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 از بین روشهایی که تاکنون برای اینن مسنئله. این مقاله به مسئله تخمین پارامترهای کد کانولوشنال از یک رشته دریافتی نویزی میپردازد:چکیده
 در این روش گیرنده رشنته درینافتی را بنه. بیشترین قسمت تحقیقات را به خود اختصاص داده است، روش تخمین مبتنی بر مرتبه،پیشنهاد شدهاند
 قرار داده و سپس پارامترهنای کند را بنر اسنات مرتبنه اینن مناتریسهناC(l) ستونی-l  بهصورت سطری در ماتریسهایl  1,, l max ازای طولهای
 در کارهای پیشنین ینک رابطنه تجربنی. مشخص باشدC(l)  البته برای انجام این کار باید رابطه بین پارامترهای کد و مرتبه ماتریسهای.تعیین میکند
 و پارامترهنای کندC(l)  به همین دلیل در این مقاله ابتدا رابطه بین مرتبه مناتریسهنای.برای این کار پیشنهاد شد که البته در حالت کلی برقرار نیست
 در اینن الگنوریتا از.بهصورت تحلیلی تعیین شده و سپس بر مبنای آن الگوریتمی جامع برای تخمین پارامترهای کد کانولوشننال پیشننهاد منیشنود
 با توجه به اینکنه اینن روش. استفاده میشودC(l) ) برای تخمین مرتبه و فضای تهی ماتریسهایGERP( روش حذف گوسی با انتخاب رهبر سطری
.بیشینه نیز پیشنهاد خواهد شد- در این مقاله یک حد آستانه مناسب بر مبنای قاعده تصمیاگیری حداقل،مبتنی بر حد آستانه است
. قید طول، کد دوگان، مخابرات غیراشتراکی، تخمین پارامتر، کد کانولوشنال:واژههای کلیدی
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Abstract: This paper studies the problem of the convolutional code parameters estimation in noisy scenario. Among the methods
that have been proposed for this problem, the rank-based method has attracted most of the research. In this method, the receiver cuts
the received sequence up into vectors of length l to form the rows of matrix C(l), for l  1,, l max . The code parameters are estimated
based on the rank of these matrices. To this end, the relation between the code parameters and the rank of C(l) should be known. To
do this, the previous works proposed an experimental relation; however, it is not established in the general case. This paper
analytically computes the rank relation and proposes a method to extract the rate k/n convolutional code parameters. The method uses
the Gaussian elimination with row pivoting (GERP) algorithm to estimate the rank and null space of C(l). The proposed algorithm is
based on a threshold value. Hence, an appropriate threshold will be proposed based on the Minimax decision rule.
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 -1مقدمه
کدهای تصحیح خطا یکی از اجزای اصلی سیستاهای مخابراتی مدرن
بوده و در بسنیاری از کاربردهای عملی منورداستننفاده قنرار منیگیرنند.
بهعنوانمثال کد  RS2کنه یکنی از معنروفتنرین کندهای تصنحیح خطنا
است ،به وفور در سیستاهای ذخیرهسازی داده استفاده میشنود .ینک
کاربرد دیگر این کد در پنهناننگناری اطععنات بنر روی تصناویر ارسنالی
است .در این سیستاها اطععات ارسالی پیش از پنهاننگاری توسط کد
تصحیح خطا کند منیشنوند تنا بنا تخرینبهنای عمندی و ینا عیرعمندی
ایجادشده بر روی تصویر مقابله کنند [ .]1بنا وجنود گذشنت ننیاقنرن از
ابداع کدهای تصحیح خطا ،کماکان تحقیقات بسیاری در زمینه کاربرد،
طراحی و حتی بهینهسازی اینن کندها انجنام منیشنود .بنهعننوانمثنال
محققین در [ ]2الگوریتا جدیندی را بنرای کدگشنایی کنند  LDPC2کننه
یکی از قدیمیترین کدهای تصحیح خطا است ،ارائه کردهاند.
در سیستاهای مخابرات داده از کدهای تصحیح خطا برای مقابله با
خطای کانال استفاده میشود .در این راستا فرستنده با استفاده از ینک
کدگذار مناسب چند بیت معنادار را به اطععات ارسالی اضافه میکنند.
در طرف گیرنده نیز یک کدگشای کاننال مناسنب از اینن افزونگنی بنرای
تشخیص و تصنحیح خطنای کاننال بهنره منیبنرد .بنرای طراحنی چننین
کدگشایی باید پارامترهای کدگذار بهطور کامل معلوم باشند .باایننحنال
در برخی از کاربردهای عملی مانند مخابرات عیراشتراکی ،3گیرنده اینن
اطععننات را در اختیننار ننندارد .در ایننن حالننت گیرنننده (کننور باینند ابتنندا
پارامترهای کدگنذار را از رشنته درینافتی تخمنین زده و سنپس کدگشنای
مناسب را بنر مبننای اینن پنارامترهننا انتخناب کنند .یکنی از کاربردهنای
مهنا ایننن سیننستا در گننیرندههننای رادینو-شنناختی 4اسنت .گیرننده
رادیو-شناختی گیرندهای کنور اسنت کنه خنود را بنر اسنات پارامترهنای
تخمینی تنظیا میکند .یک کاربرد دیگر این سیستا در زمیننه اسنتراق
سمع است که در آن کاربری عیرمجاز قصد دارد تا اطععات مبادلهشنده
بین دو سیستا مخابراتی را شنود کند.
کد کانولوشنال 5یقینا یکی از پرکاربردترین کدهای کانال است .اینن
کد ها بهصورت تنها ،ها بهصورت موازی با کدهای کانولوشنال دیگنر و
ها بهصورت سریال با کدهای بلوکی بنه کنار منیرود .لنذا در اینن مقالنه
سعی بر آن است تا به مسئله تخمین پارامترهای کدگذار کانولوشننال در
شرایط نویزی پرداخته شود .تاکنون روشهای معندودی بنرای حنل اینن
مسئله پیشنهاد شده است .برای اولنین بنار در [ ]3روشنی جبنری بنرای
تخمین پارامترهای کد کانولوشنال نرخ  1/nدر حالت عیرنویزی ارائه شد
کننه محققننین در [ ]9 ،6آن را بننه نننرخ  k/nتوسننعه دادننند .در [ ]8 ،4از
الگوریتا اقلیدسی 6برای تخمین ماتریس مولد کد کانولوشنال ننرخ 1/2
در شرایط عیرنویزی استفاده شد .محققین در [ ]7نیز یک روش مبتننی
بنر نسنبت شنبیهنمنایی لگنناریتمی 7را بنرای تخمنین کند کانولوشنننال در
شرایط نویزی ارائه دادند .در این روش که دارای پیچیدگی بسیار زینادی
است ،طول کلمات کد دریافتی باید از قبل معلوم باشد .پیچیندگی اینن
روش تا حندودی در [ ]5کناهش یافتنه اسنت .البتنه اینن بهبنود در ازای
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محندود کننردن فضننای جسنتجوی پارامترهننای کنند حاصنل شننده اسننت.
درواقع این روش تنها صحت مجموعهای از پارامترهای مفروض را بررسی
میکند.
8
روش تخمننین مبتنننی بننر مرتبننه ی ننکی از مؤثرت ننرین و جام ننعتننرین
روشهایی که است که تاکنون زمینه تخمین پارامترهای کد کانولوشنال
پیشنهاد شنده اسنت .علینرعا تمنام روشهنایی کنه در [ ]3-5پیشننهاد
شدهانند ،اینن روش قنادر اسنت تمنام پارامترهنای کند کانولوشننال را بنا
پیچیدگی بسیار پایین در شرایط نویزی تخمین بزنند .اینن روش تناکنون
بننیشتننرین قسننمت تحقیقننات را در زمینننه تخمننین پارامترهننای کنند
کانولولشنال به خنود اختصناص داده اسنت .اینن روش نخسنتین بنار در
[ ]11برای تعیین پارامترهای کد کانولوشنال نرخ  (n-1)/nپیشنهاد شد.
در این روش رشته دریافتی به ازای طولهنای  l  1,, l maxبنهصنورت
سطری در ماتریسهای -lستونی ) C(lقرار گرفته و سپس پارامترهای کد
بر مبنای مرتبه این ماتریسها محاسبه میشوند .البته بنرای انجنام اینن
کار باید رابطه بین پارامترهای کد و مرتبه ماتریسهای ) C(lمعلوم باشند.
در ایننن راسننتا محققننین در [ ]11رابطنننهای تجربنننی را بنننرای منننرتبه
ماتریسهای ) C(lدر کدهای نرخ  (n-1)/nپیشنهاد دادنند .در [ ]11نینز
این رابطه تجربی بدون ارائه هیچگونه اثبات ریاضی بنه ننرخ  k/nتعمنیا
داده شد .در ادامه محققین در [ ]12-16روش تخمین مبتنی بنر مرتبنه
را به حالت ننویزی توسنعه دادنند .آنهنا بنرای انجنام اینن کنار از روشنی
موسوم به حذف گوسی با انتخاب رهبر سطری )GERP( 9برای تخمنین
مرتبه ماتریسهای ) C(lدر شرایط نویزی اسنتفاده کردنند .در []14 ،19
از ایننن روش بننرای تعیننین پارامترهننای کنند کانولوشنننال سننوراخشننده10
استفاده شد .مراجع [ ]17 ،18نیز عملکرد این روش را بر مبنای قاعنده
تصمیاگیری نرم بهبود دادند.
الزم به ذکر است که الگوریتاهای پیشنهادی در [ ]11-17کامع بنر
پایه روابط تجربی ارائهشده در [ ]11 ،11استوار هسنتند .بنااینحنال در
[ ]15با ارائه مثنالهنای نقضنی ثابنت شند کنه اینن روابنط تجربنی بنرای
کدهای نرخ  k/nبرقرار نیستند .این مسئله صحت الگوریتاهنایی کنه در
کارهننای پیشننین بننرای تخمننین پارامترهننای کنند کانولوشنننال نننرخ k/n
پیشنهاد شد را زیر سوال میبرد.
)( l
با توجه به مطالب فوق ،یافتن مرتبه مناتریسهنای  Cدر ننرخ k/n
مسئلهای بسیار مها در تخمنین پارامترهنای کند کانولوشننال اسنت کنه
تاکنون بهطور کامل حل نشده اسنت .لنذا در اینن مقالنه ابتندا رابطنهای
تحلیلی و جامع برای مرتبه مناتریسهنای ) C(lپیشننهاد منیشنود .اینن
رابطه که بنر پنایننه خننواص جبنری کند کنانولننوشنال حنناصل منیشنود
[ ،]21-22وابسننتگی بننین مرتبننه منناتریسهننای ) C(lو پارامترهننای کنند
کانولوشنال نرخ  k/nرا بهطور کامل آشکار میکند .به عنعوه اینن رابطنه
ثابت میکنند کنه رابطنه مورداسنتفاده در کارهنای پیشنین تنهنا بنه ازای
کدهای نرخ  (n-1)/nبرقرار است .سپس بر مبننای اینن رابطنه تحلیلنی،
الگننوریتمی جننامع بننرای تخمننین پارامترهننای کنند کانولوشنننال نننرخ k/n
پیشنهاد میشود .البته این روش نیز نیازمند تخمین مرتبه ماتریسهای
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) C(lدر شرایط نویزی است کنه منا بنرای انجنام اینن کنار از روش
استفاده میکنیا .با توجه به اینکه این روش در کارهای پیشین با اندکی
ابهام ارائه شده است ،اینن مقالنه در بخشنی مجنزا بنه معرفنی اینن روش
پرداخته و شرایط الزم برای عملکرد صحیح آن را بیان میکنند .بنهعنعوه
یک حد آستانه مناسب بر مبنای قاعده تصمیاگیری حداقل-بیشنینه11
برای این روش پیشنهاد میشود.
این مقاله در ادامه بنه اینن صنورت تنظنیا شنده اسنت در بخنش 2
مهاترین خواص کد کانولوشنال به طور مختصر بیان منیشنوند .سنپس
بخننش  3بننه تشننریح مسننائل مطننرد در زمینننه تخمننین پارامترهننای کنند
کانولوشنننال نننرخ  k/nدر شننرایط نننویزی مننیپننردازد .در بخننش  6روش
 GERPبهطور مختصر معرفی شده و ینک حند آسنتانه مناسنب بنرای آن
پیشنهاد منیشنود .در بخنش  9ینک رابطنه تحلیلنی جنامع بنرای مرتبنه
منناتریسهننای ) C(lدر نننرخ  k/nارائننه خواهنند شنند .سننپس در بخننش 4
الگوریتمی جامع برای تخمنین پارامترهنای کند کاننولننوشنال پیشننهاد
میشود .بهمنظور ارزیابی الگوریتا پیشننهادی ،در بخنش  8چنند مثنال
شبیهسازی به همراه منحنیهای عملکرد ارائه میشود .نهایتنا بخنش 7
نتایج این مقاله را بهطور مختصر جمعبندی میکند.
GERP
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ماتریس مولد دیگر نیز یافت که فضای را تولید میکنند .ما مجموعنه
نشان میدهیا.
این ماتریسهای مولد معادل را با
فرض کنید  Gمجموعهای شامل تمام سنطرهای مناتریس )G(D
باشد .اگر به ازای هر ماتریس  G(D ) رابطه زیر برقرار باشد ،آنگاه
به ماتریس مولد )  Gm (Dکمین-پایه 12گفته میشود [:]21 ،21



