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ÖNSÖZ

110E088 numaralı proje, telsiz iletişimde ağ kodlaması üzerinde araştırmaların yapıldığı bir
projedir. İlk olarak hatasız kablolu haberleşme ağları için önerilen ağ kodlaması, gelecekteki
telsiz haberleşme sistemlerinde çeşitleme kazancını artırırken bir yandan da veri iletim oranını
yükseltebilecek işbirlikli bir tekniktir. TÜBİTAK tarafından desteklenen bu projede ağ
kodlamasının telsiz ağların sönümlemeli hatalı iletişim ortamında incelemesi yapılmıştır.
Geliştirilen yöntemler gelecekte kullanılacak telsiz haberleşmede ağ kodlaması yöntemlerinin
tasarımı için yol gösterici niteliktedir. İki yıl süren bu proje kapsamında yapılan özgün
bilimsel çalışmalar sonucunda iki tane dergi makalesi hazırlanmıştır ve bu makaleler
değerlendirme aşamasındadır. Bir dergi makalesi hazırlanma aşamasındadır. Uluslararası
hakemli konferanslarda iki bildiri, ulusal hakemli konferanslarda dört bildiri sunulmuştur.
110E088 numaralı proje kapsamında üç doktora öğrencisi lisansüstü çalışmalarını yapmıştır.
Bir doktora öğrencisi tezini tamamlamıştır. Bir doktora öğrencisi çalışmalarını tamamlamış ve
tez yazma aşamasındadır. Bir doktora öğrencisi tez çalışmalarını tamamlama aşamasındadır.
Proje sonunda röledeki hataları hesaba katan gürültülü kanallarda çalışan telsiz ağ kodlama
yöntemlerinin

geliştirilmesi,

başarımlarının

karşılaştırılması hedeflerine ulaşılmıştır.

incelenmesi

ve

diğer

yaklaşımlarla
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ÖZET
Telsiz ağlarda ağ kodlaması telsiz haberleşmede yeni araştırma alanlarından biridir. Ağ
kodlaması, kendisi de nispeten yeni bir araştırma alanı olan kullanıcı işbirliği kavramını içerir.
Kullanıcı işbirliğinde gezici düğümler, birbirlerine röle işlevi görerek işbirliği içinde
iletimlerini gerçekleştirirler. Ağ kodlamasında ise değişik düğümlerin mesajları birleştirilir.
Telsiz ağların tüme gönderim yapısı ağ kodlaması ve işbirliğini beraber kullanarak çeşitleme
kazancı ve bilgi iletim hızını artırma fırsatları sağlar. 110E088 nolu TÜBİTAK projesinde,
işbirlikli ağ kodlaması yöntemlerinin telsiz ağlarda uygulanmasınde kuramsal altyapı
oluşturma konusunda literatüre katkılar sağlanmıştır. Telsiz ağlarda ağ kodlaması konusu,
telsiz kanalın temel özellikleri olan gürültülü ve sönümlemeli kanal modeli içerisinde ele
alınmıştır. Öncelikle üç düğümlü küçük bir telsiz ağ üzerinde çeşitli ağ kodlaması yöntemleri
benzetim ve analiz yöntemleri ile karşılaştırılmış ve pratikte kullanmak için en uygun
yöntemler ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra çok düğümlü genel ağlarda ağ kodlaması için yeni
yöntemler geliştirilmiş, bu yöntemlerin bit hata oranı ve çeşitleme kazancını incelemek için
yeni analiz yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin karşılaştırmaları ve analizleri, ağ
kodlamasının gerçekçi telsiz ağ modelleri için getireceği kazançların daha iyi anlaşılmasını
sağlamıştır. Ağ kodlaması gelecekteki hücresel, tasarsız ve algılayıcı telsiz ağlarda
kullanılmaya aday bir teknik olduğu için, bu probleme yapılan katkılar gelecekte kullanılacak
telsiz haberleşme teknolojilerinin belirlenmesinde çok önemlidir. Gürültülü telsiz ağlar için
yeni ağ kodlaması protokolleri gelecekteki çok çeşitli ölçekteki telsiz ağlarda uygulanabilir.

