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 ماتریس مولدی که در کار آریکان برای. بهتازگی تو سط آریکان مطرح شده ا ست، کدهای قطبی برا ساس ایدهای که قطبش کانال نام دارد:چکیده
G L  بااینحال میتوان کدهای قطبی را برای ماتریسهایی به فرم. بوده ا ستG 2  به فرم2×2 طراحی کدهای قطبی درنظر گرفته شده یک ماتریس

 با فرمهای، برخالف کار آریکان، ا ست3×3  در حالتی که ماتریس مولد یک ماتریس. طراحی نمود، ا ست2  هر عدد صحیح بزرگتر ازL که در آن
 یک چالش،متفاوتی در انجام عمل پالریزاسییییون روبرو هسیییتیچ و همننین انتتای ماتریس مولدی از این بین که منجر به بهترین عملکرد شیییود
 با ا ستفاده از نتایج شبیه سازی. برر سی شده ا ستL  3  در این مقاله این م سئله برای سادهترین حالت یعنی.ا سا سی در طراحی این کدها ا ست
 درنهایت بهطور متت صر در مورد پینیدگی و احتمال خطای. به برر سی بهترین ماتریس برای کدهای قطبی پرداخته شده ا ست،حالتهای موجود
.این طرح نکاتی ارائه شده است
. ظرفیت، پارامتر باتاچارایا، خطای نمایی، کدهای قطبی، ماتریس مولد، قطبش کانال:واژههای کلیدی
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Abstract: Polar codes were recently proposed by Arikan and are constructed based upon a phenomenon that called channel
polarization. The basic polarization matrix is given as G 2 . A challenging problem related to the design of polar codes is choose a
suitable generator matrix G L , where L is an arbitrary integar and L  2 , since in this state we have several choices for, unlike G
Arikan works that has only just one linear form. In this paper, we have compared status L  3 , that is simplest case from changing
matrix with Arikan's work. As carry out simulations for this schema to show that there is eventuality selection unsuitable channel for
the transmission information and find the best generator matrix. Finally have been proposed a briefly on the probability of error and
complexity in this schema.
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 -1مقدمه
قضیییه کدگذاری کانال توسییط شییانون با اسییتفاده از ایده کدگذاری
تصیییادفی بیان گردیده اسیییت [ .]1یکی از نتایج جالب مربوط به این
قضیییه ،ااباو وجود یک کد ،برای کدگذاری کانال اسییت بهطوریکه به
ظرفیت آن نیز میرسد ،بدونآنکه دنباله کدی را بهصورو خاص معرفی
نماید .طراحی و سیییاخت کدهایی با پینیدگی کدگذاری و کد برداری
پایین که به ظرفیت کانال نیز برسیییند ،همواره بهعنوان یکی از اهداف
موردتو جه محق قان و پژوهشیییگران مطرح بوده اسیییت .تا به امروز
پیشییرفتهای بسیییار در این حوزه و مسییائل مربوط به آن انجام گرفته
است [.]2-4
کدهای قطبی که بهتازگی تو سط آریکان مطرح 1گردیده ا ست [،]5
اولین دسیییته از کدهایی هسیییتند که میتوان ااباو نمود که برای هر
کانال گسییسییته متقارن با ورودی باینری که پینیدگی کدگذاری و کد
برداری پایینی داشیییته اسیییت ،به ظرفیت شیییانون خواهدرسیییید[.]3
پینیدگی این نوع از کدها بهصیییورو )  O (N .log Nاسیییت که N
بیانکننده طول بلوککداسییت .شییروع پیدایش کدهای قطبی ،به طرح
آریکان بر روی بهبود محاسییباتی نرخ قطد در کانالها مربوط میشییود
[ .]6در طرح آریکان قبل از ار سال اطالعاو ،یک تبدیل خطی ساده بر
روی ورودی های کانال ان جام میشیییود .در خروجی یک کدبردار که
بهصییورو پیدرپی عمل کدبرداری را انجام میدهد ،قرار گرفته اسییت.
اگر  Wکانال اصیییلی و  W 1و  ،W 2کانال هایی هسیییتند که بهترتیب
بیتهای اول و دوم را میبینند ،ارسییال اطالعاو به این روش نرخ قطد
متو سط (بین  W 1و  )W 2باالتری را ن سبت به کانال ا صلی  Wمیدهد.
در کدهای قطبی ،فرایند باال به صورو بازگ شتی انجام می شود .فرایند
بازگشیییتی معادل اعمال یک تبدیل خطی بر روی تعداد زیادی بیت در
قسمت کدگذاری است .در کدبرداری ،بیتها بهصورو پیدرپی و با یک
ترتیب خاص کدبرداری میشیییوند؛ بنابراین کانال مؤاری که برخی از
بیتها آن را میبینند ،بهتر از کانال  Wاسییت و کانال مؤاری که برخی
دیگر از بیتها آن را میبینند ،نسبت به کانال  Wبدتر است .نکته مهچ
این است که با افزایش طول بلوک ،برخی از کانالها به کانالهای نویزی
کامل و برخی دیگر از کانال ها به کانال های کامالً بدون نویز تبدیل
خواهند شد .کانالهای پاک و بدون نویز به  Wمیل میکنند [.]6[ ،]5
آریکان این پدیده را قطبیسازی کانال (پالریزاسیون ) نامیده است .این
روش بیانگر ایدهای اسیییت که در آن ،ورودی کانال های دارای نویز را
اابت در نظرگرفته و اطالعاو را از کانالهای پاک و بدون نویز ،بهصورو
مطمئن ار سال میکنیچ .البته هنگامی این روش عملی ا ست ،که بتوان
نشان داد که ارسال بازگشتی در کدگذار و حذف پیدرپی در کدبردار را
میتوان با پین یدگی کچ پ یادهسییییازی کرد .آری کان در طرح خود
ن شاندادها ست که با ا ستفاده از تبدیلی شبیه به  FFTمیتوان هر دو
عمل کدگذاری و کدبرداری را با پینیدگی )  O (N .log Nپیادهسییازی
کرد [ .]5همانطور که گفته شیید ،کدهای قطبی جزء اولین خانواده از
کدهایی اسییت که به ظرفیت کانال رسیییده و دارای پینیدگی اندک در
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کانال متقارن بدون حافظه اسییت .در [ ]7ایده پالریزاسیییون و قطبش
کانالها درحالتکلی برای کانالهای د ستر سی چندگانه برر سی شده
است و نشان دادهشدهاست که بههنگام قطبیسازی یک کانال دسترسی
چندگانه با یک کانال نقطهبهنقطه میتوان ناحیه نرخ بیشتری را حصول
کرد .این مسئله بهوسیله چندین مثال در این مقاله نشان دادهشدهاست.
این دسییته از کدها کاربردهای بسیییاری در مسییائل مربوط به کدین
کانال و کدین منبد دارا هسییتند [ .]8از کاربردهای این کدها میتوان
به حصییول ظرفیت برای کانالهای دسییترسییی چندگانه [ ]9و [،]10
کانال پتشییی [ ،]11-13کران مارتن [ ]14اشییاره نمود .کدهای قطبی
همننین عملکرد بهینهای برای مسیییائلی همنون واینر-زیو و گلفاند-
4
ترین کاربردهای کدهای قطبی
پینسییکر دارا اسییت [ .]15یکی از مهچ
عملکرد مناسیییب این کد های در کاربردهای مربوط به ذخیرهسیییازی
اطالعاو است [.]16
1 0