)) deg(C m (D
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برابنر بنا بنزر تنرین درجنه چندجملنهای در
را یک مجموعه کمین-پایه برای فضنای کند

نامیده و بردارهای آن را به ترتیب از کاترین درجه به بیشترین درجه
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متعاقبا قید طول بیشینه و قیند طنول مجمنوع بنهصنورت زینر قابنل
تعریف هستند:
بهصنورت زینر تعرینف منیشنوند
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   i
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 -2توصیف ریاضی کد کانولوشنال
حافظه یکی از مهاترین مشخصههای کدگذارهای کانولوشنال است .بر
خعف کدگذارهای بلوکی ،خروجی یک کدگذار کانولوشنال در هر لحظه
بننه ورودی در لحظننات قبلننی بسننتگی دارد .بننه همننین دلیننل معمننوال
کدگذارهای کانولوشنال را با مناتریسهنای چندجملنهای مولند نمنایش
میدهنند .در ایننن روش نمننایش ،ینک کندگننذار کانولوشننال ننرخ k/n
میتواند با ماتریس چندجملهای مولد زیر توصیف شود:
 g 11 (D )  g 1, n ( D ) 

G (D )  

 g k 1 (D )  g kn (D ) 

()2

کننه در آن  Dعملگننر تنن خیر و )  g ij (Dتننابع انتقننال بننین ورودی iام و
خروجننی jام کدگننذار اسننت .اگننر بننین ورودی iاُم و خروجننی jام کدگننذار
بازخورد وجود داشته باشد ،آنگاه مؤلفه )  g ij (Dکسری خواهد بود.
فرض کنید

ui D 

و

c j D 

به ترتیب چندجملهایهای متناظر

بننا رشننته ورودی iاُم و رشننته خروجننی jاُم باشننند .آنگنناه اگننر بردارهننای
چندجملنننننهای ورودی و خروجنننننی کدگنننننذار را بنننننه ترتینننننب بنننننا

 U  D   u1  D u k  D و  C  D   c1  D c n  D نمایش
دهیا ،فرآیند کدگذاری میتواند بهصورت زیر نوشته شود [:]21 ،21
) C (D )  U (D ).G(D
()2
مجموعه بردارهای تولیدشده توسط ) G(Dیک فضای چندجملهای
-kبعدی را بهصورت زیر ایجاد میکند:
(D )

()3
k
2

k
2

 U (D ).G(D ) | U (D ) 

که در آن )  (Dمیدان چندجملهایهای باینری -kتایی است .توجنه
داشته باشید که سنطرهای ) G(Dدر حقیقنت مجموعنهای پاینه را بنرای
فضای کد تشکیل میدهند .با توجه به اینن نکتنه منیتنوان چنندین