Anahtar kelimeler: Telsiz haberleşme ağları, telsiz ağ kodlaması, işbirlikli haberleşme

Abstract
Network coding in wireless networks is one of the new areas of research in the field of
wireless communications. Network coding involves the concept of user cooperation, which is
also a relatively recent area of research in wireless communications. In user cooperation, the
mobile nodes cooperate to assist and act as relays for one another. In network coding the
messages of different nodes are combined. The broadcast nature of wireless networks allows
using network coding with cooperation which provides opportunities to enhance diversity and
data rates. In TUBITAK project no 110E088, contributions to literature have been made in
establishing the theory for utilizing cooperative network coding methods in wireless
networks.
Network coding in wireless networks is studied in the context of noisy fading channel model.
First, several network coding methods are compared via simulations and analysis on a small
wireless network with three nodes, and the methods which are most suitable in practical
systems are determined. Then, novel methods for network coding for general networks with
many nodes, and analytical methods are developed to investigate the bit errors rates and
diversity gains of these methods. The comparisons and analyses of these techniques have lead
to a better understanding of the gains of network coding for realistic wireless network models.
As network coding is a candidate technology for future cellular, ad hoc, and sensor wireless
networks, the impact made on this problem ıs crucial for the determination of future wireless
communication technologies. Novel network coding protocols for noisy wireless models are
likely to lead to applications in future wireless networks of various scales.

Keywords: Wireless communication networks, wireless network coding, cooperative
communications

1. Giriş
Telsiz iletişimde ortaya çıkan en temel sorunlardan biri, ortamdaki saçıcı nesnelerin sebep
olduğu çok yollu iletimin ve mobil terminallerin hızlı hareketlerinin etkisiyle kanalın zamanla
değişen bir karakter sergilemesidir. İşaret gücünün bazen çok düşmesine neden olan ve
sönümleme ismi verilen bu problemin çözümünde kullanılan en önemli yöntemlerden birisi
çeşitlemedir. Çeşitleme, iletilmek istenen mesajın çok sayıda kopyasının farklı kanallardan
gönderilmesi prensibine dayanmaktadır. Bu yöntem tüm kopyaların eş zamanlı olarak çok
şiddetli bir sönümlemeye maruz kalma olasılığını düşürdüğünden iletim kalitesi artmaktadır.
Çeşitleme;

uzay,

zaman,

frekans

gibi

boyutlarda

gerçekleştirilebilmektedir.

Bu

yaklaşımlardan uzay çeşitlemesi sağladığı üstün performans artışı ve diğer çeşitleme
teknikleriyle birlikte kullanıma açık olması nedeniyle en önemli olanıdır (Goldsmith, 2005).
Uzay çeşitlemesi alıcı ve verici terminallerin her ikisinde birden anten dizileri kullanılarak
gerçekleştirildiğinde çok yüksek kapasite artışları sağlamaktadır. Çok-Girişli Çok-Çıkışlı
(Multiple Input Multiple Output, MIMO) sistem (Telatar, 1999) olarak isimlendirilen böyle
bir haberleşme modelinde, çeşitleme ile başarım artışları sağlanabildiği gibi ayrıca veri hızı,
kapasite, spektral verimlilik, bağlantı kalitesi ve düşük verici gücü gereksinimi gibi ihtiyaçlar
da karşılanabilir.
MIMO sistemler sağladıkları bu kayda değer avantajlara karşın, her anten için gerekli olan ve
kuvvetlendirici, analog-sayısal dönüştürücü gibi elemanlar içeren RF zincirlerinin sayısını
artırarak terminal maliyetlerinde ve boyutlarında ciddi artışlara neden olmaktadır. Ayrıca
antenlerin taşıyıcı sinyalin dalga-boyuna bağlı olarak belli miktarda uzaklıklarda
yerleştirilmesini gerektirir ki birçok sistem için bu kısıt çok sayıda anten kullanımını engeller.
Bu durum, birden fazla tek antenli haberleşme terminallerinin bulunduğu bir telsiz iletişim
sisteminde dağınık bir şekilde konumlanmış antenler üzerinden uzay çeşitlemesine imkân
veren işbirlikli çeşitleme yaklaşımını doğurmuştur. İşbirlikli çeşitlemede, kaynaktan hedefe
veri iletiminde kaynağı dinleyen ve röle olarak isimlendirilen komşu kullanıcıların da görev
alması sağlanarak, çok kullanıcılı telsiz ağların doğasında mevcut olan anten çeşitlemesinden
faydalanılır. Böylece terminallerde fiziksel anten dizileri kullanmak yerine, sanal anten
dizileri oluşturulmak suretiyle çeşitleme kazancı elde edilir. Yapılan araştırmalar, işbirlikli
çeşitlemenin belirli bir veri hızına daha az güç tüketimi ile erişilmesine imkân verebildiğini ve
ağ kapsama alanını genişletmede kullanılabileceğini göstermiştir. Bütün bu faktörler telsiz
internet erişimi, yeni nesil hücresel mobil haberleşme sistemleri, sensör ve tasarsız ağlar gibi
günümüzün önde gelen telsiz iletişim uygulamalarının gerektirdiği veri hızı seviyelerine ve