در این کدها به کمک ماتریس پایه  G 2   و ضری کرونیکر،
1 1 
n
ماتریس مولد  G 2nساختهشده و بر روی بلوک  N  2بیتی ورودی
اعمال میشود .دنباله حاصل از این ضری ماتریسی از طریق کپیهای
مستقل کانال باینری متقارن بدون حافظه که  Wنامیده میشود ،ارسال
میگردد .منظور از کپیهای مستقل این کانال N ،بار استفاده مستقل
از یک کانال باینری  Wاست .با افزایش  nتعدادی از بیتها با احتمال
خطای نزدیک به صفر و مابقی با احتمال خطای نزدیک به یک از کانال
عبورکرده و کانالها توسط بیتهای خاصی دیدهمیشوند ،درنتیجه
قطبش آغازمیگردد .دراینحالت ،کانال به دو کانال بدون نویز و با نویز
قابلتقسیچ است ،بهطوریکه کسری از کانالهایی که بدون نویز هستند
به ظرفیت کانال پایه میل میکنند .بعد از معرفی کدهای قطبی برای
استفاده در کانال نقطهبهنقطه باینری ،سعی شده است کارایی و
کاربردهای متتلف این کدها مشتصگردد و همننین به بررسی
چالشهایی که ممکن است در طراحی این کدها با آنها روبرو شویچ،
پرداختهشده است .در ادامه به چند نمونه از این کارها اشارهشدهاست.
کران باالی احتمال خطا برای این دسته از کدها بهصورو دقیق در []17
موردمحاسبه قرارگرفته است .در [ ]9و [ ]10کدهای قطبی روی کانال
دسترسی چندگانه موردبررسی قرارگرفته و ااباوشده است که در این
کانال نیز کدهای قطبی به ظرفیت کانال میرسند و بهعبارتی ظرفیت
2
دسترسی چندگانه بهوسیله این دسته از کدها میتواند حصول
کانال
گردد .با مطالعاتی که بر روی کدهای قطبی برای کانالهای پتشی
صوروگرفته ،عملکرد مناسب این کدها برای این دسته از کانالها ااباو
گردیده است [ .]11-13همننین عالوهبر تحقیقاو انجامشده روی
کدهای قطبی درزمینه کدگذاری کانال ،مطالعاتی کدگذاری منبد صورو
گرفته است [ .]8تلفیق این دسته از کدها و مسئله رمزنگاری در [-21
 ]19موردبررسی قرارگرفته است .ازآنجاییکه مدو زیادی از معرفی
کدهای قطبی نمیگذرد ،مسئلههای حلنشده زیادی در مورد طراحی و
کاربرد این کدها وجود دارد .تغییراو بنیادی در ساختار کدهای قطبی
و نحوه کدگذاری و کدبرداری یکی از این مسائل است .با توجه به [،]22
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میتوان این نتیجه را گرفت که میتوان کدهای قطبی را با ماتریس مولد
جدید طراحی نمود .در [ ]24 ،23به نکاتی در مورد طراحی و ویژگیهای
ماتریس مولدی که میتواند منجر به عملکرد بهتر شود ،پرداخته شده
است.
در این مقاله عملکرد کدهای قطبی از دیدگاههای متفاوتی همنون
ظرفیت و احتمال خطا برای حالتیکه ماتریس مولد یک ماتریس 3×3
است بررسی گردیده و نتایج حاصلشده با کار آریکان مقایسه شده است.
همانطورکه در کار آریکان نشان داده شده است ،درحالتیکه ماتریس
مولد یک ماتریس  2×2است ،تنها یک فرم خطی برای انجام فرایند
پالریزاسیون وجود دارد و بعد از قطبیسازی ما با دو کانال خوی و بد
که بهترتیب برای ارسال اطالعاو و بیتهای فروزن از آنها استفاده
میشود روبرو هستیچ .اما درحالتیکه ماتریس مولد یک ماتریس 3×3
است و بهعبارتی سه کانال در عمل قطبش قرار میگیرند ،با فرمهای
متفاوتی در انجام عمل پالریزاسیون روبرو خواهیچ بود .انتتای حالتی
مناسب از این حالتها که باعث عملکرد بهتر کدهای قطبی و فرایند
قطبیسازی شود مسئله مهمی است که در این مقاله مورد بررسی قرار
گرفته شده است .درکارهای پیشین نشان داده شده است که پس از
پالریزاسیون ،کانال مؤاری که برخی از بیتها آن را میبینند ،بهتر از
کانال ( Wکانالهای خوی) و برای برخی دیگر از بیتها این کانال نسبت
به کانال  Wبدتر (کانالهای بد) بوده است .اما در اینجا مشاهده خواهد
شد که در بعضی ازحالتها با دستهای دیگر از کانالها که در مقابل عمل
پالریزاسیون بیتأایر هستند روبرو هستیچ .در ادامه خالصهای از آننه
در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است ،بیان شده است.
در بتش دوم این مقاله بهطور متتصیییر به معرفی کدهای قطبی و
بیان ایده قطبش کانال پرداخته شییده اسییت .بتش سییوم شییامل ارائه
روابط بهدسیییتآمده برای حالتی اسیییت که از یک ماتریس مولد جدید
بهمنظور قطبش کانالها ا ستفاده شده ا ست .برر سی عملکرد کدهای
قطبی ،آ نالیز کران باالی احت مال خ طا و پین یدگی کد گذاری و
کدبرداری برای این حالت در بتش چهارم صیییورو گرفته اسیییت .در
بتش پنجچ که بتش انتهایی این مقاله اسیییت نتایج حاصیییل از این
پژوهش ارائه شده است.

