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Resumo—Este artigo descreve a aplicação do algoritmo
Bahl-Cocke-Jelinek-Raviv aos códigos convolucionais para a
decodificação sobre o canal de acesso múltiplo conhecido por
canal aditivo para três usuários binários em presença do ruído
aditivo gaussiano branco. São apresentadas curvas de
desempenho com resultados de simulações computacionais, com
codificadores convolucionais na estrutura turbo para cada um
dos usuários, utilizando o entrelaçador de Berrou-Glavieux.
Palavras-chaves — Canal de acesso múltplo, canal aditivo para
três usuários binários, códigos turbo, entrelaçador.
I.

O

Considere que três fontes de informação, 1, 2 e 3, emitem
mensagens binárias de mesmo comprimento N representadas
pelos vetores u, d e c, respectivamente. Os codificadores C1,
C2 e C3, formados por codificadores convolucionais com
mesma taxa de transmissão e na estrutura turbo, codificam u,
d e c e dão origem, nesta ordem, aos vetores v, w e z, os quais
são as entradas para o 3-BAC ruidoso, conforme ilustra a Fig.
1.

INTRODUÇÃO

algoritmo de decodificação Bahl-Cocke-JelinekRaviv (BCJR) [1] é utilizado com o objetivo de
reduzir a probabilidade de erro de símbolo em sistemas de
comunicação. Inicialmente proposto para a comunicação
ponto-a-ponto, este algoritmo passou por adequações com a
finalidade de atender a sistemas de comunicações conhecidos
por sistemas de acesso múltiplo [2]. O objetivo deste artigo é
substituir o entrelaçador aplicado em [3] pelo o BerrouGlavieux e então avaliar o desempenho de um esquema de
codificação. São utilizados códigos convolucionais para o
canal aditivo com três usuários binários (3-BAC) [4]
empregando a estrutura turbo [5] com o entrelaçador BerrouGlavieux e decodificação iterativa BCJR.
O 3-BAC é um modelo de canal sem memória idealizado
para a comunicação simultânea de três remetentes distantes
geograficamente e operando na mesma banda de frequências
com um único receptor. A cada intervalo de tempo, cada uma
das três fontes de informação gera de forma independente uma
mensagem binária, que em um 3-BAC sem ruído produz como
saída do canal a soma aritmética das entradas. Isto é, a saída
do 3-BAC é um símbolo do alfabeto {0,1,2,3} quando o
alfabeto de entrada é {0, 1}. Em sistemas de comunicação
reais é inevitável a perturbação causada pelo ruído.
Na Seção II é descrita a codificação para o 3-BAC,
enquanto na Seção III, são abordadas as simulações realizadas,
bem como as considerações finais.
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II. CODIFICAÇÃO PARA O 3-BAC
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Fig. 1. Esquema da codificação utilizando o 3-BAC ruidoso.

Nesta conjuntura, cada codificador turbo é formado por
dois codificadores convolucionais recursivos e sistemáticos
(RSC) dispostos em paralelo, os quais podem ser iguais ou
distintos. Em cada um dos codificadores RSC a entrada é dada
pelos mesmos bits de informação, porém em uma sequência
diferente devido à existência do entrelaçador. Desta forma,
pode-se escrever as sequências de informação para os usuários
1, 2 e 3, respectivamente, como: 𝒖 = {𝒖𝟎 , 𝒖𝟏 , 𝒖𝟐 ,..., 𝒖𝑵−𝟏}, 𝒅
= {𝒅𝟎 , 𝒅𝟏 , 𝒅𝟐 ,..., 𝒅𝑵−𝟏 } e 𝒄 = {𝒄𝟎 , 𝒄𝟏 , 𝑐,..., 𝒄𝑵−𝟏 }. Em
seguida, com a codificação das mensagens, tem-se as
palavras-código para os usuários 1, 2 e 3, nesta ordem, como:
𝒗 = {𝒗𝟎 , 𝒗𝟏 , 𝒗𝟐 ,..., 𝒗𝑵−𝟏 }, 𝒘 = {𝒘𝟎 , 𝒘𝟏 , 𝒘𝟐 ,..., 𝒘𝑵−𝟏 } e 𝒛 =
(0)
(1)
(𝑛−1)
{𝒛𝟎 , 𝒛𝟏 , 𝒛𝟐 ,..., 𝒛𝑵−𝟏 }, em que 𝒗𝑡 = (𝑣𝑡 , 𝑣𝑡 , ..., 𝑣𝑡
)=
(1)
(𝑛−1)
(𝑢𝑡 , 𝑣𝑡 , ..., 𝑣𝑡
) está relacionada a cada um dos n
(0)
símbolos de informação do usuário 1, assim como 𝒘𝑡 = (𝑤𝑡 ,
(1)
(𝑛−1)
(1)
(𝑛−1)
(0)
(1)
𝑤𝑡 , ..., 𝑤𝑡
) = (𝑑𝑡 , 𝑤𝑡 , ..., 𝑤𝑡
) e 𝒛𝑡 = (𝑧𝑡 , 𝑧𝑡 ,
(𝑛−1)
(1)
(𝑛−1)
..., 𝑧𝑡
) = (𝑐𝑡 , 𝑧𝑡 , ..., 𝑧𝑡
) está associado com as
sequências de informação dos usuários 2 e 3, respectivamente,
em que 0 ≤ t ≤ N-1 representa a saída correspondente a cada
(0)
(0)
(0)
símbolo de informação. Os símbolos 𝑣𝑡 , 𝑤𝑡
e 𝑧𝑡
representam as saídas sistemáticas dos codificadores em
questão. As entradas para o canal 3-BAC são as sequências de
palavras-código v, w e z. Considerando que a cada instante de
tempo 𝑡 é emitido um bit por usuário, que por razões de