servis kalitesine ulaşmada işbirlikli iletişimin önemli bir yere sahip olacağını göstermektedir
(Laneman, 2004; Sendonaris, 2003).
Birden fazla kaynak düğümü olması durumunda telsiz ağlardaki işbirlikli haberleşme
kavramı, ağ kodlaması kavramı ile yakından ilgili olur. Ağ kodlaması kavramı ilk ortaya
atıldığında noktadan noktaya kablolu hatlarla birbirine bağlanmış düğümlerden oluşan ağlar
için önerilmiştir. Ağ kodlamasında düğümler kendilerine değişik düğümlerden gelen paketleri
tek tek yönlendirmek yerine beraber kodlayarak birleştirip gönderirler. Bu sayede iletilen
paket sayısı azaltılarak ağın taşıyabileceği veri hızının arttırılması veya gecikmelerin
azaltılması gibi kazançlar sağlanabilir. Ağ kodlaması, öncelikle, hatasız ve birim kapasiteye
sahip bağlantıların bulunduğu kablolu ağlarda ağ verimliğini artırmak için önerilmiş bir
yöntemdir (Ahlswede, 2000). Daha sonrasında yapılan çalışmalarda, özellikle düğümlerin
yapılan diğer yayınları da duyabilmesi nedeniyle ağ kodlamasının kablosuz ağlarda da
kolaylıkla uygulanabileceği ve gelecek nesil rastgele şekillenmiş ağlar ile sensör ağlarında
geleneksel yönlendirme yöntemlerine göre avantaj sağlayacağı öngörülmüştür. Bu avantajın
nedenlerini (Di Renzo, 2010) üçe ayırır:
1.

Ağ verimliliği özellikle birden fazla veri iletimi için kesişim noktası olan düğümlerde

yapılacak kodlama ve hedefte yapılacak kod çözme sayesinde artırılabilir (Ahlswede, 2000).
2.

Ağ kodlaması sayesinde (Zhang, 2006)’deki gibi bir “iki-yönlü röle” ağında, enerji

verimliliği artırılabilir, kullanılan iletişim bandı veya ağ gecikmeleri azaltılabilir.
3.

Ağ kodlaması yapılmış verileri uzamsal çeşitlemeden yararlanarak farklı düğümler

üzerinden göndermek çok-yollu sönümlemeye karşı bir çözüm olarak kullanılabilir (Fragouli,
2007).
Yapılan bilgi teorisi temelli çalışmalar (Li, 2004; Keshavarz-Haddad, 2008; Langberg, 2009),
hem çoğagönderim

hem de birden fazla tekegönderim haberleşme yöntemlerinde ağ

kodlamasının yönlendirmeye göre ağ verimliliği kazancının ağdaki düğüm sayısı ile
katlanarak artmadığını göstermiştir. Buna rağmen, hem sönümlemenin hem de gürültü
ve/veya girişim sinyallerinin etkili olduğu kablosuz ağlarda, ağ kodlaması yukarıda
bahsedilen nedenlerle ilgi çekmektedir. İşbirlikli haberleşmede karşılaşılan en önemli
problemlerden biri, röledeki gürültülü alıcı sonucunda çıkan hataların hedef terminale
iletilmesidir. Hata yayılımı olarak isimlendirilen bu durum, sistemin çeşitleme seviyesinde
kayda değer azalmalara yol açtığı gösterilmiştir (Onat, 2008; Elfituri, 2007).
110E088 nolu projenin temel konusu, ağ kodlaması kavramının gürültülü ve sönümlemeli
hatlara sahip olan telsiz ağlara uygulanmasını incelemek ve bu sayede telsiz ağların