برای ارسال دادهها استفاده میشود یکی از مهچترین بتشها در طراحی
این دسته از کدها است .پالریزاسیون کانال ایدهای است که در آن ورودی
کانالهای دارای نویز را اابت درنظرگرفته و اطالعاو را از کانالهای پاک،
بهصورو مطمئن ارسال کنیچ.در این کدها به کمک ماتریس پایه

 -2کدهای قطبی
در این بتش ابتدا بهطور متت صر به بیان نکاتی در مورد کدهای قطبی
و ایده پالریزا سیون کانال پرداخته شده و سپس تعدادی از پارامترها و
نمادگذاریهایی که در ادامه کار به آنها نیاز است معرفی شده است.
 -2-1قطبش کانال
کدهای قطبی اولین دسته از کدهایی هستند که میتوان ااباو نمود که
برای هر کانال گسسته متقارن با ورودی باینری که پینیدگی کدگذاری
و کدبرداری پایینی داشته است ،به ظرفیت شانون خواهدرسید [ .]6ایده
اصلی که در ساخت کدهای قطبی نقش اصلی را داشته است پالریزاسیون
یا قطبیسازی کانال نامدارد [ .]5طراحی مجموعه اطالعاو که از آن
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 ( n 1) 
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کرونیکر،

مولد

ماتریس

)G 2( n 1
) ( n 1
G 2

 G 2 n  ساختهشده و روی بلوک  N  2nبیتی

ورودی اعمال میشود [.]6 ،5
دنباله حاصل از این ضری ماتریسی از طریق کپیهای مستقل کانال
باینری متقارن بدون حافظه که  Wنامیده میشود ،ارسال میگردد.
منظور از کپیهای مستقل این کانال N ،بار استفاده مستقل از یک
کانال باینری  Wاست .با افزایش  nتعدادی از بیتها با احتمال خطای
نزدیک به صفر و مابقی با احتمال خطای نزدیک به یک از کانال عبور
کرده و کانالها توسط بیتهای خاصی دیده میشوند ،درنتیجه قطبش
آغاز میگردد .دراینحالت ،کانال به دو کانال بدون نویز و با نویز
قابلتقسیچ است .قطبش کانال عملگری است که با استفاده از  Nکپی
مستقل از کانال  ،Wمجموعه دومی از  Nکانال }  {W Ni :1  i  Nرا
بهصورو وابسته ایجاد میکند بهطوریکه این مجموعه  Nکانال دارای
خاصیت قطبش اند .قطبش کانال به این معنی است که با افزایش N
ظرفیت متقارن )  I (W Niبرای کسری از  iبه سمت صفر و برای مابقی
به سمت یک میل مینماید .منظور از  Nکانال مستقل  Nبار استفاده
از یک کانال  Wاست .از این ویژگی مهچ برای تولید کدهای قطبی []5
و همننین برای افزایش نرخ قطد استفاده شده است [.]6
 -2-2نمادگذاری
از عبارو  W : X Yبرای بیان یک کانال گسسته بدون حافظه با
ورودی باینری ،دارای حروف ورودی  ، Xحروف خروجی  Yو احتمال
انتقال ) (Y X

