarden van 8182 uit figllur 4.13 lopcnd v<ln de waardcn 00 tot en
met 11. Eerst wordt het trcllisgedcclte gevormd door de toest.anden Os] '<;20, 18] '<;21
en 008182 onder handen genomen. Dc gcwichtsbijdragen v<ln de overgangen worden
uitgerekend volgens v.g.l. 4.69: "oor de O-overgang wordt dit OVERGANGo = -y(1)
en voor de l-overgang wordt dit Ol'ERGANG] = y(1). De gewichten van de t.wee
paden die naar toestand 008182 lopen worden uitgerekend:

go = G(1- 1,081'<;20) + OVERGANGo

gl = G(l- 1,181821) + OVERGANGI

(4.70)

(4.71)

Dan wordt bekeken welk gcwicht hct grootst is: go of 91' Op grond da<lrvan wordt
het gewicht G(l,008182):

{
0 voor 90 > 91

PA D(1, 00S\'<;2) = 1
voor 91 ~ 90

(4.72)

(4.73)

Op dezelfde manier worden de Rndere trcllisdelen afgewerkt. Voor de lengtes 1 t.ot
en met k zijn dat de trellisgcdeclt.en afgehecld in figuur 4.13, voor de lengt.es k + 1
tot en met n -1 die van figllllf 4.14 en voor de laatste lengte n het trellisgedeeltc lIit
figuur 4.15. De lussen voor de w<larden van 8182 en de lengte 1 worden afgewerkt.
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3. Als laatste kan het codewoord met het z\\'aarste gewicht uit het pad opgchaald \\'01'

den. Het laatste element is gelijk aan: l'IlC(n) = PAD(n,O). Dc yorige toestand s
kan gevonden worden met behulp van een tabel VORIGE: s = VORlGE(O, VHC(n)).
Het element VHC(n - 1) = PA D(n - 1, s). Zo kan men doorgaan t.ot en met lengt.e
1. Met deze procedure voor het Viferbi algoritme hedt men a,ldus hct codewoord
(VHC(l), ... , VHC(n)) van de VHC code gevonden dat het dichtst bij de ontvangen
vector (y(l), ... ,y(n)) ligt.

4.3.5 De foutenkans bij Vitcrbidetectie van de verlengde Ham
ming code.

Figuur 4.16: De kans dat een ver7.ondcn codewoord fout \\'ordt ontvangcn.

De afleiding van de foutenkans bij Vit.erhidcteetie van de verlengde Hamming code gaat
analoog aan de afleiding van de fout.enkans hij Viterbidetectie va.n de Hamming code die
behandeld wordt op de pagina's 22 en 2:1 van [13]:

De zender heeft een codewoord Ci 0\'('1' })('t Gaussische kanaal heen gf'zomlen. De kans
dat het bij de ontvangstzijde cds gevolg van storing door de ruis voor ccn ander code\\'oord
Ck wordt aangezien is gelijk aan de kans dflt. de ontvangen veet.or in het gearceerde gehicd
Cik van figuur 4.16 terechtkomt:

(4.74 )

Hierin is dE ik de Euclidische afstand tusscn deze twee codewoorden die men kan herekenen
uit de elementen van de vectoren Ci en Ck:

(1\.7.5)

Hierin is n de lengte van de Hamming code, dus n + 1 is dan de lengte voor de ver
lengde Hamming code. Als de Hamming afst.and tussen de codewoorden dik is bedraagt de
Euclidische afstand:

dEik = Vdik 4 = 2ji;.

7.5

(4.76)



Voor v.g.!. 4.74 kunnen we nu ook schrijven:

(4.77)

Als er nu M = 2k codewoorden in de code zitten kan het verzonden codcwoord Cj door ruis
voor elk van de M - 1 andere codewoorden Ck aangezien worden. De fOllt,enkans wordt.
dus:

P{c ICi) = P{ciO U cit U ... U ci,i-l U ci,i+t U ... U ci,JIf-t) (4.78)

In figuur 4.17 is duidelijk te zien dat we ('('n bovengrens kllnncn vinden voor de oppervlakt.e
die de drie cirkels samen innemen door de afzonderlijke oppervlakt.en van de cirkcls op tc
tellen. Door de afzonderlijke oppervlakten bij clkaar op te tellen worden de d('l('n van de
cirkels die e1kaar overlappen mecrd('re k('rcn mccgenomen zodat gcldt.:

P{A U B U C) ~ P{A) + P{B) + P{C)

A

Figuur 4.17: P{A U B U C) ~ P{A) + P{B) + P{C).

Toepassen van v.g." 4.79 op 4.78 Jevcrt de union bound op:

AT-t

P{c ICi) ~ L P{cik)
k=O,ki:i

OfweI:

(4.79)

(4.80)

P(e Ic,) $ k:~~; Q (dE;k~) (4.81)

De union bound voor de foutenkans wordt behandeld op pagina 265 van [1]. De union
bound heeft de eigenschap dat de fotltcnkans steeds dichter hij de bovengrens komt te
liggen naarmate de signaal-ruisvcrhotlding groter wordt. Dit is in feite Jogisch want de
foutenkans en de union bound gaan aJIehci naar nul als de signaal-ruis verhollding oneindig
groot wordt:

P{C ICi) -+ 0 als SNR -+ 00

"M-l . Q (dEik.JSNii) -+ 0 a.Is SNR -+ 00LJk=O,ki:' 2
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Met behulp van v.g.l. 4.76 kunnen we voor de union bound in v.g.1. 4.81 schrijven:

J1f-1 ( )
P(e I Ci):5 E Q Vdik SNR

k=O.k~i

(4.83)

(4.8,1 )

Ais er nu Ad codewoorden zijn die Hamming afstand d hehben tot codewoord Ci kunnen
we voor 4.83 schrijven:

P(e):5 EAdQ (Jd SNR)
d

Ais we de bijdragen van de afstandcn groter dan de minimum afstand dmin = 4 verwaarlo7.cn
wordt 4.84:

P(e) :5 A"I Q (2VSNR) (-1.85)

Omdat de verlengde Hamming code cen lineaire code is geldt dat het aant.al codewoorden
met afstand d tot een bepaald codewoord gelijk is aan het aantal codcwoorden met gewicht
d. Het is gemakkelijk in te zien dat cen codewoord van de vcrlengde Hamming code
met gewicht 4 gevormd wordt door ecn codewoord van de Hamming code met. gewicht
4 en paritycheckbit 0 of door een codewoord van de Hamming code met. gewicht 3 en
paritycheckbit 1:

Al EllC = A3 llC + A 4 HC ('1.86)

We moeten dus een uitdrukking vinden voor het aantal codewoorden Ai met gewicht i "oor
de Hamming code. De afleiding voor deze Ai is gebaseerd op de afleiding 7.oal8 die gegeven
wordt op de pagina's 30 tot en met 33 van [13]. Het gewichtenpolynoom voor een lin('aire
[n, k] code is gedefinieerd door:

n

A(z) = EAizi
i=O

(4.87)

\Ne gaan het gewichtcnpolynoom A(z) uitrekenen met behulp van het gewicht.enpolynoom
B(z) van de duale code. Voor elk codewoord Y van deze duale code geldt dat het 100c1recht
staat op aIle codewoorden x van de Hamming code: het inprodukt van x ('n y is nul:

n

(x,y) = EXiYi = 0
i=l

(4.88)

Tussen de gewichtenpolynomen A(z) en 13(z) bestaat een re1atie volgens l\fac\Vi11iams (zie
b.l.z. 148 van [2]):

(-1.8!»)

Verwisselen van A en B levert:

(1 + z)nB (l-Z)
A(z) = l+z

2n - k
(4,!)0)

De B(z) voor de duale code blijkt eenvomlig te zijn:
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We hebben gezien dat per definitie de parity check matrix van de Hamming code be!'t.aat
uit aIle 2m verschi1lende kolommen van hoogt.e m zonder de kolom be!'taande uit allcen
nnllen. Voor m=3:

(

0001 1 11)
H= 0 1 1 0 0 1 1

1010101
(1.91)

Deze parity check matrix is de generator mat.rix voor de duale code. De codewoorden voor
de duale code kan men dus vinden nit het matrixprodukt:

(

0001111)
(al a2 aa) 0 1 1 0 0 1 1

1010101
(4.92)

(4.9·J)

Voor de Q. veetoren (1,0,0),(0,1,0) en (0,0,1) zijn de codewoorden ge1ijk aan de rijen van
de generatormatrix. Ret is dllidc1ijk dat het. gewicht van de rijcn gelijk is aau:

2m n+ 1
-=--
2 2

In dit geval is dit gelijk aan 4. Bij de Q. vedoren (0,1,1),(1,0,1) en (1,1,0) i!' het codewoord
gelijk aan de som van twee rijen en bij (1, 1, 1) de som van drie rijen. Men kan zien dat
het gewicht van deze codewoorden ook gclijk is aan:

n+l
2

De duale code bestaat dus uit 2m = n + 1 codewoorden waarvau cen codewoord gewicht. 0
heeft en n codewoorden gewicht n~l hehhen:

!!.±!.B(z)=I+nz 2

Vergelijking 4.90 levert nu de volgende uitdrukking op voor A(=):

A(z) = (1 + z)n +n(1 - Z2)¥(1 - z)
n+l

Met behulp van het binomium van Newt.on kan dit geschreven worden als:

Ei:o ( 7)zi +n(l- z)E:i~ ( nr )(_1)k z2k
A(z) = --::.....-~---n-+-l-~----!....---

OfweI:

(4.95)

(" .96)

"'~ (~) zi +'"nt n ( n;l ) (_I)kz2k +'"nt n ( n~l ) (_l)k+l Z2k+lL..t._o z L..tk_O k L..tk_O k
A(z) = --.:.-...:....-------''------:.-n-+-l----~--'--------

(4.98)
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Uit deze uitdrukking voIgt nu een v.g.!. voor het aantal even gewichten A2k en een v.g.!'
voor het aantal oneven gewichten A 2k+l:

(U)!))

( 2k: 1 ) +n ( nr )(_1)k+1

A2k+I= n+1 (4.100)

Uit v.g.!. 4.100 voIgt voor het aantal codcwoorden in de Hamming code met gewicht 3:

(4.101)

Volgens v.g.!. 4.99 wordt het aantal couewoorden met gewicht 4:

(4.102)

In v.g.!. 4.86 hebben we gezien dat het aantal codewoorden met gewicht t1 in de verl('ngde
Hamming code gelijk is aan de som van Ih en A 4 voor de Hamming code:

Men kan nagaan dat geldt:

n+1
(4.10:1 )

De uiteindelijke uitdrukking voor het aantal codcwoorden met gewicht 4 in de verlcngde
Hamming code wordt nu:

(4.10.5)

Daar we nu een v.g.!. voor A4 EHG hebb('n kunnen we voor e1ke lcngte n van de Hamming
code de foutenkans uitrekenen met v.g.!. 4.85:

(4.106)
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Igewicht Iaantal

o 1
3 7
4 7
7 1

TabeI4.2: De aantallen Ai voor elk gewicht i bij de Hamming code.

Igewicht Iaantal I

I: I:4 I
TabeI4.3: De aanta11en voor de gewichten bij de vcrlengde Hamming code.

4.3.6 Simulatie van de foutenkans bij Viterbidetectie van de
verlengde Hamming code.

De foutenkans bij Viterbidetectie van de verlengde Hamming code is met simlliaties ex
perimenteel bepaald zodat bekeken kan worden of de resultaten ovcreenstemmen mC't de
theoretische waarden die vergelijking 4.106 levert. We gebruiken bij de simulat.ies de vcr
lengde Hamming code met pa.rameter m = 3: dit is dus de [2 m , 2m - m - 1,4] = [8, t1, 4]
code. We bekijken ook of de aanname dat de gewichten groter dan het minimllm gewkht
verwaarloosd kunnen worden in vergdijking 4.84 in de praktijk gerechtvaardigd is. \Ve
maken dus even gebruik van alle gewicht~n. De foutenkans is dus volgens v.g.l. 4.84:

P(c) ~ 2;: Ai Q (Vi SNR)
I

(4.1 07)

Met de formules 4.99 en 4.100 kunncn we hct a.antal codewoorden va.n de [2 m -1, 2m
- m

1,3] = [7,4,3] Hamming code voor elk gewicht uitrekenen. De resultaten staan in tabcl
4.2. Uit de aantallen voor de Hamming code kan met een a.lgemene vorm van v.g.l. 4.86
de aantallen voor de verlengde Hamming code berekend worden:

Per definitie geldt volgens v.g.!. 4.37:

A2k+l EllC = 0

(4.108)

(4.100)

De aantallen voor de gewichten zijn in tabe1 4.3 geplaatst: Met mceneming van alle ge
wichten wordt de foutenkans:

P(c) ~ 14 Q (2VSNR) +Q (VS SNR) (4.110)

Voor een aantal signaal-ruisverhoudingen staan in tabe14.4 de waarden herekend met v.g.1.
4.110. De foutenkans wordt wa.nneer a.lleen gebruik gemaakt wordt van het minimum
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Isnr in dB I foutenkans I
1 1,74610-1

2 8,28410-2

3 3 31210-2,
4 1,068 10-2

5 2 63110-3,

Tabel 4.4: De foutenkans wanneer aIle gewichten meegenomen worden.