başarımını artıracak yeni yöntemlerin önerilmesi ve karşılaştırılmasıdır. Proje öneri formunda
iki temel hedef belirlenmiştir. Birinci hedef işbirlikli haberleşmede küçük ağ modelleri
üzerinde işleyen ve röledeki hataları hesaba katan gürültülü kanal yöntemlerinin geliştirilmesi,
başarımlarının incelenmesi ve diğer yaklaşımlarla karşılaştırılmasıdır. Diğer hedef,
bünyesinde çok sayıda düğümün yer aldığı genel haldeki telsiz ağlar için, gürültülü
haberleşmeyi de göz önüne alan, yeni ve yüksek başarımlı ağ kodlama tabanlı işbirliği
yöntemleri önermektir.
İki yıllık 110E088 projesi sonunda bu iki temel hedefe de ulaşılmıştır. Her iki hedef
kapsamında hangi çalışmaların yapıldığı aşağıda listelenmiştir.
Hedef 1: İşbirlikli haberleşmede küçük ağ modelleri üzerinde işleyen ve röledeki hataları
hesaba katan gürültülü kanal yöntemlerinin geliştirilmesi, başarımlarının incelenmesi ve diğer
yaklaşımlarla karşılaştırılması.
Bu hedef kapsamında, üç düğümden oluşan çift yönlü röleleme sistemi alınmıştır. Bu sistem
üzerinde aşağıdaki ağ kodlamalı yöntemler geliştirilmiştir. Yöntemlerin bit hata oranı
performansları benzetim yolu ile elde edilmiştir ve yöntemler birbirleri ile karşılaştırılmıştır.
•

Rölenin çöz ve ilet yaparak sert karar gönderdiği, alıcının röledeki karar hata
istatistiğini göze alarak ML sezimi yaptığı ağ

•

Rölenin yumuşak LLR kararını gönderdiği, alıcının ML sezimi yaptığı ağ

•

Rölenin sinyal gürültü oranına göre hangi bilgileri birleştireceğini seçtiği (SR) ve
sonra çöz ve ilet yaparak sert karar gönderdiği, alıcının röledeki karar hata istatistiğini
göze aldığı ML sezimi yaptığı ağ

•

Rölenin çöz ve ilet yaparak sert karar gönderdiği, alıcının röledeki karar hata
istatistiğini göze alarak C-MRC sezimi yaptığı ağ

•

Rölenin güvenirlik bilgisine göre gönderdikleri sinyali ölçeklendirdiği ağ

Bu sistemlerde alıcı rölenin sinyal gürültü oranı bilgisine ihtiyaç duymaktadır. Pratik
sistemler için bu bilginin anlık değerine erişim durumu, ortalama değerine erişim durumuyla
karşılaştırılarak incelenmiştir. Bunun yanında yukarıdaki ilk iki maddedeki sistemler için
analitik bit hata oranı sonuçları elde edilmiştir.
Yukarıdaki yöntemler başarım, rölede uygulanabilirlik, ve alıcıda uygulanabilirlik kriterleri
göz önüne alınarak karşılaştırılmıştır.
Bu hedef kapsamındaki çalışmaların sonunda bursiyer Özgür Özdemir’in doktora tezi
oluşmuştur. Ayrıca (Özdemir, 2011) ve (Özdemir, 2012) konferans bildirileri yapılmıştır.