 ،Wاستفاده شده است .الفبای ورودی  Xهمواره بهصورو

} F2  {0,1است و همننین الفبای خروجی میتواند غیر باینری درنظر
گرفتهشود W N .به معنی  Nبار استفاده مستقل از کانال  Wاست؛
بنابراین احتمال گذر برای کانال  W N : X N Y Nبهصورو زیر
بهدستمیآید [:]5
N
()1
) W N (y N x N )  W (y x
i

i


i 1

1

1

احتمال گذر پس از اولین مرحله از قطبیسازی دو کانال با ورودی باینری
که در آن  W 21 : F2 Y 2و  W 22 : F2  F2 Y 2است ،بهصورو زیر
تعریف میشود[:]6
()2

()3

1
W ( y 1 u 1  u 2 )W ( y 2 u 2 ),
u 2 {0,1} 2



W 21 ( y 12 u 1 ) 

1
W 22 ( y 12 ,u1 u 2 )  W ( y 1 u1  u 2 )W ( y 2 u 2 ).
2
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بهبود نرخ قطبش در کدهای قطبی . . .

ظرفیت کانال متقارن که بیانگر حداکثر اطالعاو متقابل بر روی همه
توزید های ورودی و همننین پارامتر باتاچارایا که بیانگر کران باالی
احتمال خطا است ،دو معیار مهچ در بررسی کانالهای متقارن هستند.
روابط مربوط به اطالعاو متقابل و پارامتر باتاچارایا بهترتیب برای کانال
متقارن بهصورو زیر هستند.

بااینحال میتوان کدهای قطبی را برای ماتریسهایی به فرم  G Lکه در
آن  Lمیتوا ند هر عدد صیییحیح بزرگتر از  2باشییید ،طراحی نمود.
همانطورکه مشییتص اسییت ،سییادهترین حالت زمانی رخ میدهد که
 L  3اسییت .درحالتیکه ماتریس مولد یک ماتریس  2×2اسییت [،]6
تنها یک فرم خطی برای انجام فرایند پالریزاسیییون وجود دارد و بعد از
قطبی سازی ما با دو کانال خوی و بد که بهترتیب برای ار سال اطالعاو
و بیتهای فروزن از آنها استفاده میشود روبرو هستیچ؛ اما درحالتیکه
ماتریس مولد یک ماتریس  3×3اسییت و بهعبارتی سییه کانال در عمل
قطبش قرار میگیرند ،با فرمهای متفاوتی در انجام عمل پالریزاسییییون
روبرو ه ستیچ .همانطورکه در شکل زیر ن شان داده شدها ست ب سته به
اینکه قصد ارسال با چه نرخی را داشته باشیچ یا از چه کانالهایی برای
ارسال اطالعاو استفاده شود ساختار ماتریس مولد به گونههای متفاوتی
است.

()4

) W (y x
1
1
)W ( y 0)  W ( y 1
2
2

()5

x )log

1

  2W ( y

I (W ) 

y Y x X

W ( y 0)W ( y 1).



Z (W ) 

y Y

این پارامترها بهترتیب بهعنوان معیارهای نرخ و میزان اعتبار مورداستفاده
قرار میگیرند Z (W ) .کران باالیی احتمال خطای حداکثر درستنمایی
است ،در زمانیکه فقط برای ارسال } {0,1از کانال استفاده میشود.
همانطور که مشتص است ،اگر قابلیت اطمینان کانال افزایش یابد،
میتوان با نرخ بیشتری از کانال استفاده کرد؛ بنابراین )  I (Wو ) Z (W
مقادیر بین ) (0,1را میگیرند و بهصورو مکمل هچ رفتارمیکنند.
مقادیر مربوط به }) )  {Z (W N(iبرای کانالهای قطبیشده با توجه به
روابط بازگشتی بهصورو زیر محاسبه میشود [:]6 ،5
()6
()7

Z (W N(2i 1) )  2Z (W N(i ) )  Z (W N(i ) ) 2 ,
2

2

Z (W N(2i ) )  Z (W N( i ) ) 2 .
2

حالت تساوی روابط باال زمانی برقرار است که کانالهای بررسیشده
کانال باینری متقارن محک هستند .درحالتیکه  N  2و کانالهای
زیرین ،کانال باینری محک با پارامتر ( )εاست ،داریچ:
Z (W 21 )  2   2

()8
و

Z (W 22 )   2

()9

پینیدگی کدگذاری و کدبرداری برای این کدها بهصورو
است که  Nبیانکننده طول بلوک کد است .کران باالی احتمال خطا
برای کدهای قطبی برای هر  0    0.5بهصورو زیر است [:]5
) O (N .log N

()10

Pe   Z (W N( i ) )  o (22 ).
n

i A

در رابطه باال  Aنشیییاندهنده مجموعه اطالعاو برای کانالهای خوبی
است که از آنها برای ارسال اطالعاو استفاده شده است.

