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Abstract: As a result of growing application of concatenated codes such as product codes in military wireless communication
systems, the ability of blind recognition and reconstruction of such codes in electronic warfare (EW) systems is one of the important
necessities. So far, diverse methods for recognition of forward error correction (FEC) codes have been suggested; however, in terms
of blind recognition of TPCs no method has been introduced yet. In this paper, we have tried to generalize the existing methods for
recognition of two-dimensional TPCs. We apply two well-known methods of blind recognition, i.e. greatest common divisor (GCD)
and matrix rank (MR), for recognition of these codes. Based on these methods, code parameters, i.e. code word length, message
length, and the structure of code are determined. Simulation results are presented and analyzed which prove the effectiveness of the
proposed method.
Keywords: Product codes, blind recognition, GCD method, MR method.

1937/12/22 :تاریخ ارسال مقاله
1937/12/19:تاریخ اصالح مقاله
1931/21/14 :تاریخ پذیرش مقاله
 مهدی تیموری:نام نویسنده مسئول
. دانشکده علوم و فنون نوین-  دانشگاه تهران-  خیابان کارگر شمالی-  تهران-  ایران:نشانی نویسنده مسئول

Tabriz Journal of Electrical Eng., vol. 47, no. 1, spring 2017

Serial no. 79

 /12مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،1بهار 1931

 -1مقدمه
سامانههای شنود مخابراتی بخشی اساسی از جنگ الکترونیک محسوب
میگردند .این سامانه ها وظیف ه شناس ایی ،مدول هزدای ی و کدگش ایی
سیگنالهای مخابراتی دریافتی از منطقه تحت پوشش را بر عهده دارند.
بهدلیل اینکه در سامانههای ارتبا ی دیجیت الی معم وً از نن د ن وع
کدگذاری کانال استفاده میشود شناسایی کور نوع کدگذاری بهکاررفته
درصورتیکه هیچگونه ا العاتی از سیگنال وجود نداشته باش د ،بس یار
مهم است .این مسئله در کنار مسائل دیگر مانن د حمل ه جه ت ی افتن
کلید مورداستفاده در رمزگذاری [ ]1و یا تش خیص گ رهه ای کپ ی در
یک شبکه حس گر ب یس یم [ ،]2از اهمی ت ب اًیی در مقول ه امنی ت
شبکههای مخابراتی برخوردار است.
در میان تحقیقاتی که تاکنون انجام شده است ،روشی جبری ب رای
بازسازی کدهای بلوکی خطی و کانولوشنی ب ا اس تفاده از دوگ ان ک د
ارائه شده است ک ه در آن از رتب ه م اتریس ( ،)MR1خ واص م اتریس
بررسی توازن 2و وزن همینگ استفاده م یش ود [ .]9همچن ین روش ی
جهت تشخیص کور کدهای تصحیح خطا ارائه شده است که از ویژگ ی
خطی بودن این کدها استفاده کرده است و با تشکیل ماتریس دادهها و
گرفتن رتبه ماتریس اقدام به شناسایی کور ک دها م یش ود [ .]7ی ک
روش نیز برای شناسایی کور کدهای بلوک خطی دودویی در حالتهای
نرخ پایین معرفی شده است که در ش رایط ن ویزی عملک ردی مناس
دارد اما برای کدهای با نرخ باً مناس نیست و عالوه بر ای ن ،نیازمن د
مقدار زیادی از دادههای مشاهدهشده است [ .]1در تحقیقی دیگر ،ی ک
الگوریتم تش خیص ک ور ب رای ک دهای  BCH3ب ر اس ار ریش هه ای