Hedef 2: Bünyesinde çok sayıda düğümün yer aldığı genel haldeki telsiz ağlar için, gürültülü
haberleşmeyi de göz önüne alan, yeni ve yüksek başarımlı ağ kodlama tabanlı işbirliği
yöntemlerinin önerilmesi.
Bu hedef kapsamında, öncelikli olarak ilk hedef kapsamında yapılan çalışmalardan elde
edilen bilgi de kullanılarak çok düğümlü ağlar için en iyi stratejinin hangisi olduğu
belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar en iyi stratejinin rölenin çöz ve ilet yaparak sert karar
göndermesi, alıcının röledeki karar hata istatistiğini göze alarak ML sezimi yapması olduğunu
göstermiştir. Ancak alıcıdaki ML seziminin karmaşıklığı çok yüksek olabilmektedir. Bu
engeli aşmak için düşük karmaşıklığa sahip toplama-çarpma algoritmasını kullanan bir alıcı
gerçekleştirilmiş ve performansı benzetimlerle incelenmiştir.
Çok düğümlü ağlarda ağ kodlaması için yapılan çalışmaların başlangıç noktasını ağ
kodlamasının kanal kodlaması terminolojisiyle ifade edilmesi üzerine olmuştur. Böylece
gürültülü kanalda ağ kodlaması standart kanal kodlama parametreleri ile temsil edilmiştir.
Çok düğümlü genel durumda ağ kodlaması (G,v) (üretim matrisi, iletim vektörü) ikilisi ile
temsil edilmiştir. Bu şekilde bir temsil, hem ağ kodlamasının tasarlanmasında, tasarlanan ağ
kodunun başarım analizinin yapılmasında hem de kod çözücünün anlaşılmasında ve toplamçarpım tabanlı kod çözücünün geliştirilmesinde faydalı olmuştur.
Bu temsili kullanarak çok düğümlü ağa değişik örnekler üzerinde ara düğümlerde
oluşabilecek hataları hesaba katan bir tespit algoritması üzerine farklı ağ kodlarıyla
incelemeler yapılmıştır. Ara düğümlerin güvenilirlik bilgisinin mükemmel olmamasının
etkileri incelenmiştir. Pratik bir yöntem olarak anlık güvenilirlik bilgisi yerine ortalama
güvenilirlik bilgisinin olması durumu ele alındı. Benzetim sonuçları ortalama güvenilirlik
bilgisini kullanmanın bazı ağ kodlarında bit hata oranı performansı açısından önemli bir
kayba yol açmadığını, bazı durumlarda ise açabildiğini göstermiştir. Ağ kodlamasının veri
oranı ve çeşitleme derecesi arasındaki ilişki örnek olarak ele alınan “greedy” kodlar üzerinden
incelenmiş, ve bu ilişki hakkında yeni sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan çalışmalar ağ
kodlamasının doğru tasarlanmadığı durumlarda çeşitleme kaybının olabileceğini göstermiştir.
Bu da geliştirilen yöntemlerin gelecekteki ağ kodlamalı telsiz haberleşme sistemleri için
önemini göstermektedir.
Ağ kodlamasının bit hata oranı başarımının incelenmesi iki farklı yaklaşım üzerinden
yapılmıştır. Birinci yaklaşım rölede oluşan hatayı göz önüne alarak eşdeğer kanal modeli
oluşturma fikrine dayanmaktadır. Bu yaklaşımda eşdeğer röle kanal modelinin bir yaklaşıklığı
kullanılarak basit hata olasılığı ifadeleri elde edilmiştir. İkili hata olasılığının ve çeşitleme

kazancının doğru bir şekilde bu yaklaşımla bulunabildiği görülmüştür. İkinci yaklaşım
başarım analizi yapılırken, hata oranı ifadelerinde Q fonksiyonu ve onun üzerinden alınan
ortalamalarda bir yaklaşıklama kullanmaya dayanmaktadır.

Bunun için literatürde yakın

zamanda yer alan, Q-fonksiyonunun Dirac delta fonksiyonu ile yaklaşıklanması ile kapalı
form ifadeler elde edilmesi fikri kullanılmıştır.
Bu hedef kapsamındaki çalışmalar sonunda bursiyer Ilgın Şafak ve bursiyer Tuğcan Aktaş’ın
doktora tezi çalışmalarını oluşturmuştur. Bu kapsamda

(Şafak, 2011), (Aktaş, 2012-a),

(Aktaş, 2012-b], (Şafak, 2012-a) konferans bildirileri yapılmıştır. Ayrıca alanımızda saygın
dergilere gönderilen (Aktaş, 2012-c), (Şafak, 2012-b) halen değerlendirme aşamasındadır. Bir
diğer dergi makalesi (Aktaş, 2012-d) hazırlanma aşamasındadır.

