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Resumo—Este artigo investiga um esquema de concatenação
serial de um código polar e um código turbo em presença
de ruı́do aditivo gaussiano branco. São apresentadas curvas
de desempenho com resultados de simulações computacionais.
Verifica-se que, para os casos estudados com probabilidade de
erro na ordem de 10−4 , há um ganho de mais de 1,5dB quando
comparado à codificação polar.
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I. I NTRODUÇ ÃO
turbo foram apresentados à comunidade de
comunicações em 1993 por Berrou, Glavieux e Thitimajshima [1] e situam-se entre os melhores códigos corretores
de erros da atualidade, sendo empregados em sistemas de
comunicações móveis [2] e tendo excelente desempenho em
baixa relação sinal ruı́do (SNR) [3].
Códigos polares (CPs) foram propostos em 2009 por Arikan
[4], introduzindo o conceito de polarização de canal, os quais
têm como caracterı́stica a baixa complexidade de codificação
e de decodificação. Quando usados com o algoritmo de
decodificação por Successive Cancellation (SC), CPs podem
alcançar a capacidade em canais discretos sem memória, a
partir do aumento do comprimento de bloco n do código [5].
Apresentar um melhor desempenho com um baixo número
de iterações são caracterı́sticas extremamente desejáveis na
área de comunicações móveis, onde há limitações de capacidade de processamento e de gastos com energia e
potência. Nesse sentido, este artigo investiga um esquema
de concatenação serial de códigos polares e códigos turbo,
considerando o canal corrompido por ruı́do aditivo gaussiano
branco (RAGB) [5], conforme ilustrado na Fig. 1.
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Figura 1. Esquema de concatenação serial usando código polar concatenado
com código turbo.

SC, a Seção III refere-se a códigos turbo e ao decodificador
proposto por Bahl, Cocke, Jelinek e Raviv (BCJR), a Seção
IV apresenta o esquema de concatenação serial e resultados
de simulação e, por fim, a Seção V apresenta as conclusões.
II. C ÓDIGOS P OLARES
O código polar é um código de bloco linear que utiliza a
técnica de polarização de canal, a qual consiste em construir
n canais polarizados a partir de n cópias independentes e
idênticas, formadas por n canais com entrada binária, discretos
e sem memória, em que n denota o comprimento da palavra
código. Os canais são polarizados de modo a tornarem-se totalmente ruidosos ou sem ruı́do à medida que n → ∞. Assim,
pode-se ter uma taxa de transmissão equivalente à capacidade
do canal escolhendo os canais sem ruı́do para transmitir a
informação. No entanto, para um bloco de tamanho finito n
é necessário escolher k canais polarizados, de um total de n
canais para enviar informação enquanto os restantes n − k
canais são usados para enviar bits congelados ou fixos com
valores igual a 0 [4], [5].
A construção básica de como é feita a polarização do canal
W e usada neste artigo é mostrada na Fig. 2, na qual o valor
inicial é n = 2, porém em geral n pode assumir qualquer valor
da forma n = 2m , para m ≥ 1.

Figura 2. Construção inicial do código polar em que n = 2.

Uma palavra código x é gerada através de (1), em que u
denota um vetor mensagem com k dı́gitos e G denota a matriz
geradora k × n do código e é representada
pelo produto de


1 0
⊗m
⊗
Kronecker F , em que F =
.
1 1
x = G · u = F⊗m · u.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma.
A Seção II descreve fundamentos de CPs e da decodificação
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(1)

Na decodificação SC a estimação do bit de mensagem ui ,
com 1≤i≤n, segue uma ordem especı́fica e é feita bit a bit
através do logaritmo da razão de verossimilhança (LLR) da
direita para a esquerda. Após a estimação por decisão suave
ser feita, é realizada a propagação do bit estimado da esquerda
para a direita seguindo o circuito para auxiliarem nos próximos
bits e serem decodificados [6].

III. C ÓDIGOS T URBO
Os códigos turbo são construı́dos a partir da concatenação
paralela de dois ou mais codificadores convolucionais sistemáticos recursivos, separados por um entrelaçador. Os codificadores operam sobre os mesmos blocos de dı́gitos de
informação de entrada [1], [3]. O decodificador turbo utiliza o
princı́pio da decodificação iterativa e consiste de dois decodificadores concatenados em série, separados por um entrelaçador.
Aqui é utilizado o algoritmo de decodificação BCJR [7]. São
também usados outros entrelaçadores e desentrelaçadores no
sistema, responsáveis por adequar a saı́da de um decodificador
ao formato esperado do outro [1] .
IV. E SQUEMA DE CONCATENAÇ ÃO SERIAL E R ESULTADOS
Nesta seção são apresentados resultados de simulações computacionais que utilizam o esquema de concatenação ilustrado
na Fig. 1. Seja C1 um código de bloco polar com taxa
k/n e C2 um código turbo com taxa assintótica igual a
n/N , composto por codificadores convolucionais recursivos
e sistemáticos. A concatenação serial é construı́da de forma
que o remetente envia suas mensagens para o codificador de
C1 e as palavras-código geradas por C1 são enviadas como
mensagens para o codificador de C2 . O canal é corrompido
com o ruı́do RAGB. A saı́da do canal é alimentada como
entrada do decodificador turbo, o qual executa um certo
número de iterações e repassa o resultado para o decodificador
polar, o qual faz uso do algoritmo de decodificação SC.
As Figs. 3 e 4 mostram as curvas de desempenho considerando n = 2048 e n = 4096, respectivamente. As
simulações fazem uso esquema serial ilustrado na Fig. 1,
com codificação polar e decodificação por SC, codificação
turbo e decodificação iterativa com o algoritmo BCJR. Nas
curvas apresentadas, o codificador turbo tem taxa 31 e utiliza
o esquema de concatenação paralela, em que os codificadores convolucionais componentes hsão idênticos,
i com matriz
1+D 2
geradora polinomial G(D) = 1 1+D+D
2 . É usado o
entrelaçador aleatório com comprimento n e na decodificação
iterativa são feitas 3 iterações. Os códigos polares utilizados
têm taxa 21 .
V. C ONCLUS ÃO
As curvas obtidas nas simulações computacionais relacionam probabilidade de erro por bit (Pe ) versus relação sinal
ruı́do (Eb /N0 ). O sistema proposto alcança Pe ≈ 10−4 a
partir de Eb /N0 = 0.5dB, i.e, uma melhoria de desempenho
comparada com o código polar da ordem de 2.5dB para
n = 2048 e de 2dB para n = 4096. Para n = 4096 os três
códigos simulados indicam um desempenho semelhante para
Eb /N0 ≥ 3dB, o que de certo modo seria esperado.
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Figura 3. Curvas de desempenho para a codificação polar, a codificação turbo
e o esquema de concatenação serial proposto, com n = 2048.

Figura 4. Curvas de desempenho para a codificação polar, a codificação turbo
e o esquema de concatenação serial proposto, com n = 4096.
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