کلمههای کد ارائه شده است [ .]4 ،1این الگوریتم میتوان د در ش رایط
نرخ کد باً و پایین ،کد را بهدرستی تشخیص دهد؛ اما هنگامیکه ول
کد بزرگ است محاسبات پیچیده میش ود .در س ال  ،2211وان گ ب ه
همراه همکارانش روشی جهت شناسایی ول کدهای  BCHارائه دادند
ک ه از خ واص ک دهای دوری به رهگی ری م یکن د .در ای ن روش
نندجملهای سازنده 4بر اسار کمینه وزن سندرومها محاسبه میش ود
[ .]8در ک اری دیگ ر ،از تقس یم رش ته بی ت تص ادفی دری افتی ب ر
نندجملهایهای کمینه 5برای تشخیص ک دهای  BCHاس تفاده ش ده
است که از معای این روش پیچیدگی محاس باتی زی اد اس ت [ .]3در
روشی دیگر ،بر اسار روش ب زرگت رین ش مارنده مش ترک (،)GCD6
اقدام به شناسایی نندجملهای سازنده میشود [ .]12این روش بر روی
کلمات کد بدون نویز استفاده شده است و در برابر خطا مقاوم نیست.
عالوه بر روشهای فوق ،روشهای دیگری جهت شناسایی ک دهای
دوری در حالت کلی ارائه ش ده اس ت .در [ ،]11نویس ندگان ب ه ارائ ه
روشی جهت شناسایی نندجملهای سازنده کدهای دوری پرداخت هان د
که باید ول کد و یا قال ول کد از قبل مشخص شده باشد تا بتوان
نندجملهای سازنده را تخمین زد .در روشی دیگر ،از توزیع وزنی کدها
استفادهشده است که برای ول ک دهای ب زرگ ( 124ب ه ب اً) دن ار
خطای زیادی میشود و قادر به تشخیص نیست [ .]12در [ ،]19روشی
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مبتنی بر نرمتصمیمی جهت شناسایی ک ور ک دهای دوری بی ان ش ده
است که از خواص جبری کدهای دوری اس تفاده م یکن د .ای ن روش
دقت باًیی در تشخیص درست ک دهای دوری دارد ام ا در براب ر ن ویز
به شدت تأثیرپذیر است و دارای پیچیدگی محاسباتی ب اًیی اس ت .در
نندین مقاله ،روشهایی جه ت شناس ایی ک دهای  RS7و نی ز بهب ود
روشه ای شناس ایی ای ن ن وع ک دها ارائ هش ده اس ت [ .]17-11در
سالهای اخیر همچنین روش هایی جهت شناسایی کد  LPDCمعرف ی
شده است [ .]14بسیاری از این روشها در حالت تصمیمگیری س خت
و بر استفاده از خواص جبری از کدها در می دان گ الوا ( )GF8متمرک ز
هستند .اشکال عمده آنها این است که در براب ر خط ا آس ی پذیرن د.
حتی اگر تنها یک بیت خطا در یک کلمه کد رخ دهد ،خواص جبری از
کدهای تصحیح خط ا ت ا ح د زی ادی از ب ین خواه د رف ت؛ بن ابراین،
شناسایی نیاز به مقدار زیادی از دادههای مشاهدهشده دارد.
تا جایی که نویسندگان مقاله ا الع دارند ،تاکنون هیچ روشی برای
شناسایی کدهای ضربی مطرح نشده است .با توجه به ای نک ه ک دهای
ضربی از ترکی دو کد بلوکی ایجاد میشود ،در این مقال ه ب ا اس تفاده
توسعه روشهایی که برای شناسایی کدهای بل وکی اس تفاده م یش ود
روشهایی برای شناسایی کدهای ترکیبی ضربی  BCHارائ ه م یش ود.
در این راستا ابتدا در بخش دوم روش پیشنهادی ارائه میشود و سپس
در بخش سوم با استفاده از نتایج شبیهسازی عملکرد روش پیش نهادی
م ورد ارزی ابی ق رار م یگی رد .در پای ان و در بخ ش نه ارم ه م ب ه
نتیجهگیری پرداخته میشود.

 -2روش پیشنهادی
اد k 1

فرض کنید  ) C 2 ( C 1یک کد خطی به ول  ) n 2 ( n1و با ابع
(  ) k 2باشد کد ضربی  C  C1  C 2مجموعهای از ماتریسها با اندازه
 n1  n 2است ،به وریکه:



هر ردیف یک کلمه کد از  C 1است
هر ستون یک کلمه کد از  C 2است.