2. Genel Bilgiler
Birden fazla antenle çalışan çok girdili çok çıktılı (MIMO) sistemlerin sağladığı kazançlar en
açık şekliyle son on yıldaki çalışmalarda ortaya konmuştur. Ancak birçok durumda
haberleşme yapılacak düğümlerde birden fazla anten taşımak mümkün olmamaktadır. Bunu
aşmak için bir yaklaşım, başka bir düğüm üzerindeki anteni kullanmak olarak ortaya
atılmıştır. İşbirlikli haberleşme adı verilen, tarihi oldukça eski olan röle kanalı fikrine dayalı
bu yaklaşımla MIMO sistemlerin başarımlarına birçok durumda erişmek mümkün olmaktadır.
İşbirlikli haberleşmede röle kaynaktan sinyal almaktadır. Aldığı sinyal üzerinde çeşitli
işlemler yapan röle, hedefe tekrardan iletim yapar. Bu sayede hedefe hem kaynaktan hem de
röleden sinyal ulaşmakta ve çeşitleme kazancı sağlanabilmektedir. Ancak rölede yapılan her
işlemle bu çeşitleme kazancı elde edilemez. Örneğin çöz ve ilet (‘decode and forward’)
tekniğinde röledeki kodçözme işleminde yapılan hatalar çeşitleme kazancının elde edilmesini
engeller. Bizim proje kapsamında daha çok üzerinde durduğumuz yöntemlerden biri olan
kipleme çöz ve ilet (‘demodulate and forward’, kipçöz-ilet) olarak adlandırılabilecek
yöntemde röledeki hata oranı hedefteki işlemlerde hesaba katılır. Bu sayede hem çeşitleme
kazancı tam olarak elde edilir hem de röledeki işlem kodçözme yönteminden kipleme çözme
yöntemine basitleştirilir.
Önceki paragrafta açıklanan işbirlikli haberleşme yaklaşımı klasik olarak bir noktadan başka
bir noktaya yapılan gönderim için ortaya atılmış ve incelenmiştir. Geçtiğimiz beş yılda ise bu

yaklaşım, birden fazla noktadan yapılan gönderimler için de incelenmeye başlanmıştır. Bu
durumda ağ içinde çalışma durumu ortaya çıkmış olup farklı noktalardan gelen verilerin
belirli kodlama teknikleriyle birleştirilerek gönderilmesi çalışılmaya başlanmıştır. Bizim
projemiz de bu konuda olup, temel olarak, telsiz ortamdaki ağ kodlama çalışmalarını
kapsamaktadır.
Üzerinde çalışılan genel ağ yapısının basitleştirilmiş hali olan çift yönlü rölelemede, röledeki
hata oranının hedeflerde göz önüne alınması veya röleden basılacak sinyalin hata oranına göre
belirlenmesi ile başarım arttırılır. Bu sayede hem çeşitleme kazancı tam olarak sağlanabilir
hem de veri iletiminin verimi arttırılabilir. Çift yönlü rölelemenin genelleştirilmiş hali olan ağ
kodlaması yönteminde üçten daha fazla sayıda düğüm bulunduran ağlar göz önüne
alınmaktadır. Her düğüm, aldığı sinyali bir şekilde birleştirerek (örneğin XOR işlemiyle)
varsa kendi verisini de ekleyerek tekrar havaya basar. Her bir düğüm, işbirlikli haberleşme ve
çift yönlü rölelemedeki teknikleri kullanarak iletişimin hem çeşitleme ile kalitesini hem de
zaman kısaltma ile verimini attırabilir.
Genelde bilgi kuramsal çalışmalar yapılan bu senaryo üzerinde üç-dört adetten daha fazla
sayıda düğüme sahip ağlar üzerinde literatürde önerilmiş yöntemler oldukça kısıtlıdır.
Çalışmaların çoğu ağ üzerindeki düğümlerin fiziksel katman senkronizasyonuyla ilgili
oldukça önemli varsayımlar kullanmakta veya kodlama ve kod çözme işlemlerine ağırlık
vererek bizim özellikle üzerinde durduğumuz kipleme çöz ve ilet gibi basit yöntemlere
odaklanmamaktadırlar. Ayrıca literatürde daha çok çoğagönderim senaryosunda çalışmalar
yapılmıştır. Bizim bu projedeki çalışmamız çok sayıda tekegönderim iletimin olduğu telsiz
ağlar üzerine odaklanmıştır.
Ağ kodlaması uygulanan telsiz ağlarda gürültülü/sönümlemeli kanalı hesaba katan ve birden
fazla tekegönderim iletime izin veren iletişim stratejileri çok fazla çalışılmamıştır. Projenin
ana konusu bu yeni stratejiler üzerinedir.