 -3قطبیسازی با ماتریس مولد جدید
ماتریس مو لدی که در کار آری کان [ ]5برای طراحی کد های قطبی
1 0

درنظر گرفتهشییده یک ماتریس  2×2بهفرم  G 2   بوده اسییت.
1 1 

Serial no. 86

شکل  :1قطبش کانالها با درنظرگرفتن اطالعات جانبی از وضعیت
کانالها در کدگذار

همانطورکه اشیاره شید با داشیتن اطالعاتی از وضیعیت اینکه کدام
کانالها بهمنظور ارسییال اطالعاو اسییتفادهشییده و کدامیک از کانالها
برای ار سال بیتهای فروزن منا سب بوده ،میتوان حالت منا سب برای
سیییاختار ماتریس مولد را انتتای نمود .برای طراحی کدهای قطبی با
طول بلوک  ، N  3nماتریس مولد  G3را مطابق با زیر در نظرمیگیریچ:
g 13 
g 23 
g 33 

 g 11 g 12
G 3   g 21 g 22
 g 31 g 32

مقدار  g ijبرای هر } i , j  {1, 2,3برابر صیییفر یا یک اسیییت .در حالت
کلی ،با توجه به مقادیر درایهها  29انتتای برای ماتریس  G3وجود دارد،
اما تمامی این حالت ها شیییرایط موردن یاز برای قطبش کانال را فراهچ
نمیکنند .همانطور که در [ ]24-22برر سی شده ا ست ،یکی از اولین
شرطهایی که ماتریس مولد باید دا شتهبا شد یک بودن تمامی درایههای
روی قطر اصییلی و همننین معکوسپذیر بودن ماتریس اسییت .بنابراین
تنها کافی اسییت که قطبیسییازی را برای ماتریسهای بهصییورو زیر که
شرط معکوسپذیری را دارا هستند ،بررسی نماییچ:
1 g 12 g 13 
. G 3   g 21 1 g 23 
 g 31 g 32 1
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با توجه به کاهش یافتن تعداد حالتها به  26انتتای ،بعد از بررسییی
روابط مربوط به پارامترهای باتاچارایا مشییاهده میشییود که بازهچ تمامی
حالتهای موجود شرایط الزم برای پالریزاسیون را فراهچ نمیکنند .پس
از برر سی حالتهای متتلف برای ماتریس  G3م شاهده شده ا ست که
میتوان روابط حاصلشده را در یکی از زیربتشهایی که در ادامه به آن
اشارهشدهاست دستهبندی نمود.
) (i
) (i
میدانیچ که قابلیت اطمینان کانال  W Nتوسییط پارامتر ) Z (W N
که مقدار آن با توجه به ساختار ماتریس  G3مشتص میشود ،به دست
میآید .اکنون ما در این جا پارامتر باتاجارایا برای حالتهای متتلفی که
شییرایط پالریزاسیییون را فراهچ میکنند ،با توجهبه رابطههای بازگشییتی
( )6و ( )7محا سبه مینماییچ .کانالهایی که در اینجا مورد برر سی قرار
گرفته اسیییت ،همگی کانال های باینری مت قارن محک با پارامترهای
یکسان ( )εهستند.
حا لت اول :هن گامی که برای ماتریس  G3بین درا یه های ماتریس
رابطه

1

3

ij

g

i , j 1

به ازای هر  i  jبرقرار ا ست ،میتوان پارامترهای

شکل  :3پارامترهای کانال W 3

یکی از نتایجی که از بررسی ماتریسهای در این دسته مشاهده
میشود ،این است که ،برای هر سطری که دارای دو عدد  1است :مقدار
) )  Z (W N(iبرابر با پارامتر   2است .همننین ازآنجاییکه مقدار
 Z (W 32 )  است و این به این معناست که هیچ عمل پالریزاسیونی
برای این زیرکانال رخ نداده است ،درنتیجه میتوانگفت که این حالت
بدترین عملکرد را نسبت به حالتهای دیگر بهمنظور قطبیسازی کانالها
دارد.
1
)1-Z(W 33

0.9

)1-Z(W 23)=1-Z(W

0.8

)1-Z(W 13

0.7
0.6
0.5

1 0 0 

مثال :ماتریس  G 3  0 1 0 که طرح پالریزا سیون در آن برای سه

0.4

1 0 1 

Channel capacity

باتاچارایا بعد از عمل قطبیسیییازی را برای کانال های باینری متقارن
محک بهصورو زیر محاسبه نمود:
1
2
Z (W 3 )  2  
()11
2
Z (W 3 )  
()12
و
Z (W 33 )   2
()13

بهبود نرخ قطبش در کدهای قطبی . . .

0.3

زیرکانال باینری متقارن محک با پارامترهای یکسان به صورو شکل زیر
رسچ شده است را درنظر بگیرید:

0.2
0.1

1

0.9

0.7

0.8

0.4
0.5
0.6
Erasure probability

0.1

0.2

0.3

0

0

شکل  :4ظرفیت کانالهای قطبیشده بهوسیله ماتریس مولد G3

برای حالتاول

شکل  :2قطبیسازی کانال برای حالت اول

بعد از اعمالکردن مرحلهبهمرحله روابط ( )8و ( )9به شییکل  ،2با سییه
زیرکانال باینری متقارن محک با پارامترهای متفاوتی که در شیییکل 3
نشان داده شده است ،روبرو هستیچ.
بنابراین ،همانطورکه مالحظه شد ،روابط ارائهشده برای این حالت
بهصورتیکه در ( )11-13آمده ،صادق است.
مشیییابه مثال باال میتوان برای تمامی ماتریسهایی که شیییرطهای
مربوط به حالت اول را دارا هسیییتند ،نشیییان داد که همواره رابطههای
( )13-11برقرار است.