Isnr in dB I foutenkans I
1 1,73810 ·1

2 8 265 10-2,
3 3,30910-2

4 1,06810-2

5 2,63110-3

Tabe1 4.5: De foutenkans wanneer aIleen het minimumgcwicht mccgenomcn wordt.

gewicht:
P(e) ~ 11 Q (2JSNR) (4.111)

De berekende waarden van deze foutenkans zijn in tahcl 11.5 geplaat.st. Tcnslotte is de
foutenkans ook nog experimenteel bepaald door simulaties te verrichten. Er werd random
een aantal codewoorden gegcnereerd die verstoord werden door Gaussische ruis en ver\'ol
gens is door de ontvanger d.m.v. Viterbidet.ectie een codewoord bij de ontvangen vector
bepaald. De resultaten van de simula.t.ies zijn vermeld in tahcl 4.6. Als we de t.abeIlcn
4.5 en 4.6 met elkaar verge1ijken zicn we dat de theoretische waarden verkregen met v.g.l.
4.111 inderdaad een bovengrens vormen voor de foutenkans en dat dezc bovcngrens ook
weI voldoende is: de gesimuleerde waardcn Jiggen redeJijk dieht bij de bovengrens. Uit de
tabellen blijkt ook duidelijk dat bij de grotere signaal-ruis verhoudingen de gesimuleerde
waarden dichter bij de bovengrens komen t.e Jiggen waarmec deze eigenschap van de union
bound in de praktijk is aangetoond. TensJotte zien we dat we voor de herekening van de
bovengrens van de foutenkans niet aIle gcwicht.en mee hoeven te nemen: de waarden in de
tabellen 4.4 en 4.5 verschillen maar weillig. JJet is zelfs zo dat de geta.IJen voor de boven-

Isnr in dB I foutenkans I
1 1,02710 ·1

2 5,4610-2

3 2,5210-2

4 8,810-3

5 2,510-3

Tabel 4.6: Experiment.ele fout.enkans verkregen met simllJatics.
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m n bvh
R ak+- Ek be Mb °bm °b Em E1 E2 G1 G2 S

3 8 4
1 2 8 4 37 2 2 24 19 21,81 2,26 ] ,nG 48
2 4 40 12 4396 3 4 88 72,25 73,32 3,'l5 3,39 176
3 8 168 20 1080055 6 8 360 288,7 290,8 3,67 3,6/1 720
4 16 680 28 272187983 12 15 1456 1157,4 1161,5 :1,71 3,70 2912
4 16 11
1 2 16 5 137 2 2 32 27,5 :10,95 :3,67 3,16 128
2 4 80 21 3023835 3 4 120 105,4 109,9 4,82 4,64 480
5 32 26
1 2 32 6 529 7 7 48 43,75 47,49 4,66 4,:31 384
6 64 57
1 2 64 7 2081 3 3 80 75,88 79,75 5,28 5,07 1280
7 128 120
1 2 128 8 8257 5 5 1-14 139,!H 113,87 5,63 .5,.51 4608
8 256 247
1 2 256 9 32897 3 :3 272 267,97 271,94 5,82 5,i6 17,108

TabeI4.7: Dc thcoret.ische winsten voor de EVRC code.

grens in tabel 4.5 dichter bij de rcsllltat.cn van de simulatie liggen omdat. de hijdragen van
de andere gewichten in dat gcval niet hij de bijdrage van het minimllmgcwicht opgdC'ld
worden.

4.4 De energiebegrensde-verlengde Hamming code
en de energiebegrensde-Single Parity Check code.

We kunnen de theoretisch haalbare winst.en lIit.rekenen voor de gecomhineerde codes. Voor
de combinatie van de energiebegrensde code met de verlengde Hamming code, de EVnc
code, zijn voor een aantal lengt.es de winsten uit.gerekend en de resultat.en zijn in tabcl
4.7 geplaatst. Hoe de winsten uitgerckcncl zijn wordt nu t.oege1icht.. Op pagina 64 was
uiteengezet dat de verlengde Hamming code cen [2m , 2m - m - 1,4] code is. \Ve heginncn
met een waarde voor m te kiezen. De lcngte n voor de gecomhinecrde code worclt dan:

(4.112)

Vervolgens moet er een waarde voor cle rate R gekozen worden. JTet aantal hoodscha.ppf'n
M is da.n:

(4.11:1)

De gecombineerde code moet vergc1eken worden met een kublls die de nivcan's
{ -(2ak - 1), ... , -3, -1,1,3, ... ,2ak - I} heeft. De kubus moet zowel positicve aIs nega-
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(4.111)

(4.116)

(4.115)

tieve niveau's hehhen net zoals de gecomhineerde code. Voor bet aantal niveall's 0k+- =
2ak geldt:

Dus:
0k+_ = 2R

De gemiddelde energie van de kubus was volgens v.g.l. 2.3:

E
4(l~ - 1 az - 1

n = n +-
k =. 3 3

Volgens v.g.l. 4.113 moeten de Rn bits afl::omstig uit de bron verdef'ld worden over de
energiehegrensde en de verlcngde Hamming code:

Rn = huh + be

Ret aantal hits dat aan de verlengde Hamming code tocgevoerd moct worden is:

buh = 2m
- m - 1 = n - m - 1

De resterende hits worden aan de encrgiehcgrensde code toegevoerd:

(4.117)

(4.118)

(4.119)

Ret aantal codewoorden in de energiebC'grC'nsde code Mb moet minstens gdijk zijn aan 2be :

(4.120)

Uit deze hetrekking voIgt een waardc voor de maximale energie em. Figunr 4.18 laat zien
dat het aantal niveau's in de hoI 0b minstcns gelijk rnoet zijn aan een minimaJe waardc:

(4.121)

Ret aantaI niveau's in de hoI wordt 7.odanig gckozen dat het minstcns gelijk is aan 0bm

en dat de gerniddelde energie van de pllntcn in de hoI zo klein mogdijk is. Dc gf'mirl
deIde energie gehaseerd op 2be codewoorden kan worden uitgf'rekend met v.g.l. 2.38 en de
gemiddeIde energie gchaseerd op aUe Jlh codewoorden in de hoI met v.g.l. 2.39:

(4.122)

E
2

= f': B(n, e)e (4.123)
e=O Ah

De totale winst voor de gecomhineerde code is sarnengesteld uit de coding gain en de
shaping gain:

G = Gcoding + Gshaping
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(4.125)

Figuur 4.18: De minimale waarde voor het aantal niveau's in de bol.

De coding gain hebben we in v.g.!. 4.12 uitgcrekend en de shaping gain wordt gegeven
door de vergelijkingen 2.40 en 2.41. Dc winsten Gl en G2 worden gegevcn door:

Gl = 6,02 + 10log (~:)

G2 = 6,02 + 10 log (~:) (4.126)

Daar Ek < E l en Ek < E2 is de shaping gain dus negatief en vormt een verlicspost. die van
de coding gain afgetrokken moet worden. Tenslotte wordt ook nog het. aan1.al bcnodigrle
toestanden S uitgerekend die gelijk is aan het produkt van het aantal toestanden voor de
afzonderlijke codes:

S = SeSvh

Het aantal toestanden voor de energiebcgrcnsde code was gelijk aan:

lem - 1JSe = 8 + 1

Het aantal mogelijke toestanden voor de vcrlengde Hamming code is gelijk i1an:

ro 2m+l
.."I,h =

(4.127)

(4.128)

(4.129)

In figuur 4.8 is duidelijk te zien dat voor de berekening van de Hamming codewoordC'n
m geheugenelementen nodig zijn. Dij de verlcngde Hamming code is er nog een ext.ra
geheugenelement nodig voor de parity-check. Elk geheugenc1cment bevat e~n bit.. Dus er
kunnen 2m +! toestanden aangenomen worden. Er wordt uit tahel 4.7 een geval gekozen
waarmee met de computer simulaties verrir:ht zullen worden. Dnar Turbo Pnscal slechts
cen beperkt aantal toestanden aankan moet er dus een geval gekozen worden waarbij het
aantal toestahden niet te groot is. Er is gekozen voor het geval m = 3 en n = 2. Voor
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~Iak+-=El 1£2 IG1 1 0 2 [I]
[IITI 4 =1 43,094 147,601 I 2,(lf) I2,25 IJI]

Tabel 4.8: De theoretische winsten voor de ESPC code.

dit geval zijn de winsten voor de combinatie van de energiebegrensde met de SPC code,
de ESPC code, ook uitgerekend. Deze resultatC'n zijn vermeld in tabcl 4.8. Dezc winstcn
worden op dezelfde manier uitgerekend als bij de EVRC code met enkde verschi11en. De
SPC code is een [n, n - 1,2] code zodat hct aantal bits dat aan de SPC r.ode toegevoerd
moet worden gelijk is aan:

bs = n-1 (4.130)

Daar de coding gain volgens v.g.!. 4.10 gclijk is aan 3,01 dB worden de winsten G1 en G2

voor de ESPC code gegeven door:

G1 = 3,01 + 10 log (~:) (4.1:Jl)

G2 = 3,01 + 10 log (~:) (4.132)

De SPC code heeft een geheugenc1cment zodat het aantal toestanden gc1ijk is aan:

Ss = 2 (4.133)

We bespreken nu hoe de trellissen van het Viterbi algoritme toegeprtst k1\nnen worden hij
de generatie en de detectie van de codes EVIIC en ESPC. \Ve nemen <,erst de EVnC.
De generatie van een EVHC codewoord gebeurt gewoon door eerst de codewoorden van
de energiebegrensde en de VRC apart te genereren. Ret datawoord dat de bron lev('rt
wordt opgesplitst. De eerste bits worden gehruikt als index waaruit. met het tr<>l1is voor
de energiebegrensde code het encrgiebegrensde codewoord wordt bcpaald. De laatste k
bits worden gebruikt als de databits D(1) tot en met D(k) voor de VIIC code. Met de
tabel VOLGENDE kan met de procedure zoa.Is die beschreven is op pagina 73 het VIlC
codewoord uitgerekend worden. Met het schema van figuur 4.1 kan het EVHC codewoord
bepaald worden uit de afzondcrlijke EBC en VIlC codewoordcn.

Aan de hand van figuur 4.19 kllnnen we dllidelijk maken hoe het Viterhi algoritme
werkt. De structuren van de afzonderlijke trellissen moeten gecombineerd worden tijdcns
het Viterbi algoritme. Elke toestand voor de EVRC code wordt gevormd door de tuple
(8, enr) waarin 8 de toestand is voor de VIlC code en enr het energienummer dus de
toestand voor de EBC code. Ret Vitcrbi algoritme kan we('r beschreven worden in cen
aantal stappen:

1. De eerste stap is de initialisatie. Ilet maximale energiennmmer voor dke lengt.e wordt
berekend: 1\1AX(l) = lemg-lJ. De gewichten worden geinitialiseerd: G(O, 0, 0) = 0 en

G(l, 8, enr) = 00 voor de ovcrige waarden va.n l, 8, enr.
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(Sa, venr)

(Sb, venr)

-1,3,-5,7
~ (sc,enr)

/1,-3,5,-7

venr= O,I, ... ,A.fAX(l-I) i = 1,2, ... ,ab enr= t l enr,l'enr+ 1,
venr+ 1 + 2, ... , AfAX(l)

Figuur 4.19: Ret Viterhi algoritme toegepast bij de EVIIC code.

2. Er worden op dit punt twee Itlssen opgestart: een voor de lengte 1 die van 1 tot n
loopt en een voor de waarden van '<;\'<:2, de twee midddste hits uit de figurcn 4.13,
4.14 en 4.15. De waarden voor de7.e twee bits moeten oplopen van 00 tot e.n met II.

3. De trellisovergangen voor de VITC die in de figuren 4.13 tot en met 1.15 staan ge
schetst worden afgewerkt. Voor de toestanden Sa, Sb, en Sc van figuur 4.19 wor
den eerst de toestanden 0'<:lS20, 1'<:1s21 en VOLGENDE(O'<:lS20,0) genoml'n. Daarna
wordt het trellisgedeelte met de toestanden OSlS20, IS1,s21 en VOLGENDE(0.'31 S20, 1)
genomen. Zo worden voor de lcngtes 1 tot en met k aBe trellisgcdeeItcn uit figuur
4.13 afgewerkt. Voor de lengtes ~~ + 1 tot en met n - 1 worden de trellisgcde('lten uit
figuur 4.14 afgewerkt en voor de laatste lengte n die nit figuur 4.],5.

4. Voor elk trellisgedeelte worden de lichtste paden die naar de toestanden (sc, enr) met
vaste Sc lopen bepaald. Er worden nu weer twee lussen opgestart. In de ef'rste 111S

doorloopt het energienummer t1enr voor de vorige lengte 1-1 de waarden 0 tot en met
MAX(l-I). In de tweede Ius wordt tclkens het niveaunummer i met cen opgehoogd.
Ret energienummer enr voor de lengte 1wordt hiermee ook opgehoogd. Bij enr dient
dus telkens de oude waarde van i opgeteld te worden vlak voordat i wordt opgehoogd.
De Ius zal stoppen wanneer i gdijk geworden is aan het at'lntal nivet'lu's ab in de hoI
of wanneer enr zijn maximnm MAX(l) overschrijdt. In het binncnste van de t.wee
lussen wordt nu eerst de gewicht.shijdragen van de twee overgangen met cen 0 en el'n
1 voor het bit van de VIlC code berekcnd:

OVERGANGo = (y(l) - (-I)i(2i _1))2

OVERGANG1 = (y(l) - (_I)i+1(2i _1))2

(4.131)

(4.135)

De gewichten van de twee met elkt'lt'lr te vergelijken paocn worden nl1 (voor het geval
van het eerste trellisgedeelte):

90 = G(l-l,sa, vem') + OVERGANGo

91 = G(l-I,sb, venr) + OVERGANG1
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Voor de bepaling van het gewicht G(l, sC, enr) wordt zijn otJ(le waarde vC'rgeleken met
90 en 91:

oude G(l, 8c , cnr)

G(l, 8c , enr) = {
90
91

als 90 ~ oude G(1, sc, enr) en
91 ~ oude G(l, 8c , enr)
als 90 < 91 en 90 < oude G(I, 8 c , em')
als 91 ~ 90 en 91 < oude G(l, sC, enr)

(4.138)
Het pad PAD(l, 8c , enr) wordt gegeven door:

{

oude PAD(l, SC, enr)

PAD(l,8c , enr) = (-1)i(2i -1)

(-1)i+l(2i -1)

als 90 ~ oude G(l, sC, enr) en
91 ~ oude C(l, 8 c , enr)
als 90 < 91 en 90 < oude G(l, sC, enr)
als 91 ~ 90 en .11 < ollde G(l, sC, enr)

(4.13~)

5. AIle lussen worden nu afgewerkt: C'NSt de Ius van i, daarna de Ins van het v01'ige
energienummer venr, de Ius van de waarden voor 8182, en tenslotte de Ius van de
lengte 1. Hierna kan het pad met lIet lichtste gewicht opgehaald worden uit. de
tabel PAD. We beginnen bij de gewiclIten G(n, 0, enr) voor de lengte n en hepa
len eerst de waarde van enr waarvoor G(n, 0, enr) minimaa.1 is. Dit energienummcr
noemen we enrmin. Het laatste clement EVHG(n) van de gecombineerdc code is
nu gelijk aan PAD(n, 0, enrmin). Uit het element EVIIC(n) volgen direct de C'le
menten VHG(n) en EBG(n) van de afzonderlijke codes. Met behulp van de trd
lissen voor de afzonderlijke codes kan de vorige toestand van de VHC code en bet
vorige energienummer van de EnC code voor de lengte n - 1 gevonden worden.
Wanneer gebruik gemaakt wordt van tabellen om rekentijd te besparen worelt de
vorige toestand 8 gelijk aan VORTGEVIlC(O, VIIG(n)) en het vorige C'ncrgienllm
mer venr wordt VORIGEERC( enrmin, EnG(n)). net clement van de gecombineerde
code EVHG(n - 1) voor de lcngte n - 1 kan weer gevonden worden uit het pad
PAD(n - 1,8, venr). De afzonderlijke codewoorden volgcn weer dil'C'd. uit bet. EVnC
codewoord en zo kan men dus doorgaan totdat aIle lengt.es zijn afgcwerkt. De index
van het EBC codewoord wordt tijdens dcze procedure ook uitgC'rekend met behlllp
van de trellis voor de ERC code. ITet datawoord dat naar de hC'stemming toe gaat
kan nu samengesteld worden uit de index van het EBC codewoord en de data van de
VHC, de bits VHG(l) tot en met VIlC(k).