2.1.Çift yönlü röleleme
İşbirlikli haberleşmede hata yayılımı (‘error propagation’) olarak isimlendirilen

röledeki

hatanın hedefteki başarımı sınırlaması olgusu, sistemin çeşitleme seviyesinde kayda değer
azalmalara yol açmaktadır (Onat, 2008; Elfituri, 2007). Röleden sadece hatasız algılanan veri

bloklarının aktarımına izin verildiği CRC (Cylic Redundancy Check) kodlama tabanlı
yaklaşımlar (Hunter, 2006), hata yayılımından kaynaklanan performans düşüşlerinin önüne
geçmede önerilen yollardan biridir. Ancak CRC kodlama, pakette çok az sayıda bit hatası olsa
dahi gönderim yapmadığından sistemin bant genişliği verimliliğini düşürdüğü gibi, rölede ek
kod çözme ve kodlama işlemleri gerektirdiğinden maliyetleri ve karmaşıklığı artırmaktadır.
En yüksek olabilirlikli (‘Maximum Likelihood’, ML) sezim (Chen, 2006; Liu, 2007; Su,
2007; Ju, 2009), logaritmik olabilirlik oranı (‘Log-Likelihood Ratio’, LLR) tabanlı iletim
(Zeitler, 2008; Yang, 2007; Özdemir, 2010), link uyarlamalı işbirlikli iletişim (‘LinkAdaptive Cooperative Communications’, LACC) (Wang, 2008), işaret gürültü oranı tabanlı
seçici aktarma (‘Selective Relaying’, SR) (Onat, 2008) ve işbirlikli en yüksek oranlı
birleştirme (‘Cooperative Maximal Ratio Combining’, C-MRC) (Wang, 2007) CRC kodlama
kullanmaksızın hata yayılımından kaynaklanan çeşitleme kazancı düşüşlerini ortadan
kaldırabilen önde gelen tekniklerdir.
ML tabanlı işbirlikli iletişim, röledeki olası tüm sembol sezim durumlarının hedef tarafından
göz önüne alınması prensibine dayanır. Bu yöntemde, iletimde kullanılan işaret kümesinin
eleman sayısı arttıkça alıcıdaki ML sezim kuralının karmaşıklığı da üstel olarak artmaktadır.
ML tabanlı tekniklerin bir diğer dezavantajı da performans analizinin zorluğudur. Literatürde
kaynak-röle-hedeften oluşan üç düğümlü tek yönlü iletim senaryosunun ML sezime dayalı
performansını inceleyen birçok çalışma olmasına rağmen, söz konusu çalışmalarda analiz
zorluğu nedeniyle kaynak-röle ve röle-hedef arası kanalın ortalama hata olasılığı kullanılmış,
performansın tam değerini veren anlık hata olasılığına dayalı matematiksel ifadeler
sunulamamıştır. (Chen, 2006; Liu, 2007; Su, 2007)’de ikili frekans kaydırmalı anahtarlama
(BFSK) ve ikili faz kaydırmalı anahtarlama (BPSK) gibi ikili modülasyon tekniklerinin ML
alıcı durumunda performansları incelenmiştir. (Ju, 2009)’de ise ML tekniğinin, ikiden fazla
elemanlı işaret kümeleri için performansı irdelenmiş ve basitleştirilmiş bazı karar kuralları
verilmiştir.
LLR tabanlı iletimde röle, kaynaktan gönderilen sembollerin logaritmik olabilirliklerini
hesaplar ve hedefe olan iletiminde gücünü elde ettiği bu değerlerle orantılı bir şekilde
değiştirir. LLR iletimi yaklaşımı daha çok yenilemeli kod çözme (‘iterative decoding’)
gerektiren kanal kodlamalı iletim modellerinde kullanılmıştır. Literatürde tek yönlü iletim
kanalı (Li, 2006; Sneessens, 2005), çift yönlü iletim kanalı (Peng, 2009) ve çok sayıda