Serial no. 86

شکل  4تغییراو مربوط به ظرفیت زیرکانالها نسبت به پارامتر محک
را برای هر یک از کانالهای  W 32 ،W 31و  W 33نشان میدهد.
حالت دوم : :هنگامیکه برای ماتریس  G3بین درایههای ماتریس
مولد رابطه

2

3

ij

g

i , j 1

و همننین

g i0 j  3

3



i  i 0 , j 1

به ازای هر

i  j

برقرار است ،میتوان پارامترهای باتاچارایا که شرایط اولیه برای قطبش
کانال را فراهچ میکنند بعد از عمل پالریزاسیون برای کانالهای باینری
متقارن محک بهصورو زیر محاسبه نمود:
()14
()15

Z (W 31 )   3  3 2  3
3

Z (W )  2  
2

2
3
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Z (W 33 )   2

()16
چهار ماتریس که در زیر آورده شده است؛ شرایط اولیه برای قطبیسازی
کانال را ندارند؛ با اینکه شروط مذکور برای قرارگرفتن دراینحالت را
دارا هستند:.
1 0 1 
0 1 0 


1 0 1 

1 0 0 
 0 1 1


 0 1 1 

1 0 1 
 0 1 1


0 0 1

1 1 0 
1 1 0 


0 0 1

دراینحالت ،برای سطری که یک عدد  1در بین سطرهای خود دارد،
رابطه  Z (W Ni )   3  3 2  3برای آن سطر برقرار است.
تغییراو مربوط به ظرفیت برای هریک از زیرکانالها نسبت به پارامتر
محک در شکل زیر برای این حالت نشان داده شده است:

بهبود نرخ قطبش در کدهای قطبی . . .

درایندسته از ماتریسها ،برای سطری که تمامی درایههای آن برابر با
یک است. Z (W Ni )   3 ،
مشابه حالت قبل چهار ماتریس که در زیر آورده شده است ،با اینکه
شروط مذکور برای قرارگرفتن در حالت سوم را دارا هستند ،شرایط اولیه
برای قطبیسازی کانال را ندارند:
1 1 1 
 0 1 1


1 0 1

1 0 1
1 1 1 


 0 1 1

1 1 1
0 1 0 


 1 1 1 

1 1 0 
 0 1 1


1 1 1 

1
)1-Z(W 33

0.9

)1-Z(W 23
1
)1-Z(W 33

)1-Z(W 13

)1-Z(W

0.8

0.6

0.7

0.5

0.5
0.4

Channel capacity

0.6

0.4
0.3
0.2
0.1

0.3
0.2
0.1

1

0.9

0.8

0.7

0.4
0.5
0.6
Erasure probability

0.3

0.2

0.1

0

0

شکل  :5ظرفیت کانالهای قطبیشده بهوسیله ماتریس مولد G3

برای حالت دوم

حالت سوم :هنگامیکه برای ماتریس  G3بین درایههای ماتریس
مولد

رابطه g ij  3

3



i  i 0 , j 1

برقراراست یا بهعبارتی در ماتریس مولد

سطری وجود دارد که تمامی درایههایش یک است ،میتوان پارامترهای
باتاچارایا بعد از عمل قطبیسازی را بهصورو زیر محاسبه نمود:
Z (W 31 )   2   3  

()17
()18

2

Z (W )  2  
2
3

و
3

()19

Z (W )  
3
3

مثال :با استفاده از رابطههای ( )8و ( )9میتوان بهسادگی نشان داد که
برای

1 0 0 
ماتریس G 3   0 1 0 
 1 1 1 

g i0 j  3

که در شرط حالت سوم ،یعنی

3



i  i 0 , j 1

Serial no. 86

صدق میکند روابط ( )17-19برقرار است.

Channel capacity

)1-Z(W 13

0.7

)1-Z(W

0.9

)1-Z(W 23

0.8

1

0.9

0.8

0.7

0.4
0.5 0.6
Erasure probability

0.3

0.2

0.1

0

0

شکل  :6ظرفیت کانالهای قطبیشده بهوسیله ماتریس مولد G3

برای حالت سوم

تغییراو مربوط به ظرفیت برای هر یک از زیرکانالها نسبت به پارامتر
محک در شکل  6برای این حالت نشان داده شده است.
نکاو و روابطی که در اینجا ارائه شده است براساس تعداد یکها در
هر سطر از ماتریس مولد و همننین روابط اولیه ( )8و ( )9بوده است.
همانطورکه در کارهای پیشازاین بررسی شده است [ ،]5هدف از
پالریزاسیون کانال بدستآوردن کانالهای مناسبی با ظرفیت بیشتر
بهمنظور ارسال اطالعاو بوده و پس از پالریزاسیون ،کانال مؤاری که
برخی از بیتها آن را میبینند ،بهتر از ( Wکانالهای خوی)و برای
برخی دیگر از بیتها نسبت به  Wبدتر (کانالهای بد) بوده است.
اما در طرحی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است،
همانطورکه از روابط ( )11-19مشتص شده است ،کانال  W 32رفتار
تغییرپذیری دارد .رفتار این کانال را میتوان بهصوروهای زیر دستهبندی
نمود.
2
حالت اولZ (W 3 )  Z (W ) :
حالت دومZ (W 32 )  Z (W ) :
حالت سومZ (W 32 )  Z (W ) :
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بهبود نرخ قطبش در کدهای قطبی . . .

همانطورکه از روابط باال مشتص است ،کانال  W 32در بعضی از مواقد
در دسته کانالهای خوی جهت ارسال اطالعاو ،گاهی از اوقاو مناسب
برای ارسال بیتهای فروزن (بیتهایی که پیش از ارسال در طرح آریکان
اابت بوده است ).و همننین در حاالوهایی که ) Z (W 32 )  Z (W
است ،میتوان گفت این کانال خنثی بوده و درواقد در فرایند قطبیسازی
نقشی نداشته است.
بررسی روابط مربوط به قطبش کانال و حالتهایی که امکان رخداد
آنها وجود دارد برای حالتیکه  Lبزرگتر از  3است ،بهعلت تعداد زیاد
ماتریسهای موجود کاری ستت و زمانبر است و نیاز به الگوریتمی به
این منظور است.