De generatie van het ESPC codewoord gaat op dezelfde manier als bij de EVHC code. net
datawoord wordt opgesplitst in de index en de n - 1 databits D 1 tot en met D n - 1 • Met
gebruikmaking van een tabel VOLGENDE wordt het SPC codewoord hepaald en uit de
index wordt het EBC codewoord bepaald. Deze twee samen geven bet ESPC coclewoord.
De toepassing van het Viterbi algoritme bij de ESPC code wordt afgebecld in fignur 4.20.
De toepassing van het Viterbi algoritme gaat met. dezelfde procedure als bij de EVIIC code.
De procedure moet dan worden toegepMt op het trellis van de SPC Lp.v. de VlIC code.
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-],3, -5

venr = 0,1, ... ,MAX(l- 1) i = 1,2, ... ,ab enr = t7enr, t'cnr + 1,
venr+ 1 + 2, ... , AfAX(l)

Figuur 4.20: Het Viterbi algoritme toegepast bij de ESPC code.

Dit trellis staat afgebeeld in fignur 4.7. De Ius voor de waarden van S1S2 bij de EVHC code
is er in dit geval niet. Voor de toestanden Sa, Sb en Sc worden bij het eerst.e tre11isgedeelte 0,
1 en VOLGENDE(O,O) = 0 genomen. Voor het tweede trel1isgedeclte geldt.: Sa = 0, Sb = ],
en Sc = 1. Bij de laatste lengte n moet alleen het eerste trellisgedec1te genomen wordf'n.
Op deze verschillen na voor de trel1isgedC'elten werkt de procedure precies hcb:e1fde als
voor de EVHC code.

De deeteetieprocedure voor de beide codes EVHC en ESPC kan ook nog eenvoudiger
gemaakt worden. Er wordt dan aIleen gebruik gemaakt van de toestanden van de VHC
respectievelijk SPC code. Als de gecombinecrde codes op deze manier door de zogcnaamc1e
reduced state decoders gedecodeerd worden worden ze in bet vcrvolg voor het gf'mak aan
geduid met EVHC2 en ESPC2. De stappen in de procedure voor de EVnC2 zien er als
voIgt uit:

1. De initialisatie van de gewichten: G(O,O) = 0 en G( I, s) = 00 voor de ovcrige waarden
van 1en s.

2. De twee lussen voor de lengte 1die van 1 tot n loopt en voor de waarden van 8182

die moeten oplopen van 00 tot en met 11 worden opgestart.

3. De trellisovergangen uit de figuren 4.13 tot en met 4.15 worden afgcwerkt.. Voor de
toestanden Sa, Sb, en Sc van figuur 4.19 worden eerst de toestanden 0'~IS20, 1S1S2] en
VOL GENDE(OSI S20, 0) genomen. Daarna wordt het tre1lisgedeelte met de toestan
den OSIS20, 1S1S21 en VOLGENDE(0.<I,l.~20,1) genomen. Zo worden voor de lengtes 1
tot en met k aIle trellisgedeelten nit fignur 4.13 afgewerkt. Voor de lengtes k +] tot
en met n - 1 worden de trcllisgedeclten uit figuur 4.14 afgewerkt en voor de laatste
lengte n die uit figuur 4.15.

4. Voor elk trellisgedeelte worclt het Hchtste pad naar de toestand Sc bepaald. In figuur
4.19 staat aangeduid dat bij een overgang 0 van de VHC bet element van de EVnC
code de waarden -5, -1, 3 en 7 kan aannemen. Er wordt nn gewoon die waarde
genomen die het dicbtst bij het clement y(/) van de ontvangen vedor ligt: er wordt
dus drempeldetectie toegepast waarhij de clrempels midden tussen die waarden liggen.
Ook bij de 1-overgang wordt die waarde voor de EVHC code genomen die het dicht.st
bij het element y( I) van de ontvangen vector ligt. Deze waarden worden nilJeau 0 en
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niveau 1 genoemd. De gewichtsbijdragen van de twee overgangen worden herekend:

OVERGANGo = (y(l) - nivcau 0)2

OVERGANG1 = (y(l) - niveau 1)2

(4.1-10)

(4.141)

De gewichten van de twee met clkaar te vergelijken paden word~n nu (voor het geval
van het eerste trellisgedeclte):

90 = G(l- 1, sa) + OVERGANGo

91 = G(l- 1, Sb) + OVERGANG1

Ret gewicht G(l, se) wordt gelijk aan:

{
90 als 90 < 91

G(l,Se) = I
91 as 91 :::; 90

Ret pad PAD(l, se) wordt:

{
niveau 0 als 90 < 91

PAD(l,se) =. 1
7Hveau 1 a s 91 :::; 90

(4.H2)

(4.143)

(4.1 H)

(4.1015)

5. De Ius voor S1S2 en de Ius voor de lengte 1 worden afgewerkt. IIierna kan het
pad met het lichtste gewicht opgchaald worden uit de tahe1 PAD. Het laatste cle
ment EVHC(71.) van de gecombinCC'rde code is nu gdijk aan PA D(71.,0). Uit het
element EVIlC(n) volgen direct de dementen VIlC(n) en EnC(n) van de afzon
derlijke codes. Met het trellis voor de VHC code wordt de vorige toestand S =
VORIGEVHC(O, VHC(n)) van dcze code voor de lengte 71. -1 hepaald. Het clement
van de gecombineerde code EVHC(n - 1) voor de lengte 71. - 1 wordt weer gclijk aan
PAD(n -l,s). Uit het gecombinccrde codewoord volgen weer direct de afzonderlijke
e1ementen VHC(n - 1) en EBC(n - 1). Zo kan men weer doorgaan voor de lengtes
71. - 2 tot en met 1. De index van het EnC codewoord moet hierna nog apart word~n
bepaald. De energie E = Ei::l EBC2(l) van het codewoord wordt uitgerckend. Deze
energie kan boven de maximale energie em uitkomen. In dat geval is er dus geen gel
dig codewoord gedecodeerd: er is dus een rout ontstaan. \Vanneer gddt E :::; em kan
het energienummer e71r voor de lengte 71. uitgerekend worden: e71r = (E - 71.)/8. Met
behulp van de tabel VORIGEEBC kan er door het trellis van de EnC code gelopen
worden en de index van het codewoord kan worden uitgerekend. Deze index en de
bits VHC(l) tot en met VlfC(k) vormen samen weer het datawoord.

Ook bij de ESPC code kan er een reduced state decoder gebruikt worden. \iVanneer dit
het geval is wordt dit aangeduid als ESPC2. De procedure van de EVHC2 code wordt nu
toegepast op het trellis van de SPC code (figuur 4.7). De toestanden Sa, Sb, en Se worden
voor het eerste trellisgedeelte gelijk gemaakt aan 0, 1 en o. Voor de O-overgang (figul1r 4.20)
wordt met de drempeldetectie het niveau niveau 0 uit de verzameling {-5, -1, 3} bepaald
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(4.146)

dat het dichtst bij het element y(l) van de ontvangen vector ligt. Evenzo wordt voor de
l-overgang het niveau niveau 1 uit de ,·erzameling {-3, 1, 5} genomen dat het dichtst hij
het ontvangen element y(l) ligt. De gewichten van de overgangcn worden uitgerekend:
OVERGANGo = (y(l) - niveau 0)2 en OllERGANG1 = (y(l) - niveau 1)2. Dc gewicht.en
90 en 91 worden berekend: 90 = G(l- 1, Sa = 0) + OVERGANGo en
91 = G(l- 1, Sb = 1) + OVERGANG1• ITet gewicht G(l, Se = 0) wordt g<'geven door:

G(l,se = 0) = {90 als 90 < 91
91 als 91 $ 90

Ret pad wordt:

PAD(l Se = 0) = { n~t'eau 0 als 90 < 91 (4.147)
, nweau 1 als 91 $ 90

Voor de lengtes kleiner dan de laatst.e lengte n wordt ook het tweede trdlisgedeelte met
Sa = 0, Sb = 1 en Se = 1 onder handen ge'nomen. De procedure werkt "crder anaJoog aan
die voor de EVRC2.

4.5 De pam-verlengde Hamming code en de pam
single parity check code.

Er zijn nog andere gecombineerdc codes mogelijk. Alle mogclijke comhinaties sta<tO <tfge
beeld in figuur 4.21. AIle codes boven de hori7.ontale scheidslijn hehben een energicbegren-

EvnC,EVTTC2
ESPC,ESrC2

PVITC
PSPC

E

U

Figuur 4.21: De ver7.<tmcling gecombine<,rde codes.

zing, de codes beneden de horizontale lijn niet. De codes links van de verticale lijn zijn
gecombineerd met de VRC en de SPC code, de codes aan de rechterkant niet. Dus boven
de horizontale lijn wordt shaping toegcpast, en links van de verticale lijn wordt codering
toegepast. In de bovenste twee vakken en in het onderste rechtcrvak staan code's die a.1
bekend zijn: het ongecodeerde geval (U), de kubus dus, de energiebegrensde code (E) en
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tot slot de combinaties van de energicbegrensde code met de vcrlengde Hamming code en
de Single Parity Check code (EVJJC, EVHC2, ESPC, ESPC2). Links onclcraan staan een
tweetal codes die nog niet behandeld zijn. Ret zijn codes die onstaan door de enf'rgiehe
grenzing bij de codes EVRC en ESPC weg te halen. Men krijgt dan gewoon f'en combinatie
van een aantal PAM niveau's met de VUC of SPC code. Deze codes worden de PVRC en
PSPC codes genoemd. De PVRC die we nll hier gaan gebruikcn heeft de niveau's die staan
afgebeeld in figuur 4.22. We bespreken nu de generatie van een PVRC codewoord. Ilet

-5 -1 3 -3 1 5

VHC(l) =° -+---+--t-- FllC(l) = 1 -+---+--t--
° 1 2 ° 1 2

Figuur 4.22: De niveall's voor de gebruikt.e PVJJC code.

datawoord voor de code wordt opgesplitst in een datawoord voor de PAM niveau's en de
data ter grootte k bits voor de VIIC code. De data voor de niveau's wordt nu opgevat als
een ternair getal: E?=l t(l)38

-
1
• Elke trit t(l) samen met een clement VllC(l) van het VHC

codewoord geeft volgens het schema in figllUf 4.22 het element Pl'llC(1). llijvoorbedd
trit °en VHC(l) = 1 geven Pl71C(1) = -3. l\1et het trellis ,'oor de VUC wordt uit de
k databits het VIIC codewoord bepaald. 1\let de trits kan hiermee volgens de l'iguur het
PVRC codewoord bepaald worden. 'rVe l>C'spreken nu hoe de Vit.C'rbidetectie in zijn werk
gaat bij deze code. Ret trellis voor de PYlIC code bestaat cenvoudig uit het trellis van
de VHC code. Ret P gedeelte van de code bestaat gewoon lIit de PAl\I nivf'au's in een
kubus. Kubusvormige signalen worden gC'dctecteerd door drempcldetectie met. drempcls
in het midden. Ret detectieproces werkt hierdoor hetzelfde als hij de EVIlC2 code. Voor
elk trellisgedeelte met de toestanden Sa, Sb en Se wordt bij deze code ook drempeldeteetie
toegepast. Deze drempeldetectie wordt gchruikt om bij de O-ovcrgang van de VIlC code
het niveau uit de verzameling {-5, -1, 3} (zie figuur 4.22) te bcpalen dat het dichtst. hij
het element y(l) van de ontvangen vector ligt. Dit niveau is dus nivean O. Evcnzo worclt
voor de l-overgang niveau 1 bepaald: het niveau uit het rijtje {-3, 1, 5} dat het dichtst
bij y(l) ligt. Met deze niveau's kan het lichtste pad dat naar de toestand Se loopt bepaald
worden op dezelfde manier als bij de EVJJC2 code. Het. ophalen van het pad met het
lichtste gewicht uit de tabel PAD gaat wat eenvoudiger dan bij de EVnC2 code. lIet n-de
element PVHC(n) is gelijk aan PAD(n, 0). Dit element geeft direct volgens figu11r 4.22 het
n-de trit t(n) en het element VIlC(n) van de VHC code. De vorige toestand ... voor de VHC
code wordt: S = VORIGEVHC(O, VllC(n)). net n - I-de element PVHC(n - 1) wordt
gegeven door PAD(n - l,s). Hieruit volgen weer t(n - 1) en VllC(n - 1). Zo kan men
weer teruggaan tot en met lengt.e 1. Door de trits t(l) tot en met t(n) samen te voegen
met de k databits VIlC(I) tot en met VllC(k) verkrijgt men hct dat.awoord dat aan de
bestemming gegeven kan worden.

In figuur 4.23 staat het schema voor de PSPC code die gebruikt gaat worden. Het
datawoord voor de PSPC code bestaat. uit 8 bits b(l) tot en met b(8) en de 7 dat.a hits
SPC(I) tot en met SPC(7) voor de SPC code. Met de bits b(l) kunnen bij cen hepaalde
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-1 3
SPC(l) = 0 -+-+- SPC(l) = 1

o 1

-3 1

-+-+-
o 1

Figuur 4.23: De niveau's voor de PSPC code.

waarde voor SPC(l) een van de twee niveau's uit figuur 4.23 gekozen worden. Dijvoorbedd
SPC(1) = 1 en b(1) = 0 geeft PSPC(1) = -3. IVIet het trellis voor de SPC code kan het
codewoord voor die code bepaald worden. Samen met de bits b(l) kan met het schema van
figuur 4.23 het PSPC codewoord verkrcgen worden. De deteetieprocedme werkt hetzelfde
als die voor de ESPC2 code. IIet trellis voor de PSPC code best.aat hier allcen uit het trellis
voor de SPC code. Dit is analoog aan dat.gene wat we bij de PVIlC code ge7.icn hebben.
Bij de bepaling van de niveau's nivenu 0 en niveau 1 wordt het niveau uit de verzameling
{-1,3} genomen dat het dichtst hij het ontvangen element y(l) ligt en het niveau uit de
verzameling {-3, I} dat hct dichtst bij y(l) ligt. Ret is dllidclijk hoe het ophalen van
het pad met het lichtste gewicht gaat. Er gcldt: PSPC(n) = PAD(n,O). PSPC(n) gecft
volgens het schema b(n) en SPC(n). De tabel VORIGESPC geeft de vorige toestand voor
de lengte n - 1. En zo gaat men weer vcreler. De bits b(l) tot en met b(n) vormen samen
met de databits SPC(l) tot en met SPC(7) het datawoord van de PSPC code.