Serial no. 78



C ( D )

i 1

توجه داشته باشید که قیود طنول در حقیقنت جزئنی از پارامترهنای
فضای کد بوده و به نوع کدگذار بستگی ندارند .به همین دلیل عالبا کند
کانولوشنال را بهصورت )  (n , k ,نمایش میدهند.
فرض کنید  فضای دوگان کد باشند .آنگناه  نینز ینک کند
کانولوشنال با ابعناد  n  kو قیند طنول مجمنوع  اسنت [.]21 ،21
درنتیجننه اگننر  i , i  1,, n  kقیننود طننول فضننای  باشننند،
خواهیا داشت:
n k

()2

k

   i   i
i 1

i 1

قید طول بیشینه در فضای  با   نشان داده میشنود یعننی
مجموعننه تمننام منناتریسهننای بررسننی
 .    n kفننرض کنینند
توازن 14فضای کد (و یا مجموعه تمام ماتریسهای مولند فضنای کند
H(D ) 
 باشند .آنگناه بننه ازای مناتریسهننای  G(D ) و
رابطه زیر برقرار است:
()9
G(D ). HT (D )  0k n  k
باالنننویس  Tدر ایننن رابطننه عملگننر ترانهنناده بننوده و  0k n  kنیننز یننک
منناتریس صننفر بننا ابعنناد  k  n  kاسننت .همچنننین بننرای هننر بننردار
 H (D )  داریا:
()21
G(D ). H T (D )  0 k 1
 G(D ) ینک مناتریس مولند بنا درجنه بیشنینه m
فرض کنیند
ُ
0
1
بننوده و  g ij (D )  g ij  g ij D    g ijm D mنیننز مؤلفننه )  (i , jام آن
باشد .آنگاه ماتریس چندجملهای مولد ) G(Dمیتواند به شنکل زینر در
قالب یک ماتریس نیمه-نامتناهی باینری توصیف شود [:]22
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()22














G 0 G 1 G 2

G 0 G1


G0

G  



0



Gm
0
0
G m 1 G m
0
G m  2 G m 1 G m
G2
G1
G0

G1
G0

G0

تخمین پارامترهای کد کانولوشنال ...
فرض کنید  Lطول بردار  Cبوده و  ciنیز مؤلفه iام آن باشد .آنگاه
به ازای هر مقدار ( l  1,, l max

 L 
  2l max
 l max 

 ) میتنوان بنردار  Cرا

به شکل زیر به بردارهایی با طول  lتفکیک کرد:
L 
i  1,2, ,  
l 

()29

T

;

] c il

 [c ( i 1) l 1

سپس به ازای هر یک از طولهای  ، l  1,, l maxماتریس

) (l
i

C

) C(l

با

 
ابعاد     lساخته میشود:
l 
L

که در آن  G iزیرماتریسی با ابعاد  k  nاست که بهصورت زیر تعریف
میشود:
()22

i  1,, m

;

g 1in 


i 
g kn


 g 11i

Gi  
 g ki 1


در این شیوه نمنایش ،رابطنه ( 2منیتوانند بنه شنکل زینر بازنویسنی
شود:
()23
C  U .G
که در آن  Uو  Cبه ترتیب بردارهای متناظر با رشتههای سریال ورودی و
خروجی کدگذار هستند.

 -3بیان مسئله
فننرض کنینند  Cبننردار بنناینری متننناظر بننا رشننته خروجننی یننک کدگننذار
کانولوشنال نرخ  k/nبا ماتریس مولد )  G (Dباشد .این بنردار از طرین
یک کانال نویزی به کدگشای کانال در گیرنده کور وارد میشنود (منظنور
از کانال مجموعه تمام بلوکهایی هستند که بین کدگنذار در فرسنتنده و
کدگشا در گیرنده قرار میگیرند ،مانند مدوالتور ،کانال انتقنال فیزیکنی،
دمدوالتور و  . ...لذا بردار دریافتی یک نسخه تغییر یافته بنردار  Cاسنت
که میتواند به شکل زیر نوشته شود:
()29
Y C  E
در این رابطه  Eبردار خطای حاصل از کانال نویزی است .گیرنده باید بر
مبنای بردار  Yتمام پارامترهای کدگذار کانولوشنال (ماننند  k ،nو  را
تخمین بزند .اما پیش از آن باید نحوه تعیین پارامترهای کد از روی بردار
خروجی  Cمشخص شود زیرا رشته دریافتی  Yیک نسنخه تغیینر یافتنه
بردار  Cاست .ابتدا توجه داشته باشید کنه هنر بنردار  Cمتنناظر بنا ینک
بردار چندجملهای در فضای کد )  (n , k ,اسنت .درنتیجنه از خروجنی
کدگذار (و متعاقبا از رشته دریافتی میتوان حداکثر پارامترهای فضنای
کد را تعیین کرد .این پارامترها عبنارتانند از طنول کلمنات کند (،)n
ابعنناد فضننای کنند ( )kو قی ند طننول مجمننوع (  .) البتننه منناتریس مولنند
کدگذار در این مجموعنه قنرار نمنیگینرد زینرا بنه ازای هنر کند چنندین
ماتریس مولند معنادل وجنود دارنند .لنذا مناتریس مولند کدگننذار از روی
رشتههای دریافتی قابل تشخیص نبوده و در بهترین حالت میتوان یک
ماتریس معادل با ) G(Dرا یافت بهعنوانمثال امکان تشخیص ماتریس
مولد سیتماتیک وجود دارد .تخمین ماتریس مولد سنیتماتیک بنه دلینل
کاربرد وسیع آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.

Serial no. 78

()26

(l ) T
L 
 
l 

]

C

) (l
2

C

) (l
1

 [C

) (l

C

ماتریس )  C ( lیک ماتریس خروجی نامیده میشود .برای نخسنتین
بننار در [ ]11نشننان داده شنند کننه بننین مرتبننه م ناتریسهننای خروجننی و
پارامترهای کد رابطه معناداری وجود دارد .بر اینن اسنات مناتریسهنای
خروجی میتوانند برای تعیین پارامترهای کد استفاده شوند .البته برای
انجام این کار باید ابتدا به سوال زیر پاسخ داده شود:
سننوال  :1رابطننه بننین پارامترهننای فضننای کنند و منناتریسهننای
خروجی  C(l ) , l  1, , l maxچیست؟
در پاسنخ بنه اینن سنوال رابطنهای تجربنی در [ ]11 ،11بنرای مرتبننه
ماتریسهای خروجی پیشنهاد شد .این رابطه بهطور مکنرر در تحقیقنات
بعدی نیز مورداستفاده قرار گرفته اسنت [ .]11-15امنا همنانگوننه کنه
پیش از اینن نینز اشناره شند ،اینن رابطنه بنرای کندهای ننرخ  k/nبرقنرار
نیست .به همین دلیل این رابطنه بنهصنورت کنامع تحلیلنی در بخنش 9
محاسبه میشود.
حال فرض کنید که کاننال انتقنال بندون ننویز باشند .در اینن حالنت
گیرنده یک نسخه بدون خطا از تمنام مناتریسهنای خروجنی )  C ( lرا در
اختیار دارد .لذا گیرنده بنه راحتنی منیتوانند مرتبنه تمنام مناتریسهنای
خروجی را تعیین کند .در این حالت تنها بایند بنه سنوال زینر پاسنخ داده
شود:
سننوال  :2چگونننه مننیتننوان پارامترهننای فضننای کنند را از مرتبننه
ماتریسهای خروجی  C(l ) , l  1, , l maxتعیین کرد؟
در مراجع [ ]11-17روشهنایی بنر مبننای رابطنه تجربنی مرتبنه در
پاسخ به این سوال پیشنهاد شده است .اما تمام این روشها تنها به ازای
کدهای نرخ  (n-1)/nکارایی دارند زیرا رابطه تجربی مرتبه تنهنا در ننرخ
 (n-1)/nبرقرار است .به همین دلیل در بخش  4الگوریتمی جامع را برای
تخمین پارامترهای کد کانولوشنال نرخ  k/nپیشنهاد میشود.
حال یک کانال انتقال نویزی را در نظر بگیرید .در این حالت گیرنده
یک نسخه تغییریافته از ماتریسهای خروجی را به شنکل زینر در اختینار
دارد:
) (l
) (l
) (l
Y C E
; l  1,, l max
()27
) (l
) (l
در ایننن رابطننه  Yو  Eبننه ترتیننب منناتریسهننای متننناظر بننا بننردار
دریافتی  Yو بردار خطای  Eهسنتند .در اینن حالنت ینک سنوال جدیند
مطرد میشود:
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سوال  :3چگونه میتوان مرتبه ماتریس خروجی
دریافتی نویزی )  Y(lتعیین کرد؟
الگوریتا  GERPپاسخ بسیار مناسبی بنرای اینن سنوال اسنت .اینن
روش بننرای اولننین بننار در [ ]11پیشنننهاد شننده و در کارهننای بعنندی نیننز
مورداستفاده قنرار گرفتنه اسنت .اینن روش بنهطنور مختصنر در بخنش 6
معرفی میشود.
مسئله تخمنین کدگنذار کانولوشننال بنهصنورت کنامع شنماتیک در
شکل  1رسا شده است .این شنکل جایگناه مسنائل طنردشنده در اینن
بخش را بهطور واضح مشخص میکند.
) C(l