از آنجاییکه برای  G3ماتریسهای با پارامتر )  E (Gمتفاوتی وجود
دارند ،حداکثر مقدار آن با توجه به رابطه زیر مشتص میشود:
) E 3  maxG {0,1} E (G
()22

 -4بهبود عملکرد کدهای قطبی با ماتریس مولد جدید
همانطورکه در قسمت ابتدایی به آن اشاره شدهبود ،کران باالی احتمال
خطا برای کدهای قطبی برای هر  0    0.5با توجه به رابطه زیر
بهدست میآید.


n

Pe  o (22 )  o (2 N ).

()20

پارامتر  نشاندهنده خطای نمایی و بهعبارتی حداکثر نرخ
پالریزاسیون است که از روی ماتریس مولد میتوان آن را محاسبه نمود
[ .]17بیشترین مقدار این پارامتر برای زمانیکه ماتریس مولد برابر G 2
است برابر با  0/5است .با توجه به نکاتی که در [ ]24گفتهشده و با توجه
به رابطه ( )20میتوان نتیجهگرفت هنگامیکه این پارامتر افزایش یابد،
عملکرد کدهای قطبی بهبود و کران باالی احتمال خطا کاهش مییابد.
بنابراین میتوان مقدار پارامتر  را بهعنوان یکی از معیارها بهمنظور
بهدستآوردن ماتریس مولدی که بهترین عملکرد را در بین ماتریسها
داشته است ،درحالتیکه ماتریس مولد برابر با  G3است ،استفادهنمود.
مقدار  E (G )  از روی ماتریس مولد با توجه به رابطه زیر محاسبه
میشود:
1
) ) E (G )  (log 3( D1  D 2  D3
3

()21

نحوه محاسبه پارامترهای  D iکه از روی ماتریس مولد قابل محاسبه
هستند در [ ]24آمده است.

33

هرچند بهدست آوردن این پارامتر نشاندهنده ماتریس مولد بهتر بهمنظور
پالریزاسیون است ،ولی ازآنجاییکه در کاربردهای عملی با کدهایی با طول
محدود روبرو هستیچ ،این تفاووها ناچیز است ،بنابراین نمیتواند
بهتنهایی معیار مناسبی برای تصمیچگیری درنظر گرفتهشود .هرچه مقدار
 Lبزرگتر میشود ،ما با ماتریسهای مولد متفاوو بیشتری برای انجام
پالریزاسیون روبرو هستیچ ،همننین با افزایش  Lمحاسبه پارامتر
باتاچارایا ستتتر میشود .درنتیجه بهدستآوردن بهترین ماتریس که
منجر به عملکرد بهتر شود کاری ستت و دشوار ازنظر محاسباتی است.
برای هر ماتریس پالریزاسیون میتوان نشان داد که با احتمال یک ،مقدار
 Z n 1و کوچکتر از  3Z nاست )  (Z n 1  3Z nو همننین با

1
احتمال ،
3

مقدار  Z n 1کمتر از مقدار  Z n 2است )  .]18[ (Z n 1  Z n 2بنابراین
میتوان نتیجهگرفت که برای هر ماتریس  3×3که نرخ پالریزاسیون آن
بهصورو )  E (Gبیان میشود ،بهازایهر )    E (Gبرابراست با:
5

) ]  I (W

()23

3n 

limn  Pr[Z n  2

مشتص است که بهازای  nهای بهاندازه کافی بزرگ ،مجموعه  Aکه
دربرگیرنده اطالعاو بوده بهاندازه  3n Rموجوداست و درنتیجه
) .  Z i O (23
n

i A

بنابراین احتمال خطا کدبرداری تحت کدبرداری پیدرپی برای این
طرح بهصورو زیر است:
) Pe   Z i O (23
n

()24

i A

سرانجام ،پینیدگی کدگذاری و کدبرداری برای کدهای قطبی به طول
بلوک  N  3nبرابر با )  O (N .log3Nاست که ااباو آن مشابه با ااباو
آریکان برای حالتی است که طول بلوک  N  2nاست .اکنون در جدول
صفحه بعد بهصورو جامد به مقایسه کار انجامشده در این مقاله با کار
آریکان میپردازیچ:

جدول  : 1مقایسه عملکرد کدهای قطبی به ازای استفاده از ماتریس مولد ( 3×3ماتریس مولد جدید) با کار آریکان

نمودار مربوط به ظرفیت بعد از قطبش

Serial no. 86

پینیدگی
کدبرداری

کران باالی
احتمال
خطا

ماتریس
مولد استثنا

پارامتر باتاچارایا بعد از
قطبش
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ندارد

n

O (2 2 )

O (N .log N )

1
1-Z(W 33)

0.9

Z (W 32 )  

1-Z(W 23)=1-Z(W)

0.8

ندارد

Z (W 33 )   2

O (2

 3n 

)

O (N .log3N )

1-Z(W 13)

0.7
Channel capacity

حالت
اول

Z (W 31 )  2   2

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

0

0.1

0.2

0.3

0.4
0.5
0.6
Erasure probability

0.7

0.8

0.9

1

1

Z (W 32 )  2 2   3

Z (W )  
3
3

2

1 1 0 
1 1 0 


0 0 1

1-Z(W 33)