4.6 De vergelijking van de winsten van de gecombi
neerde codes.

We gaan nu de winsten van alle gecomhincerde codes uit figllUf 4.21 met elkaar vergelijkcn.
De codes hebben aUemaal een verschi11ende rate R, dus deze verschi1len moeten in de
winsten meegenomen worden. Als het verschil tussen de rate van een code en die van de
kubus !:1R bedraagt heeft deze code cen winst Gt1.R ten opzichte van de kuhus. 'Vat Gt1.R

moet zijn voor een gegeven R leiden we nu cerst af. Voor de kl1bllsvormige codes U, PVIIC
en PSPC geldt de hierna volgendc aflciding. De gemiddc1de energie van de kuhlls wordt
volgens v.g.1. 4.116 gegeven door:

Rierin is ak+- gelijk aan:
ak+- = 2R

De gemiddelde energie Ek R voor elke rate R is dus gelijk aan:

4R - 1 4R

EkR=n ~n-
3 3

(4.148)

(4.149)

(4.150)

Wanneer er overgegaan wordt op een andere rate R + !:1R wordt de gemiddcldc energie:

4R+t1.R
EkR+t1.R~n 3 =4t1.REkR (4.151)
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Of in decibel:
EkR+~n :::::: 6,02 b.R + E kR

Ret is duidelijk dat G~R als voIgt in b.R uitgedrukt kan worden:

(4.152)

G~n :::::: 6,02 b.R (4.153)

Een toename van de rate met 1 bit per dimensie kan dus vertaald worden in een winst
van 6,02 dB. Voor de energiebegrensde codes E, EVRC, EVI-IC2, ESPC en ESPC2 is er
ook een afleiding die tot hetzelfde resIIltaat leidt. We hebben al eerder afgeleid dat een
energiebegrensde code bij benadcring de kanaalcapaciteit kan halen. Volgens vergelijking
2.85 wordt de rate dus bij benadering gcgcven door:

(4.151)

(4.1.5.5 )§.... :::::: 4R

NR
Dc signaal-ruis verhouding voor een andere rate R +b.R wordt nu:

De signaal-ruis verhouding SINR die gclijk is aan em/(nu;uis) kan in de ratf' R lIitgedrllkt
worden:

§.... :::::: 4R+~R
N R+t.R

(4.156)

S S
I\T :::::: 6, 02 b. R + N
l'R+t.R R

Dus ook voor de energiebegrensde codes krijgen we voor de winst
verhoging van de rate met b.R:

In decibel krijgen we:

G~R :::::: 6,02 b.R

(4.1.17)

Gt.R als gf'volg van

(4.158)

De totale winst van een code t.o.v. de kllhlls is dus gelijk aan de som "an rle coding gain,
de shaping gain en de gain ten gevolge van verschillen in de rate:

(4.159)

De winsten voor de verschillende corles zijn nu weergegev('n in tabel 4.9. De coding gains
zijn duidelijk: wanneer er gecodeerd wordt met de SPC code is de coding gain volgens
v.g." 4.10 gelijk aan 3,01 dB en bij codering met de VIIC corle is de coding gain volgcns
uitdrukking 4.12 gelijk aan 6,02 dB. vVe rekenen nu voor elke code de shaping gain Gs

en de gain voor het rateverschil t.o.v. de kubus G~R uit. Voor de energicbegr('nsde code
maken we gebruik van de resultaten van tabcl 2.2. De uitkornsten in dezc tabel horen bij de
energiebegrensde code met aIleen de positieve niveau's {I, 3, 5, ... ,2ab - I} maar kunnen
ook gebruikt worden bij de energiebegrensde code met de positieve en negatieve niveau's
{-(2ab - 1), ... , -1, 1, ... , 2ab - I}. Dc gemiddclde energie van de gchele hoI is namclijk
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I code IR IGfj.R IG
u ° ° 2 ° °E ° -0,139 2,1021 0,61.5 0,176
PSPC 3,01 ° 1,875 -0,753 2,257
PYlIC 6,02 -3,G8 2,085 0,512 2,852
ESPC 1,2 3,01 -0,756 2,0775 0,467 2,721
EVIIC 1,2 G,02 -2,63 2,0127 0,076 3,466

TabeI4.9: De winsten in decibel voor de "erschiIIende codes "oor Iengte n = 8 en kubusrate
R=2.

geIijk aan de gemiddeIde energie van h~t gcdeelte met posif.ieve coordinaten. Ret aanla.l
punten in het positieve gedeelte is gclijk aan het aanta.I plwten in de gchc1e hoI gcdec1d
door 2n • Bet aantal gevraagde punt-en in hct positieve gcdec1te 1\/+ wordt gcgev('n door:

(4.160)

AIs R = 2 geldt dus dat de rate "oor het positieve gedeelte gclijk is aan: R+ = 1. Tahc1
2.2 gecft voor n = 8 en R+ = 1 de rcsu1t.aten ab = 3, Ah+ = ·151 en E2 = 41,3. Hieruit
voIgt:

11K _?n /'[ _ ?8451 _ 28(1+1.1021)
JU b - - 11 b+ - - - (4.161)

De rate wordt nu dus hoger dan de door de hron gevraagde waanle 2 omdat a11e codewoor
den in de bol gebruikt worden. Dc rate is n = 2,1021, de "crhoging !:1R is dns gc1ijk aan:
!:1R = 0,1021. VoIgens v.g.I. 4.158 wordt de winst Gfj.R:

Gfj.R = 0,] 021 ·6,02 = 0,615 dB (4.162)

Met de gemiddelde energie voor aile punten in de boI E2 en de gemiddc1dc energic voor de
kubus die voIgens vergelijking 4.150 voor R = 2 gelijk is aan 10 word1. de Rhaping gain:

( Ek ) ( 40 )Gs = lOIog E
2

= lOlog 41,3 = -0,]39dB (4.163)

Volgens figuur 4.23 heeft de PSPC code de niveau's {-I, 3} voor SPC(l) =°en de niv('an's
{-3, I} voor SPC(l) = 1. De rate R wordt gcgeven door:

Iog2 M Iog2 (AlSPC1\IPAltf) Iog2 (2baa;) 7+Iog2 (28 ) ..
R = = = = = ],815 (4.161)

n n n 8

Hierin is MSPC het aantaI codewoorden in de SPC code, AlPA M het aantal codcwoordcn
dat in de kubus past en ap het aantal PA~I niveau's. De winst in de rate wordt gc1ijk aan:

Gfj.R = -0,12.5 ·6,02 = -0,753 dB

9,1,

(4.165)



De gemiddelde energie van de PSPC niveau's is:

1+9
Ep = 8-- = 40

2

Hierdoor wordt de shaping gain:

Gs = 10log (~;) = Odn

(4.166)

(4.167)

(4.168)

Volgens figuur 4.22 heeft de PVIIC code de niveau's {-5,-1,3} voor 1I1IG(l) = 0 en de
niveau's {-3, 1, 5} voor VlIG(l) = 1. De rate wordt:

log2 Al buh + log2 (a;) 4 + 8Iog2(3)
R = = = = 2,085

n 8 8

Hierin is het aantal bits dat aan de VHC code toegevoerd moet worden volgens tabel '1.7
buh = 4 voor m = 3. De ratewinst wordt €Ius voor de PVIIC code:

GaR = 0,085 ·6,02 = 0,512 dB

De gemiddelde energie van de PAl\I niveatt's is:

E
p

= 8 1 + !) + 25 = 93, 33
3

De shaping gain wordt:

(Ek) ( 40 )Gs = 10 log E
p

= 10 log 93,33 = -3,68 dB

(4.16!l)

(4.170)

(4.171)

Voor de ESPC code valt af te Iezen ttit. tahd 4.8 dat voor n = 8 en R = 2 bet aantal bits
dat aan de SPC code toegevoerd moet worden gelijk is aan bs = 7, het aantal pllnten in
de bol Mb = 787 en de gemiddelde encrgie van aIle punten in de bol E2 = 47,60'1. Voor
de rate krijgen we:

De rategain wordt:
GaR = 0,0775 ·6,02 = 0,467 dB

De shaping gain wordt:

(Ek) ( 40) ...Gs =10log - =lOlog =-0,/56dB
E2 47,604
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Voor de EVRe code geeft tabel4.7 voor n = 8 en R = 2 buh = 4, E2 = 73,32 en Ah = 4396.
De rate R wordt:

R = log2 M = buh + log2 Ah = 4 + log2 4396 = 2 0127
n 8 8 '

De ratewinst is voor deze code:

G~R = 0,0127·6,02 = 0,076 dB

De shaping gain is:

( Ek
) ( 40 )Gs = 10log E

2
= lOlog 73,32 == -2,63dB

(4.175)

(4.176)

(4.177)

4.7 De union bound voor de foutenkans bij detectie
van de gecombineerde codes.

( 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 ,3)

o 0 0 0 0 0 0 0

( 7 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 ,3)
( 3 , 7 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 ,3)

••
( 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 ,7)
(-1, 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 )
( 3 ,-1, 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 )

••
( 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 ,--1)

o 0 0 0 0 0 0 0

( 3 , 3 , 3 , 1 ,3, 1 , 1 ,1)
( 3 , 3 ,3, 1 ,3, 1 , 1 ,5)
( 3 , 3 , 3 , 1 ,3, 1 , 5 , 1 )
( 3 , 3 ,3, 1 ,3, 1 , 5 ,5)

••
( 3 , 3 , 3 , 5 , 3 , 5 , 5 ,5)

000 1 0 1 1 1

Figuur 4.24: Het aantal codewoorden met. minimum afstand tot een gegevcn codewoord
voor de gecombineerde codes met de verlcngde Hamming code.

Als er AdE min codewoorden in de gecombinccrde code zitten die de minimale Euclidischc af
stand tot een gekozen codewoord hcbben k;m voor de union bound in v.g.l. 4.81 gcschreven
worden:

P( ) < A . Q (dE minVSNli.)
£ -- dE mIn 2
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In het geval van de gecombineerde codes waarbij de verlengde Hamming code gebrllikt
wordt was dE min volgens v.g.!. 4.11 gclijk aan 4. In figullr 4.24 staat de vcrzamC'ling
codewoorden afgebeeld die de minimale afstand tot het als voorbeeld gckozen conewoord
(3,3,3,3,3,3,3,3) hebben. In de linkcrhclft staat de rij codewoorden met hetzelfde vcr
lengde Hamming codewoord (0,0,0,0,0,0,0,0) als het gckozen codewoord. In de figuren
4.1 en 4.3 was duidelijk gemaakt dat deze codewoorden cen element gelijk aan 7 of -1 moe
ten hebben. Het aantal van deze codewoorden is twee keer de lengte: 2n. Dc codewoordcn
in de rechterhelft hebben een verlengde Hamming codewoord dat op de minimale Hamming
afstand dmin = 4 van het codewoord (0,0,0,0,0,0,0,0) ligt, bijvoorbecld het codewoord
(0,0,0,1,0,1,1,1). Volgens figllur 4.3 kunnen de elementen van het gecombineerde code
woord op plaatsen waar de bit van het verlengde Hamming codewoord 1 is de waarden 1
of 5 aannemen. Het aantal codewoordcn in het rechterrijtje bedraagt 2dmin • Voor elk van
de A4 EHC codewoorden van de Extended Hamming code met afstand dmin = 4 is er een
rijtje met 2dmin codewoorden. We hebben dus:

A dE . = 2n + Ad . ETTC 2dmin = 2·8 + 14 .24 = 2,10min ·mln

Vergelijking 4.178 wordt nu:

(4.179)

(4.180)

Voor de gecombineerde codes waarbij de SPC code gebruikt wordt staan de codcwoorden
die zo dicht mogelijk bij het als voorbccld gegeven codewoord (3,3,3,3,3,3,3,3) liggen
afgebeeld in figuur 4.25. In de linkerhelft staan de codewoorden vermeJd met hetzelfde
SPC codewoord (0,0,0,0,0,0,0,0) als het gegeven codewoord. De Euclidische afst.and van
deze codewoorden tot het gegevcn codcwoord bedraagt 4. Rcchts staan de codewoorden
met een SPC codewoord dat de kleinste Hamming afstand dmin = 2 tot (0,0,0,0,0,0,0,0)
heeft. Deze codewoorden hebben Euclidische afstand 2V2 tot het gegevcn codewoord
(3,3,3,3,3,3,3,3). Deze afstand is kleiner dan die van de codewoordcn in het linkse rijtje
en dus worden aIleen deze codewoorden mecgenomen voor de berekening van A dE min:

Ad . = Ad . SPC 2dmin
E man min (4.181)

Hierin is Admin SPC het aantal codewoorden met minimum Hamming afstand 2 tot een
gegeven codewoord van de SPC code en dat is uiteraard gclijk aan het aantal codcwoorden
met minimum Hamming gewicht 2:

A2 SPC = ( n ~ 1 ) + ( n ~ 1 ) = ( ~ ) + ( ~ ) = 21 +7 = 28

Vergelijking 4.181 geeft:

(4.182)

AdE min = 112 (4.183)

Met v.g.!. 4.178 krijgen we nu voor de union bound bij de gccombineerde codes met de
SPC code:

P(e) ~ 112 Q (V2 SNR)
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( 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 ,3)

0000000 0

( 7 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 ,3)
( 3 , 7 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 ,3)

•
•

( 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 ,7)
(-1, 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 )
( 3 ,-1, 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 )

••
(3,3,3,3,3,3,3~n

0000000 0

( 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 1 ,1)
( 3 , 3 , 3 , 3 , 3 ,3, 1 ,5)
( 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 ,5, 1 )
( 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 5 ,5)

o 0 0 0 001 1

Figuur 4.25: De verzameling van codcwoorden die zo dicht mogf'lijk bij een gcgcvcn code
woord liggen voor de combinaties met de SPC code.