را از ماتریس

 -6تخمین مرتبه و فضای تهی ماتریسهای خروجی
الگوریتمی که در این مقالنه بنرای تخمنین پارامترهنای کند کانولوشننال
پیشنهاد خواهد شد ،نیازمند تخمین مرتبه و فضای تهنی مناتریسهنای
خروجی است .ما برای تخمنین اینن پارامترهنا از روش  GERPاسنتفاده
میکنیا .این روش در زیربخشهای پیشرو بهطنور کامنل توضنیح داده
شده و شرایط الزم برای عملکرد صحیح آن بیان میشود .همچننین ینک
حد آستانه مناسب بر مبنای قاعده تصمیاگیری حنداقل-بیشنینه بنرای
آن پیشنهاد میشود.
 -1-6روش GERP

برای توضیح بهتر این روش ،ابتدا حالت عیرنویزی بررسنی منیشنود .در
حالت بدون نویز ،ماتریس دریافتی )  Y ( lبرابنر بنا مناتریس خروجنی ) C ( l
است .در روش  ،GERPعملیات حذف گوسی بهصورت سنتونی بنر روی
ماتریس )  Y(lاعمال شده و آن را به ماتریس پنایین-مثلثنی )  Yˆ ( lتبندیل
میکند .البته در این روش انتخاب عناصر رهبر 15بهصورت سطری انجام
میشود (یک عنصر رهبر مؤلفهای است که از آن برای صفر کنردن سنایر
مؤلفههای سطر استفاده منیشنود  .اینن عملینات منیتوانند بنهصنورت
ماتریسی زیر نمایش داده شود [:]11 ،11
) (l
) (l
) (l
) (l
ˆ
()22
Y  P .Y .Q

تخمین پارامترهای کد کانولوشنال ...
در این رابطه )  P ( lماتریسی با ابعاد  L  Lاسنت کنه جابجنایی مناسنب
سطرهای رهبر را به باالی ماتریس انجام میدهد .مناتریس بناال-مثلثنی
)  Q(lنیز ماتریسی بنا ابعناد  l  lاسنت کنه عملینات سنتونی الزم بنرای
تبدیل )  Y(lبه ماتریس پایین-مثلثی )  Yˆ ( lرا نشان میدهند .اگنر مرتبنه
ماتریس )  Y(lکامل باشد ،هیچکدام از ستونهای ماتریس )  Yˆ ( lتمنام-
صفر نیستند؛ ولی اگر مرتبهه برابهر بنا  rl  lباشند ،انتظنار منیرود کنه
دقیقا  l  rlستون ماتریس )  Yˆ ( lتمام-صفر باشنند .حنال فنرض کنیند
که ستون iام ماتریس )  Yˆ ( lتمام-صفر بوده و  Qiنیز ستون iام ماتریس
)  Q(lباشد .در این صورت بر طب رابطه ( 17خواهیا داشت:
()29
Y( l ) .Qi  01k
بننا توجننه بننه ایننن رابطننه مننیتننوان گفننت کننه بننردار  Qiدر فضننای تهننی
ماتریسهای )  Y(lو )  C ( lقرار دارد .لذا از این ویژگی ساده میتوان برای
تخمین مرتبه و فضای تهی ماتریسهنای خروجنی در شنرایط عیرننویزی
استفاده کرد.
در حالت نویزی ،روش فوق بنا چنند چنالش جندی روبنرو منیشنود.
فرض کنید رشته دریافتی نویزی بنوده و بنردار  Qنینز متعلن بنه فضنای
تهی ماتریس )  C ( lباشد .آنگاه با توجه به رابطه ( 15میتوان نوشت:
()21
S  Y(l ) .Q  (C(l )  E(l ) ).Q  E(l ) .Q
اگر  siمؤلفه iاُم بردار  Sباشد ،آنگاه خواهیم داشت:
) (l
) (l
()22
s i Y i .Q  (C i  E i( l ) ).Q  E i( l ) .Q
در این رابطنه )  Y i ( lو )  E i( lبنه ترتینب سنطرهای iام مناتریسهنای )  Y(lو
)  E( lهسننتند .حننال فننرض کنینند کننه  wتعننداد عناصننر عیرصننفر (وزن
همینگ 16بردار  Qباشد .همچنین فرض کنیند عناصنر عیرصنفر  Qدر
محلهای  j1, j 2 ,, jwقرار داشته باشند .در اینن صنورت رابطنه (21
میتواند بهصورت زیر نوشته شود:
) (l
) (l
) (l
s i  ei , j  ei , j    ei , j
()22
ُ
) (l
) (l
که در آن  e i , jمؤلفه jام بردار  E iاست .درنتیجه اگر تعداد خطاهنا در
محلهای  j1, j 2 ,, jwعددی زوج باشند ،مقندار  s iبرابنر بنا صنفر و در
عیر این صورت برابر با یک میشود.
w

2

1

گیرنده اصلی
مقصد
داده

کدگشای کانولوشنال

مقصد
داده

کدگشای کانولوشنال
کور

دمدوالتور
گیرنده کور

فرستنده
کانال
انتقال

مدوالتور

کدگذار کانولوشنال

منبع
داده

دمدوالتور کور

مسئله تخمین پارامترهای کد کانولوشنال بر مبنای مرتبه ماتریسهای خروجی
پارامترهای کدگذار
کانولوشنال

?

?

سواالت  2و 2

سوال 3

شکل  :1ترسیا مسئله تخمین پارامترهای کدگذار کانولوشنال با استفاده از روش تخمین مبتنی بر مرتبه

Serial no. 78
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حال اگر کانال انتقال بهصورت یک کانال بناینری متقنارن)BSC( 27
با احتمال خطای  در نظر گرفته شود ،احتمال ینک بنودن مؤلفنه s i
(و یا فرد بودن تعداد خطاها برابر با رابطه زیر میشود:
()23

w 
2
 

w 
 Pr(s i  1)  1      2t (1   )l  2t
t  0  2t 

) (w
s



با اندکی محاسبات ریاضی میتوان این رابطه را به شنکل زینر سناده
کرد:
1  (1  2 )w
()29
2
L 
متعاقبا با توجه به اینکنه متغیرهنای تصنادفی s i , i  1,2, ,  
l 

 s(w ) 

دوبهدو نسبت به ها مستقل هستند ،رابطه احتمال زیر حاصل میشود:
()29

L 
L 
  z


Pr(wt(S )  z )    l   ( s(w ) ) z (1   s(w ) )  l 
 z 



که در آن ) wt(.وزن همینگ بردار موردنظر را نشان میدهند .در نتیجنه
وزن همینننگ بننردار  Sدارای یننک توزینننع دوجملننهای 18بننا مینننانگین
L 
L 
)  mw ,l    . s(wو واریننننانس ) )   2w ,l    . s(w ) (1   s(wاسننننت.
l 
l 
توجه داشته باشید که روابط ( 21-29تنها در صورتی برقرار هستند کنه
بردار  Qمتعل به فضای تهی ماتریس )  C ( lباشد .در مقابنل اگنر بنردار
 Qمتعل به فضای تهی )  C ( lنباشد ،میتوان به سادگی نشان داد کنه