ننین کدی ی ک ک د بل وکی خط ی ب ه ول  n1  n 2و ب ا بع د
 k 1  k 2است که تحت عنوان کد ضربی شناخته میشود .اگر ک دهای
تشکیلدهنده ننین کدی از نوع  BCHباشد ب ه آن ک د ض ربی BCH
گفته میشود.
روشهای شناسایی برای کدهای بلوکی را عموم ا م یت وان ب ه دو
دسته کلی به شرح ذیل تقسیم نمود:
 شناسایی عمومی :فقط مشخصات کل ی ( ول کلم ه ک د و
ول پیام) کدها را میدهد همانند روش رتبه.
 شناسایی دقیق :عالوه بر مشخصات کل ی ک د ،س اختار ک د
(نندجملهای سازنده) را نیز مشخص میکن د همانن د روش
.GCD
ًزم به ذکر است که عالوه بر روشهای فوق ،برخ ی از روشه ای
شناسایی وجود دارند که فقط به بررس ی اس تفاده از ک دهای تص حیح
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خطا در سامانههای مخابراتی میپردازن د [ .]18ای ن روشه ا ب ه ای ن
سؤال پاسخ میدهند :آیا از کدهای تصحیح خطا در رشته بیت دریافتی
استفاده شده است یا ن ه .ای ن روشه ا عموم ا ب رای تص میمگی ری از
مقایسه مشخصهای از مشاهدات جمعآوریشده ب ا ی ک س طح آس تانه
استفاده میکنند.
از روشهای موجود ،برخی برای شناسایی هر دو نوع ک د بل وکی و
کانولوشنی استفاده شده و برخی دیگ ر فق ط ب رای شناس ایی ک دهای
بلوکی بهکارگیری میش وند .ب هعن وانمث ال ،در [ ]13اس تخراج ک ور
ویژگیهای کدهای کانولوشنی و بلوکی در حضور نویز موردبررسی ق رار
گرفته است .با توجه به اینکه کدهای ضربی از خانواده کدهای بل وکی
هستند و دارای خواص جبری کدهای مذکور م یباش ند ل ذا م یت وان
روشهای شناسایی موجود برای کدهای بلوکی خطی را برای شناسایی
کدهای ضربی توسعه داد.
تا جایی که نویسندگان مقاله ا الع دارند ،تاکنون هیچ روشی برای
شناسایی کدهای ضربی ارائه نشده است و این مقاله برای اولین بار این
موضوع را موردبررسی قرار میدهد .در این راستا و در این مقاله ،ض من
توسعه دو روش شناختهش ده  GCDو رتب ه م اتریس ب رای شناس ایی
کدهای ضربی ،عملکرد این دو روش را مورد مقایس ه ق رار م یده یم.
برای سادگی ،حالتی خاص اما بسیار پرک اربرد از ک دهای ض ربی را در
9
نظر میگیریم که در آن دو کد استفادهشده یکسان هستند .جایگردان
مفروض در کد ضربی را جایگردان متداول ماتریسی در نظر میگی ریم،
هرنند میتوان جایگردانهای پیچیدهتری نیز برای این منظور در نظ ر
گرفت .در این صورت ،یک مسئله مهم دیگر شناسایی جایگردان اس ت
که در مراجع زیادی ازجمله [ ]22موردبررسی قرار گرفته است.
 -1-2روش شناسایی GCD

شناسایی کور یک کد ضربی )  BCH (n 2 , k 2در تعیین این سه پ ارامتر
خالصه میشود :ول بلوک  ، nول کلم ه پی ام  kو نندجمل های
سازنده  g  x ؛ اما نون درجه  g  x برابر  n  kاست ،ب ا ب هدس ت
آمدن

n

و  k ، g  x نیز خودبهخود بهدست میآید.