In de vergelijkingen 4.10 en 4.12 hebbcn we de coding gt'lins uitgerekend. At'ln de ht'lnd
van de union bound kunnen we dit nt'lder t.oclichten. Ret is duidelijk dat bij zcer grot.e
signaal-ruis verhol1dingen de union bound in v.g.t 4.178 voornt'lmelijk hepaald wordt door
de Q -factor: de factor AdE min hecft dan nog maar weinig invloed. Bovendien weten we
dat de foutenkans de union bound benildC'ft bij grote signaal-ruis verhouding. Dus is hct
duidelijk dat bij grote SNR twee codes met verschillende dE min bij henadcring de7.elrde
foutenkans geven aIs:

Rierllit voIgt:

dE min 1VS':\T/ll
2

dE min 2VSNR 2
-

2
(4.185)

SNR 2 (dE min 1)2 (4.186)
SNRI dE min 2

Deze betrekking zegt dus dat als de minimum afstand tl1ssen de codewoorden groter wordt
er een kleinere signaal-ruis verhollding nodig is om de fOlltenkans gelijk te It'lten bIijvcn.
Met v.g.t 4.186 kunnen we de coding gain uitrekenen. Omdat dcze coding gain gcldt voor
oneindig grote signaal-ruis verhoudingen wordt het de asymptot.ic coding gain gcnocmd.
Deze is dus:

(
SNR 2) (dE min t)

Gac = 10log SNR 1 = 20 log dE min 2
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Per definitie stellen we de asymptot.ic coding gain voor het ongecodeerde geval en bij de
energiebegrensde code gelijk aan °dB. "Ve weten:

dE min = 2
dE min = 2V2
dE min =4

zonder codering
bij codering met SPC code
bij codcring met VII code

(4.188)

Voor de gecombineerde codes met de SPC code wordt de a.~ymptotic coding gain:

(?V2)Gac SPC = 20 log T = 3,01 dfl

Voor de gecombineerde codes met de verlcngde Hamming code krijgen we:

Gac VIIC = 20 log (~) = 6,02 d n

(4.189)

(4.HlO)

4.8 Simulatie van de foutenkans voor aIle gecombi
neerde codes.

Voor de gecombineerde codes E, ESPC, ESPC2, EVHC, EVnC2, PSPC en PVHC is de
foutenkans experimenteel met simulaties bepaald. Er wordt random een data.woord gegene
reerd, dit wordt toegevoerd aan de encoder van de gecombinecrde code die een codewoord
genereert. Dit codewoord wordt over een kanaal heengezondcn waar het verstoord wordt.
door Gaussische ruis. Aan de ontvangstzijde wordt Viterbidetcetie op de ontvangen vedor
(y(l), ... , y(n)) toegepast volgens de beschreven procedures in de vorigc paragraaf. Voor
het ongecodeerde geval, de kubus, wordt de foutenkans zoals we gezien hebben gegcven
door:

P(c:) = 1 - (1 - P(c: D)t

Waarin P(c: D) de foutenkans per dimensie is:

(4.191)

(4. ]!"l2)

Volgens vergelijking 4.149 is het aant.al niveau's in de kubus gc1ijk aan 4 voor rate R = 2,
dus:

P(c: D) = 1,5Q (JSNR) (4.193)

In figuur 4.26 zijn de simulatieresulta.ten van de codes E, EVIIC, EVHC2, ESPC, ESPC2,
PVHC en PSPC samen met de foutenkans voor de kubussituatie 11 gegeven door v.g.l.
4.191 en de union bounds gegeven door de vergclijkingen 4.180 en 4.184 uitgezet. Bij elke
simulatie is door de meetpunten een passende kromme gefit. Uit deze figuur kan men voor
elke code de coding gain t.o.v. de kubllS halen. Men kan bij cen bepaa.Jde w<tarde voor de
foutenkans uit de kromme voor de kllbus (U) aflezen welke signaal-ruis verhouding daarhij
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10-3

0 0 PUHC
<> <> EUHC
0 0 EUHC2
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10-4 <> <> ESPC
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6 6 E

SNR in dB U

Figuur 4.26: De experimented bepaalde foutenkans voor de verschillende gecombinC'crde
codes.
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IG epCE) IG pCE) IG eO IGo

U ° ° 0 °E 0,25 0,67 ° 0,476
PSPC 2 1,22 3,01 2,257
ESPC 2 1,9·1 1,56 3,01 2,721
ESPC 1 2 1,67 3,01 2,721
PVIIC .5,25 1,94 6,02 2,852
EVIIC 2 4,83 2,17 6,02 :l,166
EVHC 1 4,83 2,17 6,02 3,466

Icode

Tabel 4.10: De experimentele en de asymptotische winsten voor de gecombinecrde codes
voor de foutenkans P(E) = 410-4

•

hoort, men heeft dan het punt (SNRU' P(E)). Evenzo geeft de krommc van de code hct
punt (SNRCODE' P(E)). De coding gain "oor de foutenkans P(E) wordt gegeven door:

GeP(E) = SNRU - SNRCODE (4.194)

Uit de grafiek in figuur 4.26 kan een grafiek worden geconstrueerd waarin de to1.aIe gain
zichtbaar is. Dit kan gedaan worden door de kromme van elke code op te sc1miven Lo.v. de
kromme van de kubus. Elk pl1nt (SNRCODE' P(E)) van de kromme wordt opgeschoven
naar het punt (SNR 'CODE, P(E)). De niellwe waarde voor de signaal-rl1is verhouding
SNR 'CODE wordt gegeven door:

SNR 'CODE = SNRCODE - G s - GAR (4.195 )

De totale gain voor een bepaalde foutcnkans is dan gelijk aan de horizontale nfstand tllsscn
de kromme van de code en de kromme van de kubus:

Gp(E) = SNRU - SNR 'CODE = SNRU - SNRCODE + G s + GAR = G e peE) + G s + GAR

(4.196)
Zo blijkt dus dat deze totale gain indcrdaad gelijk is aan de som van de coding gain,
de shaping gain en de gain ten gevolge van de rate. De wnarden voor de shaping gain
en de gain in de rate van tabel 4.9 kunnen gebruikt worden in v.g.!. 4.195. Dc grafiek
voor de totale gain is weergegeven in figl1ur 4.27. In tabel ,1.10 staan nil de coding gains
en de totale gains voar de foutenkans P(E) = 410-4 vermeld die uit de grafieken van
de figuren 4.26 en 4.27 zijn gehaald samen met de asymptotische waardC'n nit tabel 4.9.
De asymptotische waarden voor de coding gain en de totale gain waren gedefinicerd voor
oneindig grate signaal-ruis verhoudingcn ofwel, wat op hetzeIrde neerkomt, voor foutenkans
P(E) = 0. De asymptotische winsten G eO en Go zijn zoals we gezien hehbcn afgeleid nit
de union bounds voor zeer kleine fOl1tcnkansen, maar we kunnen natunr1ijk ook de coding
gains uit de krommen voar de union bounds afleiden voor fOlltenkans P( E) = 4 10-4

• De
coding gain GeP(E) UB is dus gelijk aan de afstand tussen de punten (SNRUB' P(E)) en

(SNRU' P(E)):
GeP(E) un = SNRU - SNRUB (4.H)7)
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Figuur 4.27: De grafiek voor de tot.ale gain van de gecombineerdc codes.
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Icode

u 0 0
E 0 0,476
PSPC 2 1,25
ESPC 1,2 2 1,71
PYlIC 4,75 1,58
EVIIC 1,2 4.75 2,20

Tabel 4.11: De coding gain en de totale gain gebaseerd op de union bounds.

Door voor elke code bij deze coding gain de waarden voor de gains Gs pn G~R nit tabd
4.9 op te tellen krijgen we de tot ale winst. Gp(E) UB gebaseerd op de union bound voor de
foutenkans P(E):

Gp(E) un = GCP(E) UB +Gs +Gt:J.R (4.Hl8)

Er zijn dus weer twee verschillende waarden voor de coding gain mogelijk, vcrkregen m('t
de union bound voor de gecombineerde codes gebaseerd op de SPC code en de union
bound voor de gecombineerde codes gebasC'crd op de VRC code. In I.ahel 4.11 zijn "oor
de diverse codes de coding winsten en de totale winsten verkregen met beh111p van de t.w<"e
union bounds geplaatst. Ais we de resultaten van de tabellcn 4.10 en 4.11 hekijkf'n kunn('n
we een aantal conclusies trekken. AlIcre('fst blijkt het zinvol te zijn om de reduced stat.e
decoders ESPC2 en EVI-IC2 te gehruiken. Dc winst is niet zoveellager dan hij de gewone
decoders en de decoder wordt een stuk eC'TI\'oudiger.

In tabel 4.10 is duidelijk te ziC'n dat de winst toeneemt met de complexiteit.. \Vordt de
code een stapje ingewikkelder dan wordl, de winst hoger. Men kan de overgang van de code
E naar PSPC en de overgang van de code ESPC1 naar PYlIC als apart.e gc"allen heschou
wen. Bij de overgang van E naar PSPC wordt de code SPC t,oegevoegd maar t.evens wordt
de energiebegrenzing weggelaten, dus kan men zeggen dat. de complexiteit gelijk hlijft. Het
zelfde treedt op bij de overgang van ESrCl naar PVRC. Er wordt de ingewikkddcre code
VHC i.p.v. de code SPC gebruikt maar tevcns wordt de energiebegrcnzing losgdaten. Nu
neemt wei de winst toe bij overgang van E naar PSPC en bij de overgang van ESPC1 naar
PVRC. Dus is het voordelig om de codes rspc en PYlIC t.e gebruiken: men heeft dan ecn
grotere winst bij gelijkblijvende complexit.eit. Voor de andere overgangen dan deze t.wee
moet men een afweging maken: of men kiest voor een hoge winst bij hoge complexiteit. of
men kiest voor een lage complexiteit bij lage winst of men kiest voor cen geval er tusscn
Ill.

De asymptotische coding gains Gco die ook in tabel 4.1 0 staan vcrmeld hlijken toch
veel van de werkelijke coding gains te verschillen: ruwweg een decibel. Hierdoor verschillen
ook de totale gains Go een decibel van de werkdijke gains. De coding gains nit. tabel 4.11
bepaald met de union bounds liggen weI dicM bij de experimenteel bepaalde coding gains
GcP(E). In de grafiek van figuttr 4.26 is ook duidelijk te zien dat de krommen van de union
bounds dichtbij de experimentc1e krommen van de codes liggen voor fOllt.enkansen kleiner
dan P(E) = 410-3 • Blijkbaar is de font.enkans P(E) = 410-4 niet klein genoeg om uit t.e
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gaan van de asymptotische coding gains. Dij deze foutenkansen kan men dus het best.e de
theoretische winsten baseren op de coding gains die men uit de afstand tussen de kromm{'n
van de union bounds en de kubuskromme kan halen.
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Hoofdstuk 5

Het realiseren van een
energiebegrensde code met behulp
van een Markov model.

5.1 De Markov bron.

In dit hoofdstuk zullen we zien dat de energiebegrensde code gcrealiseerd kiln worden met
behulp van een Markov bron. Tcvens z1l11cn we zien dat door de Markov StructUllf allcen
de energietoestanden van een band in het. trellisdiagram gebruikt worden. Hierdoor wordt
het aantal toestanden beperkt waardoor de decoder eenvoudiger zal worden. \Ve besprckC'n
eerst nog even de Markov bronnen in hct algemeen. Zie hiervoor ook hoofdstuk vier van
[3]. Een stochastisch proces XI, . .. ,Xn is een gei'ndexeerde reeks van ranoom variabelen.
Hierin is X n de toestand op tijdst.ip n. Ecn stochastisch proces is per definit.ie cen Markov
proces als:

P(Xn = X n IXl = XI, ••• ,Xn- l = xn-d = P(Xn = X n I X n- l = xn-d \'oor aile n
(5.1 )

Hieruit voIgt voor de entropie:

Een Markov bron is tijd invariant a18:

P(Xn = b I X n- l = a) = P(X2 = b I Xl = a) voor aBe n

Dan geldt voor de entropie:

H(Xn IXn-d = IJ(X2 IXd voor aUe n

(5.2)

(.5.3)

(5.4)

Er wordt hier gewoon altijd aangenomen dat een Markov bron tijo im'ariant is tC'nzij
er bij vermeld wordt dat het niet zo is. Ecn tijd invariant.e Markov hron kan woroen
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gespecificeerd door de begintoestand en de overgangswaarschijnlijkhedenmatrix P = (Pij ).
Hierbij is Pij = P(Xn = j I X n - 1 = i) de kans dat de toestand op tijdstip n gdijk wordt
aan j ais de vorige toestand op tijdstip n - 1 gelijk was aan i. Voor elke j E {1, ... ,.5}
kan de kans P(Xn = j) dat de toc'stand op tijdstip n gelijk is aan j berekencl worden met
behuip van de matrix uit de wa.arschijnlijkheden voor het vorige tijdstip n - 1:

6

P(Xn = j) = L PijP(Xn - 1 = i)
i=1

(5.5)

OfweI in vectornotatie:
r(n) = pTl!.(n - 1) (5.6)

We rekenen nu ais voorbeeld van de Markov bron in figuur 5.1 een aantill dingen uit. De

a

I-a 1-(3

(3

Figuur 5.1: Een eenvoudige l\larkov bron met twee toestand~n.

overgangswaarschijnlijkhedenmatrix van dcze Ma.rkov bron is dus gclijk aan:

p=(I-a a )
(3 1-(3

(5.7)

(5.8)(
PI ) = ( 1 - a (3 ) ( PI )
P2 a 1-(3 P2

De zogenaamde stationaire toestandswilarschijnlijkheden worden gegeven door de vedor
vergelijking:

Hieruit voIgt:
PI = (1 - a)pl + (3P2

P2 = apl + (1 - (3)P2

(5.9)

(5.10)

De toestandswaarschijnlijkheden PI en P2 kunnen uitgerekend worden met cen van deze
twee vergelijkingen en met het gegevcn dat de som van PI en P2 1 is:

PI + P2 = 1 (5.11 )

Dus in het algemeen:
6

LPi = 1
i=1

(!).12)
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Uit v.g.!' 5.9 voIgt:
a

P2 = -PI(3

Met behuip van vergelijking 5.11 wordt PI:

(3
PI = a + (3

Nu wordt P2:
a

P2 = a+(3

De entropie H(Xn ) wordt:

H(Xn ) = h(rd = h (a ~ (3)

(5.13)

(5.14)

(.1.15)

(.5.16)

De waarschijnIijkheden PI en P2 vormcn dus de stationaire distributie voor de7.e Markov
bron. Ais men nu voor de begintoestand wm de Markov bron 1 kiest met kans PI en 2 met
kans P2 dan heeft men een stationair ~rarkov proces. In het algcmeen gddt per definitie
voor een stationair stochastisch proces (voor aUe n):

We bekijken nu de entropie van de ~farkov bron. De ent.ropie H(X], ... , X n ) van een
stochastisch proces Xl, ... , X n grocit asymptotisch liniair met n met snelheid R die we de
entropie rate noemen:

H(XI , 0'" X n ) = nR voor oneindig grote n

De entropie rate kan dus berekend worden met:

(.5.18)

(.5.19)

De entropie H(Xt, ... , Xn) gecft zoals bckcnd het aantal bits dat nodig is om het. proccs
te beschrijven. De rate R wordt gevondcn door dat aantal bits door n te delen. Dit is in
overeenstemming met de algemene definitie van de rate R:

R = Iog2 At
n

(5.20)

Hierin is Iog2 M het aantal bits dat nodig is om !If verschiIlcndc boodschappcn te beschrij
yen en n de lengte van elk binair codewoord waarmee een van de boodschClppen aangeduid
wordt. Voor stationaire stochastische processen geidt onder andere (zie [3]):

10 H(Xt, ... ,Xn) - I' II(X I X X)1m - 1m n I, ... , n-I
n-+oo n n-+oo
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Voor stationaire Ma.rkov bronnen kan de entropie rate R uitgerekend worden:

R = lim H(Xn IXI, ... ,Xn-d = lim H(Xn I Xn - t ) = H(X2 IXd
n ......oo n~oo

(5.22)

Hierbij is gebruik gemaakt van de vergdijkingen 5.2 en 5.4. Gegeven een stCltionaire Markov
bron met stationaire distributie l!. = (PI, ... ,Ps) en overgangswaarschijnlijkhedenmatrix P
kan men schrijven voor de entropie rate:

R = 1I(X2 I Xd = E -PiPij log2 Pij
i,j

De entropie rate van de voorbeeld Markov bron wordt:

R = JI(X2 IXd = ~j3h(a) + ~j3h(j3)a+ a+

(5.23)

(5.24)

5.2 Het realiseren van een energieband met behulp
van een Markov structuur.

We zullen nu laten zien hoe de encrgiehand in het trellis gercaliseerd kan word~n door cen
Markov bron. In figuur 5.2 staClt de cnergieband afgebeeld met diktc 2~ en helling P.
AIleen de toestanden van het trellis binncn deze band zullen gebruikt worden. Doordat er
minder toestanden gebruikt worden 7.a1 de Viterbidetector aCln de ontvangst7.ijde eenvou
diger worden. We zullen zien dat het. aClntCl1 toestanden nog verder bepcrkt kCln worden
door de parameter P goed te kiezen. De bClm1 heeft een gemidde1de energie:

Pn+~

Pn

Pn-~

~----~) 1-+
n

Figunr 5.2: De energieband.
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Eband = Pn

Rierin is P het vermogen. De maximaIe c>nergie is:

emax = Pn +~

En de minimale energie is:
emin = Pn - ~

(5.25)

(5.26)

(5.27)

We gaan nu een betrekking afleiden tllssen de toestand 5, voor lengte I en de vorige
toestand 5,- 1 voor lengte I - 1 waarrnce de Markov bron wordt vastgC'legd. Ricruit kan
de overgangsmatrix A opgesteld worden die we straks nodig hebben. Elk element Aij van
de overgangsmatrix is een als er in het diagram van de Markov bron cen pijItje loopt van
toestand i naar toestand j. Als er geen verbinding loopt van toest.and i naar j is het
elementje Ai; gelijk aan nul. Dc energie E, voor lengte I moet voldocn aan:

PI - ~ ~ E, ~ PI + ~

We definieren de toestand voor lengte I:

5, = E, - PI

Voor deze toestand geldt nu:
-~ ~ 5, ~ ~

Ret verband tussen 5, en 5'-1 kan als voIgt worden afgeleid:

5, = E, - PI = E
'
- 1 + x~ - P(/- 1) - P

(5.28)

(5.29)

(5.30)

(.5.31)

De toestand 5, kan telkens uit de vorige t.oestand 5,- 1 met behlllp van het e1emC'nt x, van
de energiebegrensde code berekend worden:

(5.32)

Voor lengte I = 0 geldt:
50 = 0

Volgens v.g.l. 5.30 is het aantal mogelijkc verschillende waarden s voor de toest.and:

s = 2~ + 1 (5.3·1)

Ret aantal toestanden s bepaalt direct de grootte van de s x s overgangsmatrix A. \iVe
kunnen s kleiner maken door het vermogen Pop een bepaalde manier t.e kiezen. \Ve zlIllen
nu laten zien hoe dat gaat. Door in vergdijking 5.32 in te vullen XI = 2i, - 1 krijgen we:

5, - 5'-1 = (2i , - 1)2 - P = 4il(i, - 1) + 1 - P

109

(.5.35)



De eerste term in deze vergelijking is ecn S-voud omdat a.It.ijd e~n van de factoren i, cn
i, - 1 even is:

s, - S'-1 = 8m, + 1 - P

We kiezen voor het vermogen nll P = Sk +1 zodat v.g." 5.:16 wordt:

S, - S'-1 = 8(m, - k)

Ret is duidelijk dat de toestand S, een vrclvoud van 8 wordt:

,
S, = 8 I: mj - k = 8h

j=l

Voor het aantal verschillende tocstcmdswaarden s krijgen wc hij gcgeven ~:

s = 2(~/8) +1 = ~/4 +1

(5.36)

(5.37)

(.5.38)

In deze uitdrukking is aangenomen oat er voor /),. een veelvoud van 8 gC'km;en is. AI:;; ~
niet gelijk is aan een veelvolld van 8 rnoC't rnC'll in de vergelijking de cerstc veclvoud van 8
invullen die onder/),. ligt. Ret aantal toC'standen is aanmcrkc1ijk klcin~r gcwordcn oan het
oorspronkelijk aantal toestandcn da.t we in v.g." 5.34 hadden.

Er zijn nog twee andere keuzes voor IIct verrnogen P die zorgcn voor ecn vermindering
van het aantal toestanden. Dcze keuzcs IClt.cn meer waarden toe voor hd. vermogen: het
aantal toestanden wordt daarbij tegelijk wccr groter. Als we in v.g.l. 5.36 P = 4k + 1
kiezen krijgen we:

S, - S'-1 = 4(2m, - k)

De toestand S, wordt een 4-voud:

,
S, = 4 I: 2m j - k = 4h

j=l

Ret aantal verschillende tocstanoswaardC'n s wordt gegeven door:

s = 2(~ll) + 1 = /),./2 + 1

(5.40)

(5.11)

(5.'12)

Ook hier is aangenomen dat ~ een 4-voud is. Tenslotte kunnen we nog P = 2k +1 kiezen.
Vergelijking 5.36 geeft nu:

S, - S'-1 = 2(4m, - k)

De toestand S, wordt: ,
S, = 2 I: 4mj - k = 2h

j=l

Ret aantal toestandswaarden s wordt bij deze keuze voor het vermogen:

s = 2(~/2) + 1 = /),. + 1
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[B] S, - S,-l I

ITlLJ-4
3 4
5 20

Tabel 5.1: De bepaling van de nicuwe t.oestandswaarde aan de hand wm het element XI

voor het voorbeeldgeval P = 5 en ~ = 20.

In het vervolg zullen we kiezen: P = 4~~ + 1. Onder deze vermogenswaarden zit-ten ook
waarden die gelijk zijn aan een 8-voud plus 1. Deze vermogenswaardcn hebhcn cen even
waarde voor k: k = 2q. Ret vermogen wordt dan voor deze waarden:

P = 4~: +1 = 8q + 1 (5.46)

Voor oneven waarden van k wordt het aantaJ toestanden dus gegeven door v.g.l. 5.42 en
voor even waarden van k door v.g.l. 5.:19.

Vve nemen nu ter illustratie als voorhecld P = 5 en ~ = 20. :Met bC'hulp van v.g.l. 5.32
kunnen we nu tabel 5.1 opstellen dat voor elk element XI aange<>ft hoeveel de t.oestands
waarde verhoogd of verlaagd moet worden. ITieruit kan men direct de overgangsmatrix
afleiden die in figuur 5.3 is afgebecld. In deze overgangsmatrix zijn de element.en 1, 3 en 5

S,-l
1

1 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 12 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4 8 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
5 4 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
6 0 5 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0
7 -4 0 5 0 0 0 3 0 1 0 0 0
8 -8 0 0 5 0 0 0 3 0 1 0 0
9 -12 0 0 0 .5 0 0 0 3 0 1 0

10 -16 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0 1
11 -20 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0

20 16 12 8 4 0 -4 -8 -12 -16 -20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

S, -+

Figuur 5.3: Voorbecld overgangsmatrix.

weergegeven die de toestandcn S'-l en S, vcrbinden maar ze kunnen ook om precies aan
de definitie te voldoen vervangen worden door enen. In de figuur ziet men dl1idelijk dat de
matrix 11 x 11 groot is hetgeen in overeenstemming is met v.g.l. 5.42.
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5.3 De Markov bron met maximale entropie rate.

We leiden nu af wat de overgangswaarschijnlijkheden P(j I i) worden f'n de sta.t.ionaire
toestandswaarschijnlijkheden p(i) worden voor de Markov bron als de entropie rate R
maximaal moet zijn. Het is duidelijk volgcns v.g.l. 5.20 dat het gewenst is om een zo hoog
mogelijke entropie rate R te hebbcn zodat er een zo groot mogelijk aantal berichtenmct
de bron overgestuurd kan worden. De afleiding is afkomstig uit hoofdstuk 5 van [7]. Dcze
afieiding is gebaseerd op datgene wat er in hoofdstuk 2.5 van [4] behandc1d wordt over
het bepalen van rate distorsie funeties. Volgens v.g.l. 5.23 wordt de entropie rate gegevcn
door:

R = L -p(i)P(j I i) InP(j I i)
i,i

(5.47)

De overgangswaarschijnJijkheden kunnen worden uitgedrukt in de clementen Ai van de
overgangsmatrix: als Aij = 0 dan is ook P(j I i) = 0 en als Aii = 1 dan heeft P(j I i) een
waarde ongelijk aan nul.

P(j I i) = AijQ(j I i)

Met gebruikmaking van deze vergc1ijking wordt de entropie rate:

R = . L p(i) (~ -Q(j I i) In Q(j I i))
IIlA;)=1 J

(5.48)

(5.49)

Om de maximale waarde van R te bcpalcn wordt gebruik gemaakt van de mllItipli~atoren

methode van Lagrange. Het is duidclijk dat voor de overgangswaarschijnlijkhf'den en de
stationaire toestandswaarschijnJijkhedcn de volgende relaties gelden:

L p(i)Q(j I i) = p(j)
iIlA,j=1

L Q(j I i) = 1
iII A,j=1

LP(i) = 1
i

De Lagrange funetie L wordt nu gclijk aan:

L = R +Li t(j) (LiIlA;j=1 p(i)Q(j I i) - p(j)) +
Li r(i) (LiIlA;j=1 Q(j I i) - 1) +U (Li p(i) - 1)

De parW~le afgeleide van L naar P(i II Aij = 1) moet nul zijn:

8P(ilf~j=1) = Lj -Q(j I i) In Q(j I i) +Lj t(j)Q(j I i) - t( i) +U =

Lj Q(j I i) (-lnQ(j I i) + t(j) - t(i) +u) = 0

Hieruit voIgt:
Q(j I i) = ef(j)-t(i)+u
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Met de definities:
t,(i) = et(i)

), = e-u

krijgen we voor de overgangswaarschijnlijkhC'den:

P( . I') A v(j)
) z = ij ),v(i)

We maken gebruik van:
L P(j I i) = 1

j

Hieruit voIgt:
L Aijv(j) = ),v(i)

j

(5.56)

'(.5.57)

(.5.58)

(5.59)

(5.60)

We kunnen dus ), en Q = (v(l), ... , v(s)) vinden als de eigenwaarde en de eigenvector van
de overgangsmatrix A:

(5.61)

Met behuip van v.g.!. 5.58 kunnen we met), en Q de overgangswaarschijnlijkheden uitreke
nen. Om de stationaire toestandswaarschijnJijkheden te vinden combincren we v.g.!. 5.58
met de relatie:

Dit Ievert op:

We geven de definitie:

L p(i)P(j I i) = p(j)
i

LA- .p(i) = ),p(j)
i 'Jv(i) v(j)

w( i) = p(i)
v(i)

(5.62)

(5.63)

(.5.64)

We kunnen ), en w = (w(l), ... ,w(s)) villden als de eigenwaarde en de eigenvector van de
getransponeerde overgangsmatrix:

Uit v.g.!. 5.64 voIgt voor p(i):

ATw = ),w

p( i) = v( i)w( i)

(5.6.5)

(5.66)

Nu is het zo dat ais Q een eigenvector is a!!. ook een eigenvector is van A bij de eigenwaarde
),:

AOQ = aAQ = ),aQ

Evenzo is f3w ook een eigenvector van AT:
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Bij het oplossen van het eigenwaardcproblecm kan men dus in het algcmccn (\:Q en fJ1Q
vinden Lp.v. Q en w. Voor p(i) moet alt.ijd gclden:

In het algemeen vinden we dus:

av(i){3w( i) = a{3p(i)

Vergelijking 5.69 levert:
L Q'v(i){3w(i) = a{3

i

We kunnen p(i) dus in het algemcen vindcn met:

(.) _ Q'v( i){3w( i)
p Z - Ei Q'v(i){3w( i)

(5.69)

(5.70)

(5.71)

(5.72)

De entropie rate R kunnen we vinden door de vergelijkingen 5.58 en 5.49 tc comhineren:

(5.73)

Of in bits:
(5.7-1)

Ret is duidelijk dat de maximale cntropic ra.te groter wordt bij cen grotere eigenwaarde
dus moet men kiezen voor de grootste eigenwaarde Am. Samengevat kan men dus de
configuratie van de Markov bron als voIgt berekcnen. Bepaa.l de grootste cigenwaarde Am
met bijbehorende eigenvector Qm van d(' matrix A:

(5.75)

Bepaa.l voor de getransponeerde matrix AT de eigenvector 111m die bij Am hoort:

De overgangswaarschijnlijkheden volgcn met:

P( . I·) A vm(j)
J Z = ij \ (.)

I\mVm Z

De stationaire toestandswaarschijnlijkhedcn worden:
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Figuur 5.4: Een Markov bron waarvan als voorbeeld de configuratie voor f'en maximale
entropie rate bepaald wordt.