تخمین پارامترهای کد کانولوشنال ...
Y(l ) 
P ( l ) Y( l )   s( l ) 
 Yt 

()27

آنگاه واضح است که عملیات حذف گوسی تنها بر مبنای سنطرهای
زیرمنناتریس انجننام مننیشننود .پننس سننتونهننای منناتریس )  Q(lتنهننا بننه
زیرماتریس )  Ys( lوابسنته هسنتند .لنذا الزمنه عملکنرد صنحیح الگنوریتا
 GERPآن است که زیرمناتریس )  Ys( lتنا حند ممکنن بندون خطنا باشند.
البته احتمال برقراری این شر با افزایش قدرت نویز کاننال و همچننین
ابعاد زیرماتریس )  Ys( lکاهش مییابد .یک روش ساده برای کناهش اینن
اثر ،انتخاب زیرماتریسهای مختلنف از مناتریس )  Y(lاسنت [.]13 ،12
برای انجام اینن کنار منیتنوان سنطرهای مناتریس )  Y(lرا قبنل از انجنام
عملیات حذف گوسی بهصورت تصادفی جابهجا کرد.
نهایتا باید اشاره شود کنه پیچیندگی محاسنباتی روش  GERPبنرای

 (است زینرا سنتونهنای
l

L 2
) (l
تخمین فضای تهی  Cاز درجه )  .l

)l (l  1
L 
بار با ها ترکیب میشوند.
-  بیتی ماتریس )  Y(lحداکثر
2
l 

البته برای محاسبه پیچیدگی کل باید این مقدار را در تعنداد دفعناتی کنه
الگوریتا حذف گوسی تکرار میشود ،ضرب نمود.


 mˆ w ,l  و
l

L
)  wt(Sدارای یننک توزیننع دوجملننهای بننا میننانگین  / 2

1
L 
واریننانس  ˆ w2 ,l    / 4اسننت (  .) ˆs(w ) لننذا )  wt(Sدر حالننت
2
l 

کلی میتواند دارای توزیعهای احتمال زیر باشد:
()26

)   L  (w
) (l
)  (  l  ,  s ) ; Q  ker(C
  
wt(S ) ~ 
) )  (  L  , 1 ) ; Q  ker(C( l
l  2

 


کنننه در آن ) )  ker(C(lفضنننای تهننی منناتریس )  C ( lبننوده و ) (.,.نیننز
نشاندهنده یک توزیع دوجملهای است .توزیعهای احتمنال )  wt(Sدر
شکل  2رسا شدهاند .همانگونه که در این شکل نیز دیده منیشنود ،از
تفاوت بین توزیعهای احتمال )  wt(Sمیتوان برای تشنخیص بردارهنای
فضای تهی ماتریس )  C ( lاستفاده کرد .برای انجام این کار باید ینک حند
آستانه بین مقادیر  mw , lو  mˆ w , lانتخاب شده و با وزن همیننگ بنردار S
مقاینسه شنود .اگنر مقندار )  wt(Sکاتنر از حند آسنتانه باشند ،بنردار Q
بهعنوان بردار تهی ماتریس )  C ( lمعرفی میشود.
در روش  GERPستونهای ماتریس )  Q(lمورد آزمایش حند آسنتانه
قرار میگیرند .لذا تشخیص صحیح هر بردار تهی مشنرو بنه حضنور آن
در یکی از ستونهای ماتریس )  Q(lاست .فرض کنید )  Ys( lزیرماتریسی
شههام  lسننطر اول منناتریس ) ( P(l ) Y(lمنناتریس )  Y(lبعنند از جابجننایی
سطرها باشد یعنی:

Serial no. 78

شکل  :2توزیعهای احتمال وزن همینگ بردار S

 -2-6پیشنهاد حد آستانه بر مبنای قاعده تصمیاگیری حداقل-
بیشینه
فننرض کنینند )  PFA(w ,lاحتمننال ایننن پیشننامد باشنند کننه یننک بننردار بننا وزن
همینگ  wاشتباها بهعنوان یک بردار فضای تهی ماتریس )  C ( lمعرفنی
شود .اگر یک بردار متعل به فضای تهی )  C ( lنباشد ،وزن همینگ بردار

 ( اسنت .لنذا احتمنال )  PFA(w ,lمنیتوانند
l

L 1
 Sآن دارای تنوزینع )  , 2


بهصورت زیر نوشته شود:
()22

 L  (w ,l )   L  
1    1 
L  1

PFA(w , l )  F ( (w , l ) ,   , )  ( )  l     l  
2
l  2
z 0 

 z 

که در آن )   (w ,lحند آسنتانه متنناظر بنا بردارهنایی اسنت کنه دارای وزن
L  1
همینگ  wهستند F ( (w ,l ) ,   , ) .نیز تابع توزیع تجمعی متناظر با
l  2
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توزیننع دوجملننهای )  (   ,اسننت .در شننکل  ،2ناحیننه متننناظر بننا
l  2
)  PFA(w ,lبهصورت هاشور خورده در سمت چپ حد آستانه مشخص شنده
است.
) (w , l
فرض کنید  PMاحتمال عدم تشخیص صحیح یک بردار تهی بنا
وزن همینگ  wباشد .اگر برداری متعل به فضنای تهنی مناتریس ) C ( l
باشننند ،آنگننناه وزن همیننننگ بنننردار  Sآن دارای توزینننع دوجملنننهای
1

L


 ( است .لذا احتمال )  PM(w ,lبرابر خواهد بود با:
l

) L  (w
)  ,s


L 
) ) PM( l ) (w )  F ( (w , l ) ,   ,  s(w
l 

()29

L 
l 
 

L 
L 
z
    (w ) z
(w )  l 
(

)
(1


)
l


(w ,l )   s
s
z 
 z 





l

) Pe( l )    (w , l ) PM(w , l )  (1   (w , l ) )PFA(w , l
w 0

که در آن )   (w ,lنسبت بردارهایی است که متعل به فضای تهی ماتریس
)  C ( lبوده و دارای وزن همینگ  wهسنتند .بنرای محاسنبه حند آسنتانه
بهینه باید احتمال خطای فوق برحسب مقدار )   (w ,lکمینه گنردد .توجنه
داشته باشید که حل این مسنئله بهیننهسنازی نیازمنند آگناهی کامنل از
مقادیر )   (w ,lاست .البته این شر در مسئله تخمین فضای تهنی برقنرار
نیست زیرا وزن همینگ بردارهای تهنی را نمنیتننوان پیننش از تخمنین
آنها تعیین کرد .البته این ینک مشنکل شنایع در مسنائل تصنمیاگینری
بهینه است که عالبا توسط قاعنده تصنمیاگینری حنداقل-بیشنینه حنل
میشود .اینن قاعنده سناده و منؤثر در مسنائلی اسنتفاده منیشننود کننه
توزیعهای احتمال پیشین معلوم نیستند .این قاعده درواقع بنیشتنرین
احتمال خطای ممکنن را حنداقل منیکنند .توجنه داشنته باشنید کنه در
مسننئله تخمننین فضننای تهننی ،مقننادیر )   (w ,lو )  1   (w ,lتوزیننعهننای
احتمال پیشین مجهول هستند .برای یافتن حد آستانه بر مبنای قاعنده
تصمیاگیری حداقل-بیشینه باید معادله زیر برحسب پارامتر )   (w ,lحل
شود [:]23
) (l
) (l
()32
PM (w )  PFA (w ) ; w  1, 2,, l
با توجه به پیچیدگی روابط ( 27و ( 25واضح است که حل تحلیلی
این معادله در حالت کلی ممکن نیست .البته از تقریب زیر میتوان برای
سادهسازی روابط استفاده کرد:
)) (x , p )  (xp , xp (1  p
()32
در این رابطنه ))  (xp , xp (1  pینک توزینع نرمنال بنا مینانگین  xpو
واریانس )  xp (1  pاست .البته برای برقراری این تقریب بایند مقندار x
به اندازه کافی بزر باشد .ینک قاعنده سرانگشنتی معنروف بنرای ت ییند
بزرگی مقدار  xاین است کنه هنر ینک از مقنادیر  xpو )  x (1  pبایند از
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مقدار  11بیشتر باشند (البته در برخی مسائل از مقدار  9نینز اسنتفاده
L 

میشود  .لذا در صورت برقراری شنر     s(w )  10منیتنوان رابطنه
l 
( 31را به شکل زیر تقریب زد:
 (w ,l )  mˆ w , l
 (w ,l )  mw ,l
( )  1 Q
)
ˆw ,l
w , l

()33

(Q

که در آن تابع ) Q(xبهصورت زیر تعریف میشود:
()39

dx

x2

2

e





x

1
2

Q (x ) 

با حنل معادلنه ( ، 33مقندار تقریبنی حند آسنتانه بنر مبننای قاعنده
تصمیاگیری حداقل-بیشینه بهصورت زیر حاصل میشود:
1  (1  2 )w  1 
L   1

   

2.(1  2 )w
 l   2


()39

در شکل  ،2ناحینه متنناظر بنا )  PM(w ,lبنهصنورت هاشنور خنورده در
سمت راست حد آستانه مشخص شده است.
با توجه به تعاریف فوق ،احتمال خطای مجموع میتواند بنهصنورت
زیر نوشته شود:
()31

تخمین پارامترهای کد کانولوشنال ...