transmissão é feito o mapeamento 0 → -1 e 1 → +1 através de
(1), então a saída do 3-BAC na ausência do ruído é dada por:
(0)
(1)
(𝑛−1)
𝒙 = { 𝒙𝟎, 𝒙𝟏 , ..., 𝒙𝑵−𝟏 }, em que 𝒙𝑡 = (𝑥𝑡 , 𝑥𝑡 , ..., 𝑥𝑡
),
onde
(𝑗)

(𝑗)

(𝑗)

(𝑗)

𝑥𝑡 = (2𝑣𝑡 − 1) + (2𝑤𝑡 − 1) + (2𝑧𝑡 − 1),
𝑗 = 0, … , 𝑛 − 1.

(1)

Nos casos reais, contando com a contaminação pelo ruído
aditivo gaussiano branco (RAGB), a saída do 3-BAC é
representada pela sequência recebida: 𝒓 = { 𝒓𝟎 , 𝒓𝟏 , ..., 𝒓𝑵−𝟏 },
(0)
(1)
(𝑛−1)
em que 𝒓𝑡 = (𝑟𝑡 , 𝑟𝑡 , ..., 𝑟𝑡
). A variável aleatória
(𝑗)
𝑟𝑡 , 𝑗 = 0, … , 𝑛 − 1, no instante de tempo 𝑡, é definida pela
seguinte igualdade:
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𝑟𝑡

(𝑗)

(𝑗)

= 𝑥𝑡 + 𝑞𝑡

𝑗 = 0, … , 𝑛 − 1
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em que 𝑞𝑡 são amostras independentes de ruído, com a
mesma variância 𝜎 2 e média zero.

IV AGRADECIMENTOS

A decodificação iterativa [1], [6] utilizada, emprega o
algoritmo BCJR, o qual teve seu conceito ampliado para uso
no 3-BAC [2]. Para a detecção são calculadas razões de logverossimilhança Ʌ𝑙 (𝑢𝑡, 𝑑𝑡, 𝑐𝑡 ), 1 ≤ 𝑙 ≤ 7, relacionadas à tripla
de símbolos de informação 𝑢𝑡, 𝑑𝑡, 𝑐𝑡, originados pelos usuários
1, 2 e 3, respectivamente.
𝑃 {𝑖,𝑗,𝑒|𝒓}

Ʌ4𝑖+2𝑗+𝑒(𝑢𝑡,𝑑𝑡,𝑐𝑡 ) = 𝑙𝑜𝑔 𝑃 𝑡{0,0,0|𝒓},
𝑡

(3)

onde 𝑖 ∈ {0,1}, 𝑗 ∈ {0,1}, 𝑒 ∈ {0,1} e 𝑃𝑡 {𝑖, 𝑗, 𝑒|𝒓} representa a
probabilidade a posteriori 𝑃{𝑢𝑡 = 𝑖, 𝑑𝑡 = 𝑗, 𝑐𝑡 = 𝑒|𝒓} de em
um intervalo de tempo t ter sido recebido o vetor 𝒓.
III. RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considere
dois
codificadores
convolucionais
sistemáticos, idênticos e recursivos com taxa ½, compondo um
codificador turbo, descritos conforme a seção II. As matrizes
geradoras polinomiais, 𝐺𝑦 (𝐷), 1 ≤ 𝑦 ≤ 3 , relacionadas aos
usuários 1, 2 e 3 são representadas, respectivamente por (4),
(5) e (6):
𝐺1 (𝐷) = [1
𝐺2 (𝐷) = [1
𝐺3 (𝐷) = [1

1+𝐷 2
1+𝐷+𝐷 2
𝐷+𝐷 2
1+𝐷+𝐷 2
𝐷
1+𝐷+𝐷 2

Fig. 2. Curvas de desempenho para o usuário 1.

],

(4)

],

(5)

].

(6)

A Fig. 2 ilustra a curva relacionada ao usuário 1 para o
entrelaçador de Berrou-Glavieux com comprimento 512. O
número de iterações foi fixado em seis devido ao retardo na
decodificação à medida que o número de iterações aumenta, o
qual pode ser crítico para algumas aplicações práticas [7]. Na
Fig. 2, com uma relação sinal ruído de 6 dB, uma taxa de erro
de bit na ordem de 2x10-1 resulta quando a decodificação não
utiliza o esquema turbo. Com decodificação iterativa, na sexta
iteração se alcança uma taxa de erro de ~10-3. Assim como
no caso da aplicação do entrelaçador aleatório [3], é notável a
melhora bastante significativa do sistema quando são
aplicados os códigos turbo.
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