De maximale entropie rate is gclijk aan:

Rmax = log2 Am (5.79)

We bespreken nu een voorbecld ~Tarkov bron waarop we de v<'rgdijkingen .5.75 tot f'n
met 5.79 gaan toepassen. De voorbccld l\Tarkov bron is wccrgcgcven in figllUf 5.4. D('7,c
Markov bron is overgenomen uit ocfenopgave 13 bij hoofdstuk 4 van [3]. Dc Markov bron
wordt gebruikt om zogenaamdc runlcngth limited sequences tc gcnf'fercn die nodig zijn
om digitale informatie op magnctischc handen op te slaan. Deze hitreeksen hebben om
juiste synchronisatie te verzekercn de eig<,nschap dat het aantal O-bits tuss<'n tWf'e 1- bit.s
beperkt is. In het voorbeeld van figuur 504 is het maximale aantal O-bits tUSSf'n twee I-bits
twee. Om intersymbool interferentie te vermindercn moet er tussen twee ] -hits minstcns
een O-bit voorkomen. De ovcrgangsmatrix van de voorbecld Markov bron is:

(
0 1 0)

A = 1 0 1
100

We berekenen de grootste eigenwaarde Am van A:

Det. (A - Al) = 0

Dus:
-A 1 0
1 -A 1 = 0
1 0 -A

(5.80)

(5.8])

(5.82)

Hieruit voigt de vergelijking:
(5.83)

De maximale eigenwaarde is:
Am = 1,3247

De eigenvector Qm voIgt uit de matrixvf'rgelijking:

(5.81)

(5.85)
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De eigenvector ll.m wordt:

(.5.86)

De overgangswaarschijnlijkheden volgen nn met behulp van vergelijking 5.77 zoaat de over
gangswaarschijnlijkhedenmatrix ll1idt:

(
010) (010)P = .\~ 0 A = 0,5699 0 0,4302
1 0 0 1 0 0

De matrix kan ook geschreven worden "Is:

(5.87)

1 0 )o 1- a

o 0
(.5.88)

Hierin is a:
1

a = - (!>.S9)
A2

m

We bepalen nu de eigenvector Ylm van de gctransponeerde overgangsmat.rix bij de eigen
waarde Am:

(-t
De eigenvector wordt nu:

1 1) ( WI m ) ( 0)-Am 0 W2m = 0
1 -Am W3m 0

(5.90)

(.5.91)wm=~U~ )
De stationaire toestandswaarschijnlijkhcdcnvcctor l!. = (p(I), ... ,p(s)) wordt met gebruik
making van 5.78:

1 ( A~) (0,4115 )P = A3 = 0,4115
- 2A~ + 1 i 0, 1770

De maximale entropie rate is:

Rmax = log2 Am = 0,4057

(5.92)

(5.93)

(.5.9'1)

We zullen nu laten zien dat de maxim"le cnt.ropie rate Rmax gelijk worat "itO cen t.heoret.i
sche bovengrens 11.0 en dat dit tot gevolg hccft da.t de toestandsrijtjes Xl,' .. , X n uniform
verdeeld zijn. Uit [5] weten we da.t cen entropie gegeven door:

IXI-I
IT(X) = L -Pm lnpm

m=O
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een bovengrens heeft:
II(X) ~ log2 IX I (5,95)

De entropie wordt gelijk aan zijn hovengrens als X uniform verdeeld is: pm = 1/ I X I,
Voor de entropie rate van een l\larkov bron kunnen we hiermee ook epn bow'ngrcns vindpn:

R I, II(Xt, ... ,Xn) < l' Iog2 N(n)= 1m 1m ----=:::~......:...~

n-+oo n - n-+oo n (5.96)

Hierin is N (n) het aantal mogclijke rijtjes Xl, ... ,Xn ter Iengte n. Deze boY<'ngrens noemcn
we Ro:

We zullen nu Iaten zien dat:

R
o

= lim Iog2 N(n)
n-+oo n (5.97)

(.5.98)

We berekenen nu het aantal mogc1ijke t.ocstandsrijtjes N(n) ter Icngt.c n aan de hand
van figuur 5.4. We definieren Ni(n) als het aantal rijtjes ter Iengte n dic elk eindigen op
toestand i. Dan is het duidclijk dat:

(5.99)

In de figuur is te zien dat de verzameling toestandsrijtjes eindigend op 1 bestaat. llit de
verzameling rijtjes die eindigen op de toestanden 2,1 en de verzameling rijt.jes eindigend
op de toestanden 3, 1. Er geldt dus:

(5.100)

Evenzo:

N3 (n) = N2(n -1)

Met behulp van v.g.!. 5.80 is te zien dat gcldt:

N(n) = ATN(n - 1)

(5.101)

(5,102)

(5.103)

Met recursie voIgt:
(5.101)

Wat de vector N(I) moet worden is duidclijk gemaakt in figuur 5.5. lIet. is dllidelijk dat
de bron in toestand 2 moet komen als het cerste bit een 0 is. I-lierna kan er dan nog cen
o komen: twee nullen achter elkaar zijn tocgestaan. Of er kan hierna een 1 komen. Als
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_~O~)®

CD

Figllur 5.5: BC'paling van N(1).

het eerste bit 1 is moet de bron in toestand I komen. No. een 1 moet ('r dan een 0 komen:
tussen twee I-bits moet minstens cen 0 komen. Dus:

(5.105)

Voor het verder uitwerken van v.g.l. 5.1 0,1 maken we gebruik van de spC'et.raaIvoorstelling
van een matrix M. De matrix heeft cigenwaarden '\1 tot en met '\8 met hijbchorende
eigenvectoren!h tot en met !£,:

(5.106)

Dit kan men in matrixvorm schrijven:

(5.10i)

Met de invoering van de diagonale eigenwaardenmatrix A en U als de matrix die als ko
10mmen de eigenvectoren hccft krijgcn we:

AIU = UA

Uit deze vergelijking voIgt voor Af:

/1-[ = UAU-1

(5.108)

(5.109)

De spectraalvoorstelling is nuttig voor het berekenen van macht.en van cen matrix:

De p-de macht van de matrix A is eenvoudig:
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De moeilijkere berekening van AlP kan zo V('fvangen worden door de eenvolldigere bereke
ning van v.g.!. 5.110. Als we de matrix AT vcrvangen door zijn spectraalvoorstelling wordt
vergelijking 5.104:

N(n) = UAn-lU-lN(I)

OfweI:

(5.112)

(

Ull

N(n) = :

Usl

Als men deze uitdrukking uitwcrkt. komt men tot het volgende:

s ( ll}juil N l(l) +... +Uli ll is
lN

s(1) )

N(n) = E "7-1
:

i=} lls illi}} N l (1) +... + Us iuisl N s (1)

Door de vectoruitdrukking L te noemcn kllnnen we schrijven:

Hieruit voIgt volgens v.g.!. 5.99:

s

N(n) = E"7-} (Yii +... + ~i)
;=1

(5.114)

(5.115)

(5.1 Hi)

Voor grote n domineert de term met de grootste eigenwaarde zodat N(n) benaderd kan
worden door:

N(n) ~ "~(}Im+... +~m)

Hiermee kan nu de bovengrens R{J uit v.g.!. 5.97 berckend worden:

We hebben dus met deze afleiding het gestc1de in v.g.!. 5.98 aangetoond:

Uit v.g.!. 5.96 valt af te leiden dat bij maximale entropie rate geldt:

(5.117)

(5.118)

(5.119)

(5.120)

Hieruit voIgt volgens de stelling in v.g.!' 5.95 dat de verdeling voor de toestandsrijt.jcs
uniform is:

(5.121)

119



o 1- a 0

Figuur 5.6: Ret aantonen voor twee voorbeeldrijtjes dat ze even waarschijnlijk zijn.

Dat aIle toestandsrijtjes even waarschijnlijk 7,ijn kan voor twee voorbeeldrijtjes ook nog
op een andere manier aangetoond worden. Zie hiervoor figuur 5.6. vVe gaan uit. van de
karakteristieke vergelijking voor Am uit v.g.1. 5.83:

(5.122)

We maken ook nog gebruik van de overgangswaarschijnlijkheid a uit v.g.1. 5.89. Zoals in
figuur 5.6 ook te zien is stelt a de kans voor dat de bron van toestand 2 naar toestand 1
overgaat. De kans dat toestand 2 overgaat naar toestand 3 is dan 1 - a. De toestandcn 1
en 3 hebben een overga.ng met waarschijnlijkhcid 1. Uit de v.g.1. voor a voIgt:

1
A --

m - va (5.123)

Ais we nu deze uitdrukking voor Am invullen in de karakteristieke vergclijking .5.122 krijgen
we na enig rekenwerk:

(5.124)

Uit de figuur kan men opmaken dat de kans op het voorbeeldrijtje 2,1,2,1,2,1,2 gelijk is
aan:

P(2, 1,2,],2,1,2) = p(2)a3 (5.125)

Eveneens kan men zien dat de kans op het tweede voorbeeldrijtje 2,3,1,2,3,1,2 gelijk is
aan:

P(2,3,1,2,3,1,2) =p(2)(1-a)2 (5.126)

Vergelijking 5.124 laat zien dat deze twee kansen aan elkaar gelijk zijn: de twee voor
beeldrijtjes zijn even waarschijnlijk.

5.4 Het numeriek oplossen van het eigenwaardepro
bleem.

In het algemeen zal de berekening va.n de grootste eigenwaarde met bijhehorcnde eigen
vector van de overgangsmatrix A en zijn getransponeerde AT nnmeriek gedaan moeten
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worden. Hierbij is gebruik gemaakt van de machtmethode, zoals die heschreven staat in
hoofdstuk 3.3 van [6]. We gaan de machtmethode toepassen op de matrix A. We pakken
een startvector ;£0 en gaan daar k keel' de matrix A op toepassen. Hierbij is k groot. nij
deze toepassing wordt voor de startvector de vector bestaande uit enen genomen. \Ve
krijgen dan de vector ;£k:

;£k = Ak;£o (5.127)

De vector ;£0 kan men uitdrukken in coordinaten Lo.v. de eigenvectoren 1Li van de mat.rix
A:

6

;£0 = E "IilL;
i=1

Vergelijking 5.127 wordt met deze llitdrukking voor de startvector:

s s ( ( \)k )k k k k "Ii /Ii
;£ = A E "IilL; = E "Ii'\ 1Li = "ImAm 1Lm + E - r- lL;

i=1 i=1 i¢m "1m m

(5.128)

(5.129)

Hierin is Am weer de grootste eigenwaarde met bijbehorende vector 1Lm. lIet is duiddijk
dat VOor zeer grote k de factor (Ad Am)k naar nul gaat, dUll voor grot.e k wordt ;rk bij
benadering gelijk aan een factor keel' de eigenvector 1Lm :

(5.130)

Voor k zal hier 100 genomen worden. Uit deze vergelijking voIgt ook dat de eigenwaarc1e
Am gevonden kan worden met:

x~
A - _J_V· { }m - k-l JE 1•••••8

x·J
Een nauwkeurigere waarde kan verkregen worden door te middelen over aIle j:

(5.131 )

(5.132)

Nu is het zo dat bij het veelvuldig toepasscn van de A matrix op de startvector men cen zeer
grote numerieke waarde voor :£.k kan krijgen waa.rdoor de computer een overflow geeft. Men
kan dit probleem opheffen door tclkens tussendoor de dementen van de vector ;£k te dden
door het eerste elemenL Op de zo verkrC'gcn vector ;£k / xt gaat men dan weer door tc1kens
de A matrix toe te passen. In de hier nit te voeren berekeningen wordt tclkens na 5 keel' A
toe te passen een schaling uitgevoerd. net blijkt in de praktijk dat in de mceste gevallcn
deze methode niet nauwkeurig gcnoeg de waarden voor Am en 1Lm bcpaalt. De convergcntie
is namelijk afhankelijk van twee oorzakcn die de gebruiker niet kan bei'nvloeden.

1. Vergelijking 5.129 laat zien dat "1m niet te klein moct zijn Lo.v. de overige "Ii omdat.
andel's de factor :Ji.. te groot wordt hetgeen slecht is voor de convergentic. De kellze

'Ym
van de coordinaten "Ii kan door de gcbruiker niet beinvloed worden.
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(5.133)

2. De factor AdAm moet zo klein mogelijk zijn voor de convergentie: hi('rvoor moet
de absolute waarde van Am vcd groter zijn dan de overige eigenwaarden. Omdat
de eigenwaarden natuurlijk door de l\Jarkov bron vastliggen hccft de gebrniker gcen
invloed op deze conditie.

De berekende waarde uit v.g.!. 5.132 wordt als benadering Em gebruikt bij een volgende
methode, de inverse iteratie waarmee Am en Qm weI nauwkeurig bepaald kunnen worden.

1 8 X~

Em = - L k~l + 0,01
S j=l Xj

Ret optellen van 0,01 bij Bm zorgt ervoor dat Em altijd een benadering blijft, ook in
die gevallen waarbij de machtmethode wei nauwkeurig genoeg blijkt te zjjn. De inverse
iteratie methode werkt als voIgt. 'Ve gac\.n uit van de vergclijking voor de bcpaling van de
eigenwaarden Ai en eigenvectoren Qi van A:

We trekken aan beide kanten de vector Bm'!!.i eraf:

(A - B J) I" = (A' - B ) v·m _I I m ~

Dit kunnen we schrijven als:

(5.131)

(5.1 35)

(5.1 36)

We hebben nu een vergelijking waarmec de eigenwaarden Iti en bijhehorende eigenvcctoren
JZi van de matrix M bepaald kunnen worden:

Rierin is:

Iti = Ai - B
m

De maximale eigenwaarde Itm wordt gcgevcn door:

1
Itm = A - B

m m

(5.137)

(5.1 38)

(5.139)

(5.140)

Nadat met de machtmethode de benadering Bm is berekend voigt hieruit de matrix Af.
Dan wordt de machtmethode tocgcpast op vergelijking 5.137. Er wordt gcstart met de
vector ;f0 =1 en er wordt telkens uitgcvocrd:

(5.1 41)
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Voor de parameter k is hier 50 gekozen en er wordt te1kens na 5 toepassen van 1\[ op ;rk-l

een schaling uitgevoerd ter voorkoming van een overflow. Uit vergelijking 5.140 blijkt dat de
maximale eigenwaarde Pm zeer groot is want het verschil tussen de maximale eigenwaarde
Am van A en zijn benadering Bm is uiteraard zeer klein. We hebben eerder gezien dat. de
convergentie van de machtmethode goed verloopt als Jim duidelijk veel groter is dan de
overige eigenwaarden J1i. De eigenwaarde lim en de bijbehorende eigenvector Q m worden
nu zeer nauwkeurig bepaald. Volgens v.g.l. 5.140 voIgt Am voor de matrix A Hit lim:

(5.l42)

De vector Q m is precies dezclfde eigenvector behorende bij de maximale eigenwaarde van
de matrix A. We hebben dus zodoende Am en Qm van de A matrix hepaald. \Ve passen
de procedure bestaande uit de machtmcthode gevolgd door de inverse iteratie ook toe op
de matrix AT zodat zo zijn maximale eigf'nwaarde Am met eigenvector W m ook gevondpn
worden. Hierna kan de configuratie van de hron met de vergclijkingen 5.75 tot en met 5.79
uitgerekend worden. We bespreken nog even kort hoe v.g.l. 5.141 moet worden uitgerekend.
De vergelijking moet geschreven worden als:

(A - Bm 1) ~k = ~k-l (5.1-13)