) (w , l
MM



 -9استخراج رابطه تحلیلی مرتبه ماتریسهای خروجی
همانگونه که پیش از این نیز اشاره شند ،رابطنه مرتبنه پیشنهادشنده در
[ ]11 ،11در حالننت کلننی برقننرار نیسننت .نقننص ایننن رابطننه ،صننحت
الگوریتاهایی را که در [ ]11-17پیشنهاد شدهاند را زیر سوال منیبنرد.
لذا در این بخش سعی شنده اسنت تنا مرتبنه مناتریسهنای خروجنی بنه
صورت کامع تحلیلی محاسبه شود.
ُ
فرض کنید که  Uبردار سریال ورودی کدگذار بوده و  U sنیز kmامین
نسننخه ت خیریافتننه آن بناش نند یعنننی ]  . U s  [0k 1 Uآنگ نناه بننه ازای

 l  pn , p  1,2,, میتوان بردار  U sرا به بردارهای

l max 
طولهای 
 n 
lتایی زیر تقسیا کرد:

()36

L 
i  1,2,...,  
l 

U i( l )  [u s(i 1) l 1 u sil ]T

;

که در آن  u sjمؤلفه jام بردار  U sاست .بنا توجنه بنه اینن تعرینف ،رابطنه
( 13میتواند بهصورت زیر تفکیک شود:
L 
i  1,...,  
l 

()37
که در آن ماتریس

()32

) G( p

) C i( l )  U i( l ) . G( p

;

بهصورت زیر تعریف میشود:
0 




Gm 


G 0  ( p  m ) k  pn

Gm
G0

G m


G
 0



 0

) G( p

رابطه ( 38میتواند در قالب ماتریسی زیر بیان شود:
()39
) C  U . G( p
) (l
که در آن ماتریس  Uبهصورت زیر تعریف میشود:
) (l

()91

U (Ll ) ]T
 
l 

) (l

) U( l )  [U 1( l ) U 2( l
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اگننر ورودی کدگننذار یننک بننردار کننامع تصننادفی باشنند ،آنگنناه مرتبننه
ماتریس )  U ( lبا احتمال بسیار زیاد کامل است .در این حالنت از رابطنه
( 35خواهیا داشت:
l 
p  1,2,,  max 
 n 

()92

;

) ) span(C( pn ) )  span(G( p

در این رابطه ) span(.فضای سطری ماتریس را نشان میدهد.
توجه کنید که روابط ( 38و ( 35تنها به ازای طولهنای مضنرب n
برقرار هستند .بنه ازای طنولهنایی کنه مضنربی از  nنیسنتند ،مناتریس
)  C ( lدارای سنناختار معننناداری نبننوده و مننیتننوان آن را بننهصننورت یننک
ماتریس کامع تصادفی در نظر گرفت .لذا مرتبه ماتریس خروجی به ازای
این طولها با احتمال بسیار زیاد کامل است .بهطورکلی ،مرتبه مناتریس
)  C ( lمیتواند بهصورت زیر خعصه شود:

 l max 
)(p
rank(G ) ; l  pn , p  1,, 

rl  
 n 

l
;
otherwise


()92

که در آن  rlمرتبنه مناتریس )  C ( lاسنت .بنا توجنه بنه اینن رابطنه ،مرتبنه
ماتریس )  C( pمیتواند توسط ماتریس )  G ( pتوصیف شود .لذا در ادامنه،
مرتبه ماتریس )  G ( pبهصورت تحلیلی محاسبه میشود.
فرض کنیند ])  H (D )  [h1(D )hn (Dینک بنردار چندجملنهای
تهننی بننا درجننه  p  1در فضننای  باشنند .همچنننین فننرض کنینند
]  H  [h1p 1 h1p 1 hnp 1  h10 h20 hn0بردار باینری متناظر بنا )H(D
باشد که در آن  hi jضریب جملنه  D jدر چندجملنهای )  hi (Dاسنت.
آنگاه رابطه ( 11میتواند به سادگی در قالب باینری زیر بازنویسی شود:
()93
G ( p ) .H T  0 k 1


حال فرض کنید که  p مجموعهای متشکل از بردارهای تهی

b,p

با درجهای کاتر از  pبوده و
یعنی:


} , deg(H (D ))  p
()99
b , p  {H | H ( D ) 
آنگاه با توجه به رابطه ( 63میتوان گفت که بین بردارهنای فضنای
 b, pو بردارهای فضای تهی )  G ( pتناظر یکبهیک وجود دارد:
;


b,p

ker(G ( p ) ) 

تابع ) ker(.در این رابطه فضای تهی ماتریس را نشان میدهد .بر طبن

)(p
رابطه ( ، 69ابعاد فضای تهی ماتریس
 Gبرابر بنا ابعناد فضنای b , p
است .لذا در ادامه ابعاد فضای


b,p

محاسبه میشود.

فرض کنید  H (D ),, H nm k (D )
m
1

Hm

یک مجموعه کمنین-

پایننه بننرای فضننای  باشنند .بردارهننای ایننن مجموعننه برحسننب درجننه
چندجملهایها شمارهگذاری شدهاند یعنی درجه بنردار )  H im (Dبرابنر
بننا   iاسننت .فننرض کنینند  Hp  Hزیرمجموعننهای متشننکل از
m

m

بردارهای کمین-پایه با درجهای کاتر از  pباشد .آنگاه واضح اسنت کنه
 Hpیک مجموعه کمنین-پاینه را بنرای مجموعنه بناینری  pتشنکیل
m

میدهد .بهععوه تمام نسخههای ت خیریافته بردارهای موجنود در
نیز متعل به


p

Serial no. 78

باشد .مجموعه این بردارهای ت خیریافته با

نشان داده میشنود

p
Hm ,E

یعنی:
H 1m (D ),

()96



) (D

در ایننن رابطننه

)

)


p


p

(H dimm

p 

) dim( p

ابعنناد

(dim

p  1

(D ),, D


p



 H 1m (D ),, D

p
Hm , E

(, H dim


) p

را نشننان مننیدهنند (یعنننی تعننداد

بردارهننای کمننین-پایننه بننا درجننه کنناتننر از  .)pتوجننه داشننته باشننید کننه
)  dim( pبرابر با تعداد بردارهای زیرمجموعه  Hpاست.
m

حننال فننرض کنینند کننه

مجموعننهای متشننکل از بردارهننای

b,p
Hm ,E

باینری متناظر با بردارهای مجموعنه
مجموعه پایه را برای فضای


b,p

p
Hm ,E

باشند .آنگناه

تشکیل میدهد زینرا تمنام بردارهنای

این مجموعه نسبت به ها مسنتقل بنوده و هنر بنردار
صننورت ترکیبننی خطننی از بردارهننای مجموعننه
نتیجه ابعاد فضای


b,p

ینک

b,p
Hm ,E


b,p

منیتوانند بنه

نوشننته شننود .در

b,p
Hm ,E

برابر با تعداد بردارهای مجموعه

اسنت.

b,p
Hm ,E

به راحتی میتوان نشان داد که این تعداد برابر با مقدار زیر است:
n k

) )   max(0, p  i

()97

i 1


b,p

(dim

با توجه به رابطه ( ، 69این مقدار برابنر بنا ابعناد فضنای ) ) ker(G( p

است .لذا مرتبه ماتریس

) G( p

میتواند بهصورت زیر نوشته شود:
n k

) rank(G ( p ) )  pn   max(0, p  i

()92

i 1

نهایتا با ادعام روابط ( 62و ( 67خواهیا داشت:
()99

 n k
 l max 

l   max(0, p  i ) ; l  pn , p  1,, 

rl   i 1
 n 

l
;
otherwise


نیز فضای باینری متناظر با آن باشد

l 
p  1,2,,  max 
 n 

()99

تخمین پارامترهای کد کانولوشنال ...

p
Hm

هستند البته مشرو به این که درجه آنهنا کناتنر از p

برای نرخ  ،(n-1)/nاین رابطه میتواند به شکل زیر ساده میشود:
()91

; l  pn , p   
;
otherwise

 p (n  1)  


l



n 1
]
n

[

rl

این رابطه مشابه با روابطی است که در [ ]11 ،11پیشنهاد شدهاند.
با توجه به ( ، 65اینن رابطنه تنهنا بنه ازای کندهای ننرخ  (n-1)/nبرقنرار
است.