در این روش ابت دا ب ه شناس ایی ول بل وک پرداخت ه و س پس
نندجملهای سازنده را شناسایی میکنیم و با توجه ب ه ای نک ه ول
بلوک و نندجملهایه ای س ازنده آنه ا را یکس ان ف رض ک ردیم ب ا
شناسایی اولین ول بلوک و نندجملهای سازنده ،شناسایی ب ه پای ان
میرسد.
 -1-1-2شناسایی طول بلوک
برای شناسایی ول بلوک فرض م یکن یم ک ه در حال ت همزم ان ب ا
کدگذار قرار داریم و ول رشته بیت دریافتی (که آن را با  f lنم ایش
میدهیم) مض ربی از ول بل وک اس ت .همچن ین ،ف رض م یکن یم
دستکم دو بلوک در رشته بیت دریافتی وجود داشته باشد .در نتیج ه
داریم:
خاصیت  f l :1بر  nبخشپذیر است ( .) n | fl
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خاصیت  n 3,  l   :2که  .تابع جزء صحیح است.
 2
از خاصیت  1نتیجه میشود که ول بلوک یکی از عامله ای
است.
f

فرض کنید i  n

fl
ول بلوک باش د .در ای ن ص ورت،
i

fl

Ni 

کلمه کد  BCHدر رشته بیت دری افتی وج ود دارد .ب ا ف رض ای نک ه
)  c p (xنندجملهای کد متناظر با -pامین کلمه کد باشد .متن اظر ب ا
 j ، c p  x نندجمل

های ) ) j  i ( c p ,1 (x ),c p ,2 (x ),....,c p , j (x

میتوان بهدست آورد که )  c p , (xانتقالیافته دوری c p (x ) 10بهان دازه
واحد بهسمت راست است.
با توجه به خاصیت دوری این کد ،اگر در )  c p (xخطایی رخ نداده
نباشد ،بردارهای متن اظر ب ا )  c p ,1 (x ),c p ,2 (x ),....,c p , j (xو همچن ین
)  c p ,0 (x )  c p (xنیز متعلق به مجموعه کلمههای کد با نندجمل های
س ازنده  g  x هس تند .ل ذا ی ک عام ل مش ترک ب ین
)  c p ,0 (x ),c p ,1(x ),...,c p , j (xوجود خواهد داشت.
gcd c p ,0 (x ),c p ,1(x ),c p ,2 (x ),...,c p ,i 1(x )   1.

() 1

هر نندجملهای که در رابط ه ( )1ص دق کن د ی ک نندجمل های
معتبر نامیده میشود .فرض کنید که در ک ل داده دری افتی ب ه تع داد
 N icنندجملهای معتبر وجود دارد .واضح است ک ه اگ ر کان ال ب دون
خطا باشد ،در حالت  i  nرابطه  N ic  N iبرقرار است .نسبت تعداد
نندجملهایهای معتبر بهکل کلمههای کد را با  f icنشان میدهیم.
N ic
Ni

() 2

f ic 

وقتی  i  nو خطایی در کانال رخ ن داده باش د ،رابط ه f ic  1

برقرار است .اما اگر  ، i  nباید تعداد نندجملهایهای معتبر کمت ری
داشته باشیم که در نتیجه داریم  . f ic  1در حالت وجود خطای کانال،
قاعدتا  f icکمتر از یک میشود اما میتوان پیشبین ی نم ود ک ه f ic
مقدار بیشینه خود را در حالت  i  nبگیرد ،زیرا تنه ا در ای ن حال ت
است که بیشتر بلوکهای انتخابشده کلمههای کد سالم هستند و ل ذا
باید رابطه ( )1برای آنها برقرار باشد .اما زمانی که  ، i  nبلوکه ای
انتخابشده کلمههای کد مجاز نخواهند بود و لذا رابطه ( )1برای آنها
برقرار نخواهد بود؛ لذا انتظار داریم که در این حالت  f icبرابر صفر (ی ا
بسیار نزدیک به صفر) گردد.
با توجه به اینکه برای کدهای  ،BCHمقدار  nفرد است ،میتوان
ول بلوک  nرا از رابطه زیر بهدست آورد:
() 9

 f ic 

arg max

n

i
 f  
i |f l , i 3,  l   ,mod( i ,2) 1
 2

هر نه مقدار ( jتعداد انتقالیافتهه ای دوری) و  f lبیش تر باش د،
دقت تخمین ول بلوک بیشتر میشود .پس م یت وان مراح ل ی افتن
ول کد را بهشرح ذیل خالصه نمود:
i  3 .1
 .2اگر  f lقابلتقسیم بر  iنباشد به مرحله  1بروید
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.9
.7

ول  iرا ب ا اس تفاده از

 N iنندجمل های ب ه
دریافتی تولید نمایید.
با استفاده از رابطه ( )1تعداد نندجملهایه ای معتب ر
را محاسبه نمایید.
fl

شناسایی کور کدهای ضربی

بی ت
N ic

, i  1,2,...., L .