Deze vergelijking moet dan worden opgclost door middel van Gauss Eliminatie met part.ial
pivoting. We laten even de toepassing van Gauss Eliminat.ie zien op de onderstaande
matrixvergelijking waaruit de vector ~ opgclost moet worden:

(5.1H)

Door Gauss Eliminatie moet deze vergdijking omgezet worden naar een vc'rgelijking waarin
de matrix rechtsboven is:

(5.145)

De oplossing van deze vergelijking is eenvoudig. Voor de volgende algemene vergclijking:

o

o o o
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luidt de oplossing:

C"-L' R"jXj
Xk = 'R."±1 Voor k lopend van s tot en met 1

""
(5.U7)

Men moet beginnen met het oplossen van X~ en zo doorgaan tot en met Xl. Ret omzetten
van de vergelijking in 5.144 d.m.v. Gauss Eliminatie gaat als voIgt:

1. Er moet voor gezorgd worden dat er in de eerste kolom onder het element UII nullen
komen te staan. Er wordt eerst bekeken welke van de elementen UtI, U21 , U3 1 in
absolute waarde het grootst is. Als een ander element dan Ull het grootst is moet
de rij waarin dat element voorkomt verwisseld worden met de rij wilarin UII Yoor
komt. Op plaats van UII komt zo altijd de grootste pivot te staan. Ook als cr een
verwisseling heeft plaats gevonden blijven we de rijen hetzelfde noemen: df' eerst.e rij
blijft UII , ••• , UI3 enz. Op de plaats van U21 een nul plaatsen gaat als voIgt: velD de
tweede rij wordt de ecrste rij vermenigvllldigd met een factor L afgctrokkcm:

L = U21

Ull

UJj = U2j - LUlj voor j = 1,2,3

c~ = C2 - LCI

(5.1'18)

(5.H9)

(5.150)

(5.151)

Op de plaats van U31 ecn nul plaatsen gaat ook door van de dcrde rij de eerste rij
vermenigvuldigd met een factor L af te trekken:

L = U31

Ull

UJj = U3 j - LUlj voor j = 1,2,3

c~ = C3 - LCI

Na deze stap ziet de matrixyergclijking er als voIgt uit:

(5.1.52)

(5.153)

(5.1M)

2. In deze matrix moet er nu voor gczorgd worden dat er in de twef'dc kolom onder
het element U; 2 nullen komen te st.aan. Er wordt weer cerst bekckcn welk van de
elementen UJ2' UJ2 in absolut.e wail,rde het grootst is. Als UJ2 het grootst. is moetcn de
tweede rij en de derde rij verwissdd worden. We verwissclen weer alleen de getallen:
we blijven de rijen hetzelfde nocmen. \Ve trekken van de derde rij de tweede rij
vermenigvuldigd met een factor L af:

L - UJ2
- ijI

22
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Uij = uJj - LU4j voor j = 2,3
2 1 L 1C3 =C3 - C2

We hebben dus nu een recht.sbovcnmatrix gekregen:

(~)

(5.1;'6)

(5.157)

(5.1.58)

In de vergelijkingen 5.146 en 5.147 hebben we gezien hoe deze matrix kan worden opgelost..

5.5 De numerieke resultaten van een aantal Markov
bronnen.

Er is programmatuur geschreven waarmee voor een aantal gevallen de encrgieband Markov
bron is doorberekend. De berekeningen van de vergelijkingen 5.75 tot en met 5.79 wor
den door het programma uitgevoerd gebrnikmakend van de machtrnethode en de inverse
iteratie. Verder worden er ook nog twee andere dingen uit.gerekend. Allereerst kan hct
verrnogen P ter controle ook nog op een t.weede manier worden uitgcrekend:

(5.1.!)!))

Hierin stelt x( i, j) het element XI nit vcrgclijking 5.32 voor dat de toest.anden SI-l = i
en SI = j verbindt. De waarden 2a - 1 die het element XI kan aannemen zijn in de
voorbeeldmatrix van figuur 5.3 1, 3 en 5. IIet is duidelijk dat deze waarde P2 theoretisch
exact gelijk moet zijn aan de oorspronkclijke verrnogenswaarde P in v.g.!. 5.32:

(5.160)

In hoeverre de getallen in de praktijk overeenkomen hangt van de nauwkeurigheid van
de computer en de numerieke methode af. Verder wordt ook nog de shaping gain Gs

van de energieband t.o.v. de kuhlls nitgerekend: het quotient van de gcrniddc1de encrgie
van de kubus en de gemiddelde energie van de cnergieband. Met de shaping gain kan
een vergelijking gemaakt worden tussen het cnergieband Markov systccm en de kubus. Zie
vergelijking 2.11 voor de definitie van de shaping gain en vergelijking 2.3 voor de gemiddclde
energie van de kubus:

E 4a~-1 2

Gs
= !JkUbllS _ n 3 _ 4ak - 1 (----"'------ 5.161 )

Eband nP 3P
Ret aantal niveau's in de kubus Qk voIgt \lit het aantal verschillende hcrichten dat aan het
kubusvormige signaalpuntenstclsel wordt t.oegevoerd en dit moet gelijk zijn aan het aantal
berichten 2Rmaxn dat het Markov systeem kan verwerken:

(5.Hl2)
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IVermogen IFormule I ~ = 20 I~ = 40 I~ = 80 1
P E {5,13,21,29,37,45} s = ~/2 +1 11 21 H
P E {9,17,25,33,41} s = ~/4 + 1 5 11 21

Tabel 5.2: IIet a<lnt.al benodigde toestanden.

~ alfabet IRml\x I P2 IGs in dn I

Hiermee krijgen we:

5 {I ,3,5} 1,0865 5,0000000000 1,1358 O,.5.5:n
9 {1,3,5} 1,2882 9,0000000000 0,8466 -0,7232
13 {I ,3,5,7} 1,3824 1:1,000000000 0,6715 -1,7297
17 {I ,3,5,7} 1,2608 17,000000000 0,4307 -3,6578
21 {I ,3,5,7} 1,3328 21,000000000 0,3870 -4,1228
25 {1,3,5,7} 1,240'1 25,000000000 0,2841 -5,4612
29 {1,3,5,7} ] ,1673 2n,000000000 0,2204 -6,5676
33 {I ,3,5,7} 0,8956 3:1,000000000 0,1297 -8,8692
37 {1,3,5,7} 0,8744 37,000000000 0,1121 -9,5010
41 {3,5,7} 0,5940 41,000000000 0,0660 -11,8071
45 {3,5,7,9} 0,8158 45,000000000 0,0883 -10,.5103

Tabel 5.3: Numerieke resultaten voor ~ = 20.

4Rmax+t - 1
Gs = 3P (5.163)

In de tabellen 5.3 tot en met 5.5 zijn de herckende waarden van Rml\x, P2 en G.• gcpJaatst
voor verschillende waarden van P. Tahel5.3 geeft deze berekende ",aarden voor ~ = 20, de
halve dikte van de energieband, bij tahcI 5.4 is ~ = 40 en bij tabeJ 5.5 is ~ = 80. Voor het
vermogen is gekozen: P = 4k + 1. Bij oneven k-waarden bedra.agt bet aantal toestanden
s = ~/2+1. Bij even waarden k = 2q wordt het vermogen gelijk aan P = 4~~ +1 = 8q +1
en het aantal toestanden s = ~/4 + 1. Voor elk geva.l is het aantal benodigdc t.oestanden
geplaatst in tabel 5.2.
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~ alfabet IGs in dJ3 I
5 {1,3,5,7,9} 1,1681 5,0000000000 1,279a 1,0717
9 {I ,3,5,7,9} 1,5315 9,0000000000 1,2011 0,7957
13 {1,3,5,7,9} 1,6a70 13,000000000 1,0.526 0,2225
17 {1,3,5,7,9} 1,8107 17,000000000 0,9456 -0,2430
21 {1,3,5,7,9} 1,8371 21,000000000 0,7947 -0,9982
25 {1,3,5,7,9} 1,8927 25,000000000 0,7220 -1,41H
29 {1,3,5,7,9} 1,8515 29,000000000 0,.5873 -2,3117
33 {1,3,5,7,9} 1,8.552 33,000000000 0,5188 -2,8500
37 {1,3,5,7,9} 1,7812 37,000000000 0,4167 -3,8019
41 {1,3,5,7,9,11} 1,8051 '11,000000000 0,3S!)2 -4,098.5
45 {1,3,.5,7,9,11} 1,7423 '15,000000000 0,3243 -4,8911

Tahel 5.4: Numcrickc rcsultatcn voor ~ = 40.

IGs in dJ3 I~ alfabet

5 {I ,3,5,7,9,11} 1,1961 5,0000000000 1,3337 1,2507
9 {I ,3,5,7,9,11,13} 1,5993 9,0000000000 1,3230 1,215.1
13 {I ,3,5,7,9,11 ,13} 1,830a 13,000000000 1,2725 1,0166
17 {1,3,5,7,9,11 ,13} 1,9901 17,000000000 1,2181 0,8'169
21 {1,3,5,7,9,11,13} 2,0917 21,000000000 1,142·1 0,5783
25 {I ,3,5,7,9,11,13} 2,1825 25,000000000 1,0857 0,3.570
29 {I ,3,5,7,9,11 ,13} 2,2307 2a ,000000000 1,0013 0,00.57
33 {I ,3,5,7,9,11 ,13} 2,2810 33,000000000 0,9'142 -0,2·191
37 {I ,3,5,7,9,11 ,13} 2,29a2 37,000000000 0,8610 -0,63-19
41 {I ,3,5,7,9,11,13} 2,3316 41,000000000 0,8159 -0,8837
45 {I ,3,5,7,9,11 ,13} 2,3315 45,000000000 0,7432 -1,2889

Tabel 5.5: Numcrickc resultaten voor ~ = 80.
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Hoofdstuk 6

Conclusies.

We zijn er in geslaagd door shaping een winst in de gemiddelde energie ten op7.icht.e van het
kubusvormige stelsel te krijgen. lId bolvormige stelsel zoals dat theoretisch is voorgest.c1d
in artikel [10] is gerealiseerd met cen energiebegrensde code. Deze energiebegrensde code
kon geconstrueerd worden met behlllp van de enumeratieve coderingstechniek d;lOkzij cen
bedacht algoritme waarmee het aantal codcwoorden in de energiebegrensde code uitgere
kend kan worden. Er is aangetoond d"t de bolvorm de ideale shapevorm is doordat. de
kanaalcapaciteit gehaald kan worden. Dc thcoretische winst die met shf\ping bereikt kan
worden is niet zo groot: slechts maximanl 1,53 dB. De winst die in de pra.ktijk geh"aJd
kan worden hangt af van wat men doet met bet verschil tussen het aant.al codewoordcn in
de bol en in de kubus. Gebruikt men hij de bol alleen de indexwaarden uit het interval
[0, At/kubus - 1] dan zijn de bereikte experimente1e winsten vecllager dan de theoretische.
Door het teveel aan codewoorden aileen hij de verzameling codewoorden met maximale
energie weg te halen worden winsten bercikt die duidelijk dichter bij de t.heoret.ische win
sten liggen. Omdat de shaping winsten niet voldoende zijn is er ook codering toegepast.

Door onderlinge vergelijking van een drietal deteetiemethoden voor de energiebegrensde
code is het duidelijk geworden dat Vit.erbidetectie de beste methode is omdat dcze de klcin
ste foutenkans geeft en het bijkomende voordeel heeft dat het trellis gebruikt kan worden
voor de enumeratie van de energiebegrensde rijtjes. Ret is gebleken dat drempeldeteetie
met verschoven drempels het beste niet gebruikt kan worden omdat de fontenkans niet echt
veellager is dan de foutenkans bij drempeldetectie met drempcls in het midden. De gebrui
ker moet zelf beslissen of hij kiest voor de drempeldetector met drcmpcls in het midden
boven Viterbideteetie als hij liever een eenvolldigere detector dan een kleinere fOlltenkans
heeft.

De toegepaste methode waarin de energiebegrensde code gecombinecrd wordt. met een
binaire code die een zekere minimnm Hamming afstand heeft blijkt cen sllccesvolle ma
nier van codering te zijn. De winst.en die verkregen worden met deze coderingswijze zijn
aantrekkelijk. Tevens blijkt Viterhidetectie een ideale detectiemethode voor dC7.e gecom
bineerde codes te zijn. Ret trellis voor de gecombineerde code kan wordC'n samengcstdd
uit de trellissen voor de energiebegrensde code en de binaire code. Er is ook aanget.oond
dat de gebruikte binaire codes, de single paTity check code en de verlengde Hamming code,
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effectief met een trellis gegenereerd kunnen worden met behulp van een ~chuHregister. Uit
de simulaties is gebleken:

• Ret is zeer voordelig om de reduced st ate decoders ESPC2 en E"HC2 te gebruikC'fi
daar deze veel eenvoudiger zijn dan de gewone decoders en de winst niet veel lager
IS.

• De winst blijkt toe te nemen met de complexiteit van de decoder: men moet dus
kiezen voor een hogere winst met hogcre complexiteit or voor een lagere complexiteit
met een lagere winst.

• De twee overgangen E -+ PSPC en ESPCl -+ PVRC zijn uitzondcringen op de vorige
regel: de winst wordt hoger terwijl de complexiteit gelijkblijrt.

• Ret blijkt voordelig te zijn om de union bounds voor de foutenkanscn als theoretisc:he
coding gain te gebruiken i.p.v. de asymptotische coding gains omdat de asymptoti
sche coding gains aIleen bij zeer kleine foutenkansen een goede benadering vormf'n
voor de theoretische coding gains.

Er is aangetoond dat met een Markov model een energieband uit het trellis voor de
energiebegrensde code gerealiseerd kan worden die slechts ('en gedeeHe van lwt ailntal
toestanden uit het volledige trellis bevat. IIet voordeel is dat de decoder ecnvoudiger
wordt. We zijn er in geslaagd een aflciding op te stellen waarmce de configuratie van de
bron bestaande uit de stationaire en de overgangswaarschijnlijkheden nllmeriek herekcnd
kan worden zodanig dat de rate maximaal wordt.

Bet onderzoek aan deze Markov bronnen is nog niet af. Er moet nog bekeken worden
hoe een codewoord uit de data van de bron gegenereerd kan worden. I3ij de energiche
grensde code gebeurde dat door ane codcwoorden uit de code te enllmereren. Tevens
moet er nog een state independent decoder hedacht worden waarmee bij de ont.vangC'r het
uitgezonden codewoord teruggevonden kan worden zonder dat de decoder weet wat de he
gintoestand was van de Markov hron. \Vat er verdeI' ook nog gedaan moet worden is het
toepassen van codering op de energiebegrensde code met behulp van convolutiecodes. In
artikel [17] wordt codering met convolutiecodes toegepast op MPSK en MASK.
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