 -4الگوریتا پیشنهادی
تاکنون روشهایی در [ ]11-17برای تخمین پارامترهای کد کانولوشنال
پیشنهاد شده است .اما همانگونه که پیش از اینن نینز اشناره شند ،اینن
روشها تنها برای کدهای نرخ  (n-1)/nکارایی دارند .لنذا در اینن بخنش
سننعی شننده اسننت تننا الگننوریتمی جننامع بننرای تخمننین پارامترهننای کنند
کانولوشنال نرخ  k/nپیشنهاد شود .در این الگوریتا از روش  GERPبرای
تخمین مرتبه و فضای تهی ماتریسهای )  C ( lاستفاده میشود .تخمین
پارامترهای کد نیز بر مبنای خواص مناتریسهنای )  C ( lکنه در بخنش 9
حاصل شد ،انجام میشود .این خنواص بنه طنور خعصنه در زینر لیسنت
شدهاند:
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خاصیت  1با توجه به رابطنه ( ، 65مرتبنه مناتریس
طولهایی که مضربی از  nنیستند ،کامل است.
خاصیت  2با توجه به رابطنه ( ، 65مرتبنه مناتریس

) C(l

بنه ازای تمنام

) C(l

تنهنا بنه ازای


 l i  (1  i )n , i  1,, کامل نیست.

l max 
طولهای 
 n 

خاصننیت  3تعریننف

 r( p 1) n  2rpn  r( p 1) n

  pرا در نظننر بگیرینند .از

رابطه ( 65میتوان نشان داد که   pبرابر بنا تعنداد قینود طنول دوگنان
 p  1است.

خاصیت  6بردارهای موجود در زیرمجموعنه  ینک مجموعنه پاینه را


برای فضای  تشکیل میدهند.
خاصیت  9اگر بردار  Hدر فضای تهنی مناتریس )  C(( p 1) nقنرار داشنته
باشنند ،آنگنناه بننردار چندجملننهای متننناظر بننا آن متعلن بننه زیرمجموعننه
 p  است.
با توجه به این خنواص ،پارامترهنای کند کانولوشننال منیتواننند بنه
صورت زیر تخمین زده شوند:
مرحله  1تخمین  :nبا توجه بنه خاصنیت ( ، 2تفاضنل طنولهنای
متناظر با هر دو ماتریس خروجی متوالی که مرتبه کامل ندارند ،برابنر بنا
 nاست .در نتیجه برای تعیین پارامتر  nباید تخمین مرتبه مناتریسهنای
)  C ( lرا (با استفاده از روش  GERPتنا ینافتن دو مناتریس خروجنی کنه
دارای مرتبه کامل نیستند ،ادامه داد .سپس مقندار پنارامتر  nاز تفاضنل
طولهای متناظر با این دو ماتریس حاصل میشود .با توجه به خاصنیت
( ، 2این مناتریسهنا در طنولهنای  l1  ( 1  1)nو l 2  (1  2)n
قرار دارند .لذا پارامتر  nمیتواند در طول  l 2تخمین زده شنود .بندیهی
است که پس از تخمین پارامتر  nمیتوان از محاسبه مرتبه ماتریسهنای
خروجی در طولهایی که مضربی از  nنیستند ،صرفنظر نمود زینرا بنا
توجه به خاصیت ( ، 1مرتبه ماتریس )  C ( lدر این طولهنا کامنل اسنت.
انجام این کار در کاهش پیچیدگی محاسباتی الگوریتا بسیار مؤثر است.
مرحله  2تخمین  : 1 ,, n kبا توجه به خاصیت ( , 3از مقندار
  pمیتوان برای تعیین قیود طول دوگان استفاده کرد .برای انجام اینن
کار باید   pبه ازای مقادیر مختلف  p  1محاسنبه شنود .اگنر مقندار

تخمین پارامترهای کد کانولوشنال ...
مرحله  3تخمین  :kتعداد قیود طول دوگان برابر با  n  kاسنت.
در نتیجه پارامتر  kمیتواند از تفاضل مقدار  nو تعداد قیود طول دوگنان
تعیین شود.
مرحله  6تخمین  : بنر طبن رابطنه ( , 7پنارامتر  منیتوانند از
مجموع قیود طول دوگان تعیین شود.
مرحله  9تخمین )  ( Hs (Dماتریس بررسی توازن سیستماتیک :
تخمین ماتریس )  Hs (Dنیازمند تخمین یک مجموعه پایه برای فضنای
 است .با توجه به خاصنیت (  ، 6چننین مجموعنهای را در خنود


جای داده است .مجموعه
فضای تهی ماتریس

) 1) n






نیز با توجه به خاصنیت ( 9منیتوانند از

 C(( تعیین شنود .بنرای انجنام اینن کنار تنهنا


کافی است که بردارهای فضنای تهنی مناتریس )  C((  1) nبنه بردارهنای
چندجملننهای متننناظر خننود نگاشننته شننوند .فضننای تهننی منناتریس


)  C((  1) nنیز میتواند با استفاده از روش  GERPتخمین زده شود.
پننس از تعیننین مجموعننه  باینند  n  kبننردار مسننتقل از آن


استخراج شود .سادهترین روش بنرای انجنام اینن کنار ،اعمنال الگنوریتا

حذف گوت-جردن بر روی ماتریسی متشکل از بردارهای مجموعه



است .اعمال این الگوریتا ،ماتریس سیسنتماتیک ]Hs (D )  [In k | P
n  k n  k

را نتیجننه مننیدهنند (  In kماتریس نی همننانی بننا ابعنناد
است .
منرح ننله  4تخم ننین ) ( Gs (Dمننن اتریس مولنند سیسننتماتیک :
همننانگونننه کننه در بخننش  3اشنناره شنند ،تخمننین منناتریس مولنند اصننلی
کدگننذار از رشننته دریننافتی میسننر نیسننت .بننا ایننن حننال امکننان تخمننین
مننناتریس مولننند سیسنننتماتیک وجنننود دارد .اگنننر ]Hs (D )  [In k | P
ماتریس بررسی تنوازن سیسنتماتیک باشند ،آنگناه بنه سنادگی خنواهیا
داشننت I k ( Gs (D )  [PT | I k ] :ماتریس نی همننانی بننا ابعنناد
است).
الگوریتا پیشنهادی بهصورت فلوچارت در شکل  3ارائه شده است.

k k

 -7نتایج شبیهسازی

  pعیرصفر باشد ،میتوان نتیجه گرفنت کنه کند منوردنظر دقیقنا دارای

در این بخنش چنند مثنال شنبیهسنازی بنرای بررسنی عملکنرد الگنوریتا
پیشنهادی ارائه میشود .جزئیات دقی کدهای کانولوشنالی که در اینن
بخش شبیهسازی میشوند ،در جدول  1ذکر شده است .در این جدول،
منناتریسهننای مولنند در مبنننای  7نمننایش داده شنندهاننند .در ایننن روش
نمایش ،ضرایب چندجملهای  g ij (D )  g ij0  g i1j D    g ijm D mبنه

 p   همواره برابر با صفر اسنت .لنذا توقنف رونند جسنتجوی قینود
طول دوگان نیازمند تعریف یک مقدار بنرای تعنداد تکنرار اسنت .منا اینن
تعداد را با  j maxنشان میدهیا .بر طب این تعریف ،اگر مقدار   pبعد از