() 1

gi x 

BCH

n
hi  x   x  1

در این صورت ،سندروم بلوک  jام (  ) j  1,2,..., Nب ا اس تفاده از
رابطه زیر محاسبه میشود:
n
)rij  x   hi  x c j (x )  mod(x  1
()1

.1

N ic
Ni

.1

i i 2

))  w ij  weigth(rij (xمحاسبه کرده و سپس آنه ا را ب ا ه م جم ع

اگر  i   fl 2 به مرحله  2بروید.



کرده تا برای هر نندجملهای ) gi ( xوزن  wiبهدست آید.

.4
.8

 fic را محاسبه کرده و ذخیره کنید.

ب رای تم امی  Nبل وک دری افتی ،وزن  w ijرا ب هص ورت

N

همه  f icها ذخیرهشده را مقایسه کرده و مقداری از  iرا ک ه
موج بیشینه شدن  f icمیشود ب هعن وان ول بل وک n
برگردانید.

در این بخش با فرض مش خص ب ودن  ، nنح وه ی افتن نندجمل های
fl
n

N 

بل وک (هم ان

کلمه کد  )BCHدر قال ا الع ات کدش ده توس ط ی ک ک د ض ربی
دریافت شده است و ) c p ( xنندجملهای متناظر با -pامین بلوک است
(  .) p  1,2,..., Nبا توجه به نتایج بخش قبل ،اگ ر انتق اله ای دوری
) c p ( xبا )  c p ,0 (x ),c p ,1(x ),...,c p , j (xنشان داده شوند g(x) ،عام ل
مشترک این نندجملهایها است .بهعبارتدیگر ،اگر:
f p (x )  gcd c p (x ),c p1 (x ),c p 2 (x ),....,c pj (x )  ,

() 7

آنگاه )  f p (xمضربی از ) g(xاست (توجه کنید .) 1  j  n  1
با استفاده از  Nبل وک دری افتی ) 1  M  N ( M ،نندجمل های
متمایز از رابطه ( )7بهدست میآید .با فرض وجود خطای کانال ،این M
نندجملهای متعلق به یکی از نهار دسته زیر هست:
 .1برابر با .1
 .2مخالف  ،1مخالف ) g(xو یا مخالف مضربی از )g(x
 .9برابر )g(x
 .7برابر مضربی از )g(x
حالتهای  1و  2نشاندهنده این هستند که در بلوک متناظر خطا
وجود دارد و حالتهای  9و  7نشانگر ع دم وج ود خط ا هس تند و ی ا
اینکه خطا بهصورتی بوده است که کلمه کد  BCHدیگری نتیجه شده
اس ت .نندجمل های س ازنده ) g(xاز  Mنندجمل های ب هص ورت زی ر
بهدست میآید:
مرحله  :1با توجه به خواص ) ،g(xنندجملهایهایی که در یک یا نند
شرط از سه شرط زیر صدق نمیکنند بایستی حذف شوند:

g x   1
q
 g  x   x  1 که  qیک عدد صحیح مثبت و . 1  q  n


g x  x n 1

مرحله  :2فرض کنید از مرحله اول ،به تعداد  Lنندجملهای باقیمانده
باشد .میگیریم:
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() 4

j 1

معی ار شناس ایی نندجمل های س ازنده ،انتخ اب نندجمل های ب ا
کمترین وزن سندروم متناظر (  ) wiخواهد بود.
g  x   arg max w i 