0.9

1-Z(W 23)

0.8

O (2

 3n 

)

O (N .log3N )

1 0 1 
 0 1 1


0 0 1

1-Z(W 13)

0.7
Channel capacity

حالت
دوم

Z (W 31 )   3  3 2  3

1 0 0 
 0 1 1


 0 1 1 

1-Z(W)

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

1 0 1 
0 1 0 


1 0 1 

0

0

0.1

0.2

0.3

0.4
0.5 0.6
Erasure probability

0.7

0.8

0.9

1

1

Z (W )  2  
2
3

Z (W )  
3
3

3

2

1 1 1
0 1 0 


 1 1 1 

1-Z(W 33)

0.9

1-Z(W 23)

0.8
n

O (2 3 )

O (N .log3N )

1-Z(W 13)

0.7
Channel capacity

حالت
سوم

Z (W 31 )   2   3  

1 1 0 
 0 1 1


1 1 1 

1-Z(W)

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
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1 0 1
1 1 1 


 0 1 1

1 1 1 
 0 1 1


1 0 1

همانگونهکه از روابط بهدستآمده ،مشتص است ،با افزایش طول بلوک
ورودی (استفاده از ماتریس مولد جدید) کران باالی احتمال خطا و
پینیدگی کدبرداری کاهش یافته است و همننین روابط مربوط به
پارامتر باتاچارایا در سه دستهبندی متتلف قرارگرفتهاند .اکنون در
قسمت انتهایی به بررسی مقایسه عملکرد این کدها و تأایر آگاهی از
اطالعاو کانال و تغییراو آن با حالت اولیه (6کار آریکان) و همننین
دیگر کدها پرداخته شده است.

طول کدهایی به بزرگی  N=131072رسچ گردیدهاند .همانگونهکه از
شکل  7مشتص است ،منحنیهای  B ، Aو  Dکه در این شکل برای
طول کدهای باالتری در مقایسه با دیگر منحنیها رسچ گردیدهاند ،دارای
عملکرد بهتری بودهاند و بهازای مقادیر نسبت سیگنال به نویزهای یکسان
دچار خطای کمتری میشوند و بهعبارتی میتوان گفت که با افزایش
طول بلوک کد عملکرد کدهای قطبی در طرح ارائهشده بهبود یافته است.
از شکل باال میتوان نتیجهگرفت که با افزایش طول کد از  131072به
 1048576بهره حاصلشده برابر با  0/5 dbبوده است .همننین پس از
مقایسه این کدها با کدهای توربو در شرایط یکسان میتوان نتیجهگرفت،
که عملکرد این کدها بسیار بهتر از کدهای توربو است.

 -5نتیجه
در این مقاله نشییان داده شییده اسییت که در کدهای قطبی هنگامیکه
ماتریس مولد یک ماتریس  3×3اسیییت ،با فرم های متفاوتی در انجام
عمل پالریزا سیون روبرو ه ستیچ و ب سته به اینکه ق صد ار سال با چه
نرخی را داشییتهاشیییچ و یا از چه کانالهایی بهمنظور ارسییال اطالعاو
ا ستفاده شود ،ساختار ماتریس مولد بهگونههای متفاوتی ا ست .در ادامه
این بتش طرح کییدهییای قطبی برای کییدهییایی بییه طول N  3n
بررسی شده است و همننین روابط مربوط به قطبی سازی کانال در سه
حا لت که با تو جه به درا یه های ماتریس مو لد از ه مدیگر مت مایز
میشییدند ،مشییتصشییده اسییت .نشییان دادهشییده که احتمال خطای
شکل  :7تأثیر اطالعات جانبی بر روی احتمال خطای بیت در کدهای
قطبی

شکل  7تغییراو احتمال خطای بیت برای کدهای قطبی در یک
کانال فیدین با ورودی باینری ،با دانستن اطالعاتی از شرایط کانال
نسبت بهمیزان سیگنال به نویز را نشان میدهد .بهمنظور مقایسه راحتتر
عملکرد این کدها در طول بلوکها و شرایط متفاوو محور  Xها در شکل
 7نشاندهنده میزان سیگنال به نویزاست .هرکدام از منحنیهای
مشتص شده با برچسبهای  C ،B ،Aو  ...در شکل باال عملکرد کدهای
7
کدهای هدف
قطبی را برای کانال فیدین با ورودی باینری بهازای نرخ
8
اطالعاو کانال را نشان میدهد .در شکل
متفاوو درصورو آگاهی از
باال نرخ کد هدف برای منحنی  Aبرابر با  0/5بیت ،برای  Bو  Fبرابر با
 0/333بیت ،برای  Cو  Fبرابر با  0/1و برای منحنی  Dبرابر با  0/9بیت
درنظر گرفتهشده است .منحنیهای  B ،Aو  Dدر باال برای طول
کدهایی به بزرگی  N=1048576و منحنیهای  E ، Cو  Fدر باال برای

Serial no. 86

n

طرح بهصییورو ) O (2 3

کدبرداری تحت کدبرداری پیدرپی برای این
و همننین پین یدگی کد گذاری و کدبرداری برابر با ) O (N .log
است.
N
3

سپاسگزاری
نویسندگان این مقاله از هچفکری اعضای هیئت تحریریه مجله علمی-
پژوهشی مهندسی برق دانشگاه تبریز و داوران محترمی که زحمت داوری
این مقاله را تقبل نمودهاند ،کمال سپاسگزاری را دارند.
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