صننورت بنناینری  ( g ij0 g ij1  g ijm )2نوشننته شننده و سننپس هننر سننه بیننت
متوالی بنه مبننای  7تبندیل منیشنود .اگنر تعنداد بینتهنا مضنربی از 3
نباشد ،چند بیت صفر از سمت چپ به عدد باینری اضنافه منیشنود .بنه
عننوان مثال معادل هشنت -هشننتی چندجملننهای 1  D  D 3  D 6
برابر با  (001101001)2  (151)8است (دو بیت صفر بهسمت چنپ عندد
باینری اضافه شدهاند .

  pقید طول دوگان  p  1است .مقندار صنفر   pنینز شاخصنی بنرای
عدم وجود قید طول دوگان  p  1است.
با روش فوق میتوان تمام قیود طول دوگان را به سادگی تعیین کرد.
با توجه به خاصیت ( , 3مقدار   pبعد از آخرین قید طول دوگان (یعننی

 j maxتکرار متوالی برابنر بنا صنفر باشند ,جسنتجوی قینود طنول دوگنان
متوقف میشود .معموال فاصله بین قیود طول دوگان در کدهای عمملی
از مقدار  9تجاوز نمیکند .از اینن رو منا مقندار  9را بنرای  j maxپیشننهاد
میدهیا.
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جدول  :1جزئیات کدهای کانولوشنال شبیهسازی شده
1 , ,  n  k



k

n

7

7

1

2

4

4

2

3

2, 2

4

1

3

1, 2, 3

6

2

5



شکل  :3الگوریتا تخمین پارامترهای کد کانولوشنال
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به ازای هر کدام از کدهای کانولوشنال ،مراحل شبیهسازی زیر 311
بار اجرا شدهاند:
 -1تولید یک رشته تصادفی باینری
 -2کد کردن رشته تصادفی توسط کدگذار کانولوشنال
 -3انتخاب  L  21111بیت اول از خروجی کدگذار
 -9عبور رشته کد از یک کانال BSC
 -9تخمین پارامترهای کد کانولوشنال توسط الگوریتا پیشنهادی
 -6مقایسه پارامترهای تخمینی با مقادیر واقعی
در شننکل  ،6احتمننال تخمننین صننحیح پننارامتر  nبرحسننب احتمننال
خطای کانال رسا شده است .از مرحله (مرحله  1بخش  4میدانیا که
تخمین صحیح پارامتر  nتنها به تشخیص نقصان مرتبه (و نه مقدار دقی
مرتبننه در طننولهننای  (1  1)nو  (1  2)nبسننتگی دارد .بننه-
طورکلی ،عملکرد روش  GERPبا افزایش طول ماتریس خروجی کاهش
مییابد .لذا احتمال تخمنین صنحیح  nبنا افنزایش مقندار (1  2)n
کاهش خواهد یافت .البته مقدار مرتبه در طنولهنای منذکور نینز بسنیار
تاثیرگذار است زیرا تشخیص نقصان مرتبه به این معناسنت کنه حنداقل
یکی از بردارهای فضای دوگان به درستی تشخیص داده شوند .در نتیجه
افزایش مقدار نقصان مرتبه به معنای افزایش احتمال تشنخیص نقصنان
مرتبه است .مقدار  (1  2)nبرای کدهای جدول  1به ترتیب برابنر بنا
 12 ،17 ،17و  19است .همانگونه که در شکل  6نینز دینده منیشنود،
بهترین عملکرد متعل به کد ) 3 (3,1,4است زیرا ها دارای کناتنرین
مقدار  (1  2)nبوده و ها از بیشترین مقدار نقصان مرتبه نسبت به
کنندهای دیگننر برخننوردار اسننت .همچنننین دقننت کنینند کننه مقننندار
 (1  2)nبرای کدهای ) 1 (2,1,7و ) 2 (3,2,4برابر بنا  17اسنت.
بنااینحنال کند ) 2 (3,2,4بنه دلینل داشنتن نقصنان مرتبنه بنیشتننر از
احتمال تشخیص صحیح بهتری برخوردار است.
در شکلهای  9تا  ،8احتمال تشخیص صحیح پارامترهنای   ،kو
)  Gs (Dبرحسب احتمال خطای کانال رسا شده است .همانگونه کنه
در این شکلها دیده میشنود ،اینن سنه پنارامتر دارای احتمنال تخمنین
تقریبا یکسانی هسنتند .علنت اصنلی اینن شنباهت ،وابسنتگی اینن سنه
پارامتر به قیود طول دوگان است .با توجه به مراحنل تخمنین ( 2تنا (4
که در بخش  9ارائنه شند ،تخمنین اشنتباه قینود طنول دوگنان منجنر بنه
تخمین اشتباه این سه پارامتر میشود.
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با توجه به مرحله (مرحله  2در بخش  ،9تخمین صحیح قیود طنول
دوگننان بننه تخمننین صننحیح مرتبننه تننا طننول l max  (   j max  1)n
بستگی دارد .از طرف دیگر میدانیا که عملکرد روش  GERPبا افزایش
طول ماتریسهای خروجی کاهش مییابد .لذا احتمال تخمنین صنحیح
پارامترهای   ،kو )  Gs (Dبا افزایش مقدار  l maxکاهش مییابند .بنه
ععوه انتظار میرود که احتمنال تخمنین اینن پارامترهنا بسنیار کناتنر از
پارامتر  nباشد .مقدار ( l maxبه ازای  ) j max  5برای کندهای جندول 1
به ترتیب برابر با  26 ،31 ،24و  69است .همانگونه که در شکلهنای 9
تا  8نیز دیده میشنود ،بهتنرین و بندترین عملکنرد بنه ترتینب متعلن بنه
کدهای ) 3 (3,1,4و ) 4 (5,2,6است .البته با توجنه بنه تحلینل فنوق
انتظار میرفت که احتمنال تخمنین پارامترهنای   ،kو )  Gs (Dبنرای
کد ) 1 (2,1,7بهتر از کد ) 2 (3,2,4باشند ولنی نتنایج شنبیهسنازی
خعف این را نشان میدهند .علنت اصلی اینن است که تخمنین صحیح
قیود طول دوگان به تخمین صحیح پارامتر  nوابسته است .لنذا احتمنال
تخمین صحیح پارامترهای   ،kو )  Gs (Dهمواره کناتنر از پنارامتر n
است.

شکل  :9احتمال تخمین صحیح پارامتر  kبرحسب نرخ خطای کانال

 -7نتیجهگیری
در این مقاله به مسئله تخمین پارامترهنای کند کانولوشننال ننرخ  k/nدر
شرایط نوینزی پننرداخته شند .روش تخمنین مبتننی بننر منرتبننه یکنی از
مهاترین روشهایی است که تا کننون بنرای اینن مسنئله پیشننهاد شنده
است .این روش بر مبنای مرتبنه ماتننریسهنای خروجنی کدگنذار عمنل
میکند .در این راستا رابطنهای کنامع تجربنی در [ ]11 ،11بنرای مرتبنه
این ماتریس پیشنهاد شد که البته در حالنت کلنی برقنرار نیسنت .لنذا در
این مقاله رابطه دقی مرتبه بنرای ننرخ  k/nمحاسبننه شند .نتنایج نشنان
میدهند که روابط پیشنهادی در [ ]11-17تنها در ننرخ  (n-1)/nبرقنرار
هستند .در نتیجه روشهایی که در کارهای پیشنین پیشننهاد شندهانند،
تنهننا بننرای کنندهای نننرخ  (n-1)/nکننارایی دارننند .لننذا در ایننن مقالننه،
الگننوریتمی جننامع بننرای تخمننین پارامترهننای کنند کانولوشنننال نننرخ k/n
پیشنهاد شد .نتایج شبیهسازی نشان میدهند که الگنوریتا پیشننهادی
از عملکرد بسیار خوبی برخوردار است

شکل  :4احتمال تخمین صحیح پارامتر  برحسب نرخ خطای کانال

شکل  :8احتمال تخمین صحیح

) Gs (D

برحسب نرخ خطای کانال
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