() 8

 -2-1-2شناسایی چندجملهای سازنده
سازنده ) g(xبررسی میشود .فرض کنی د ک ه

wi   wi j , i  1,2,..., L

i

پس از شناسایی نندجملهای سازنده ،مقدار  kنیز ب هص ورت خودک ار
بهدست میآید.
 -2-2روش رتبه ماتریس
در ای ن روش بی ته ای دری افتی ب ه دس تهه ایی ب ا ول یکس ان
تقسیمشده و پس از آن با زیر هم قرار دادن این دستهها ،یک م اتریس
تشکیل داده میشود .ماتریس مزبور تنها در ص ورتی ی ک م اتریس ب ا
رتبه ناقص 11خواهد بود که ول دسته برابر ول بلوک باشد .دلیل این
امر را میتوان با توجه به مفهوم فضای برداری کلمات کد توجیه نمود.
ک د بل وکی خط ی )  c(n, kرا در نظ ر بگیری د ک ه در آن تع داد
بیتهای ا العات برابر  kبیت و ول کلمات کد براب ر  nبی ت اس ت.
تعداد کل کلمات کد در این حالت برابر  2kکلمه خواهد ب ود .در ی ک
کلمه کد با ول  nبیت ،تع داد  n-kبی تِ آن ترکیب ی خط ی از س ایر
بیتها میباشند .به بیان ریاضی ،هرگاه ی ک کلم ه ک د دلخ واه مانن د
 v v0v1v2 ...vn 1 از یک کد بلوکی خطی را در نظر بگیریم ،م یت وان
نوشت:
() 3

k 1

; c i  0,1 :v m   c iv i , k  m  n
i 0

این خاصیت باعث خواهد شد تا هرگاه ماتریسی را از زیر ه م ق رار
دادن کلمات ک دی ب هعن وان س طرهای آن تش کیل ده یم ،برخ ی از
ستونهای آن ترکیبی خطی از ستونهای دیگر شوند ک ه ای ن مس ئله
باعث خواهد شد تا ننین ماتریسی دارای رتبه کامل نباشد.
الگوریتم رتب ه م اتریس ب هعن وان ورودی ،رش تهای از بی ته ا را
دریافت و خروجیهای زیر را تولید میکند:
 میزان تأخیر (برحس تع داد بی ت) در رس یدن ب ه ابت دای
بلوک.
 نرخ و نوع کد (بلوکی یا غیر بلوکی).
در استفاده از روش رتبه ماتریس ،فرض میشود بیتها در عب ور از
کانال دنار خطا نشده باشند ،در غیر ای ن ص ورت خروج ی ای ن روش
نندان معتبر نخواهند بود .فرض میکن یم رش ته بی ته ای دری افتی
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دارای ول  Mباشد .الگوریتم روش رتب ه م اتریس ب رای ی افتن
بهکاررفته در بیتهای دریافتی را میتوان بهصورت زیر نوشت:
شروع:

3

شناسایی کور کدهای ضربی

ول

. n
M 

گام اول :کل بیتها را به   دسته (هر یک به ول  ) nتقس یم
 n 
نمایید.
گام دوم :ماتریس

A

BCH

در هرصورت ،همان ور که مالحظه میشود ،هر دو الگوریتم ب رای
عملکرد صحیح کامال ص حیح (یعن ی رس یدن احتم ال ع دمتش خیص
نزدیک به  )%2نیاز ب ه مق دار  Eb / N0ح دود  3/1دس یب ل (مع ادل
احتمال خطای بیت  )12-1دارند .بااینحال ،باید توجه شود ک ه نس بت
سیگنال به نویز ًزم در مسائل شناسایی کور نس بت ب ه ش رایطی ک ه
گیرنده مجاز در حال دریافت ا العات است ،همیشه بیشتر است.

را با استفاده از زیر هم قرار دادن این دس تهه ا

تشکیل دهید.
گام سوم :رتبه ماتریس

A

(مقدار  ) rرا حساب کنید .درصورتیک ه

 ، r  nمقدار  rنشاندهنده مقدار  kو مقدار  nنیز نشاندهنده
است .اگر  ، r  nمقدار  nرا باید دو واحد اف زایش داده و ب ه گ ام
اول برگردید.
روش رتبه ماتریس تنها میتواند مقدار  nو  kرا برگرداند ،اما وقت ی
از کد  BCHاستفاده م یکن یم ،ای ن مق ادیر م یتوانن د نندجمل های
سازنده را نیز مشخص نمایند.
n

 -3نتایج شبیهسازی
برای انجام شبیهسازی ،فرض میکنیم که در فرس تنده از مدوًس یون
 12BPSKاستفاده شده است .همچنین شبیهسازی هر دو روش  GCDو
رتبه ماتریس برای شش نوع کد مختلف انجام شده است .در هر نسبت
سیگنال به نویز 1222 ،آزمایش (شبیهسازی مونتکارلو) انجام میشود.
در هر بار آزمایش فرض میکنیم که  121بیت در اختیار داری م .م دل
کانال را هم  AWGN13در نظر میگیریم و از تص میمگی ری س خت در
خروجی کانال استفاده میکنیم .نس بت س یگنال ب ه ن ویز  Eb / N0را
بهشکلی تغییر میدهیم که احتمال خطای بیت از  12-1تا  12-1تغییر
نماید (  Ebان ر ی بی ت و  N0 / 2نگ الی ی ف ق درت ن ویز اس ت.

شکل  :1احتمال عدمتشخیص کد برحسب مقدار ) Eb / N0 (dBبرای
روش .GCD

احتم ال خط ای بی ت نی ز براب ر  Pb  Q  2Eb N0 اس ت ک ه
et / 2dt
2





x

1
2

.) Q  x  

در شکل  1احتمال عدمتشخیص برحس خطای کانال برای روش
 GCDنمایش داده شده است .همان ور ک ه انتظ ار داری م ب ا اف زایش
ول کد ،قدرت تشخیص در برابر خطاهای باً سریعت ر اف ت نم وده و
بهسمت صفر میگراید (بهعبارتدیگر ،احتمال عدمتشخیص نس بت ب ه
افزایش خطا بیشتر میشود) .همان ور ک ه مالحظ ه م یش ود ،ب رای
ولهای کد کونکتر تحم ل در براب ر خط ا بهت ر اس ت .دلی ل ای ن
موضوع این است که هرنه ول کد بزرگتر باشد ،برای ول مشخصی
از رشته بیت دریافتی ،احتمال وجود کلمات کد نویزی بیشتر میش ود.
برای مث ال ،ب رای ک د ( )1112،1222احتم ال ع دمتش خیص ک د در
( Eb / N0  8.4 dBمعادل احتمال خطای حدود  )12-7نزدیک به یک
است .این در حالی اس ت ک ه ب رای ک د ( )112،112در هم ین مق دار
احتمال خطای ،کمتر از  %9عدمتشخیص درست داریم .همان ور ک ه
در شکل  2مالحظه میشود ،عملک رد روش رتب ه م اتریس ب ه می زان
نسبتا کمی بدتر از روش  GCDاست.

Serial no. 79

شکل  :2احتمال عدمتشخیص کد برحسب مقدار ) Eb / N0 (dBبرای
روش رتبه ماتریس.

 -4نتیجهگیری
در این مقاله دو روش مختلف برای شناسایی کدهای ضربی  BCHارائه
شد :روش  GCDو روش  .MRاین روشها ب ر پای ه شناس ایی یک ی از
کدهای تشکیلدهنده پیشنهاد شدند.
همان ور که از نتایج ش بیهس ازی ه ا مالحظ ه ش د ،روش GCD
نسبت به نویز دارای حساسیت کمتری اس ت .همچن ین در روش رتب ه
ماتریس فقط ول کد و ول پیام بهدست میآید ،ام ا در روش GCD
میتوان عالوه بر استخراج مشخصات کلی کد ،نندجملهای سازنده ک د
ضربی را نیز بهدست آورد .البته عملکرد نسبتا بهت ر روش  GCDب دون
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Matrix Rank

2

Parity Check Matrix

3

Bose-Chaudhary-Hocquenghem Codes

4

Generator Polynomial

5

Minimal Polynomials

6

Greatest Common Divisor

7

Reed-Solomon

8

Galois Field

9

Interleaver

10

Cyclic Shift

11

Rank Deficient

12

Binary Phase Shift Keying

13

Additive White Gaussian Noise
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