terminalin bir röle yardımıyla hedefe iletim yaptığı çoklu erişim röle kanalı için (Yang, 2007;
Zeitler, 2008) LLR iletimine dayalı bir çok farklı tasarım mevcuttur.
Hata yayılımının neden olduğu performans düşüşlerine karşı önerilen diğer yaklaşımlar
arasında LACC (Wang, 2008) ve SR (Onat, 2008) önemli bir yer tutmaktadır. LACC
yaklaşımı, röle gücünün kaynak-röle ve röle-hedef kanallarının kazancına bağlı bir katsayı ile
ölçeklendirilmesi fikrine dayanır. SR tekniği ise LACC yaklaşımının özel bir hali olup,
rölenin mevcut kanalların durumuna göre iletime geçmesi veya sessiz kalması ile
gerçekleştirilir. Her iki teknik de kaynak-röle linki dışında başka linklerin de durum bilgisinin
rölede mevcut olmasını gerektirir.
Hata yayılımından kaynaklanan performans düşüşlerine karşı kullanılan bir başka yöntem de
C-MRC’dir (Wang, 2007). C-MRC tekniğinde röleden ve hedeften gelen işaretler klasik
MRC’de (Proakis, 2000) olduğu gibi ölçeklendirilerek birleştirilir. Ancak C-MRC
yaklaşımında klasik MRC’den farklı olarak röleden gelen işaretin çarpıldığı katsayı, kaynakröle arası iletimin bit hata olasılığı ile orantılı bir şekilde değiştirilmektedir. C-MRC tekniği,
LACC, SR ve LLR tabanlı iletim tekniklerinde görülen röledeki işlem yükünü hedefe aktarır.
Bir diğer önemli özelliği de ML yaklaşımında ortaya çıkan ve işaret kümesinin eleman sayısı
arttıkça üstel olarak artan hedefteki sezim kuralının karmaşıklığını ortadan kaldırmasıdır.
Literatürde, bir veya daha fazla sayıda röle yardımıyla kaynaktan hedefe veri iletildiği tek
yönlü iletişim sistemlerinin ML, LACC, SR, LLR ve C-MRC tabanlı performansını inceleyen
çok sayıda çalışma bulunmasına karşın, iki kullanıcının bir röle üzerinden ağ kodlaması
kullanarak karşılıklı veri alış-verişi yaptığı çift yönlü röleli iletişim (Larsson, 2005; Kim,
2007) senaryosunun adı geçen bu tekniklerle birlikte kullanımına ilişkin çalışmalar görece az
sayıdadır. Projedeki çalışmalarımızda çift yönlü röleli sistemle için bu alana odaklandık.

2.2.Telsiz ağ kodlaması
Ağ kodlaması, öncelikle, hatasız ve birim kapasiteye sahip bağlantıların bulunduğu kablolu
ağlarda ağ verimliğini (‘network throughput’) artırmak için önerilmiş bir yöntemdir
(Ahlswede, 2000). Daha sonrasında yapılan çalışmalarda, özellikle düğümlerin yapılan diğer
yayınları da duyabilmesi nedeniyle ağ kodlamasının kablosuz ağlarda da kolaylıkla
uygulanabileceği ve gelecek nesil tasarsız (‘ad hoc’) ağlar ile sensör ağlarında geleneksel

yönlendirme (‘routing’) yöntemlerine göre avantaj sağlayacağı öngörülmüştür. Bu avantajın
nedenlerini (Di Renzo, 2010) üçe ayırır:
1. Ağ verimliliği özellikle birden fazla veri iletimi için kesişim noktası olan düğümlerde
yapılacak kodlama ve hedefte yapılacak kod çözme sayesinde artırılabilir (Ahlswede,
2000).
2. Ağ kodlaması sayesinde (Zhang, 2006)’deki gibi bir “iki-yönlü röle” ağında, enerji
verimliliği artırılabilir, kullanılan iletişim bandı veya ağ gecikmeleri azaltılabilir.
3. Ağ kodlaması yapılmış verileri uzamsal çeşitlemeden (spatial diversity) yararlanarak
farklı düğümler üzerinden göndermek çok-yollu sönümlemeye karşı bir çözüm olarak
kullanılabilir (Fragouli, 2007).
Yapılan bilgi teorisi temelli çalışmalar (Li, 2004; Keshavarz-Haddad, 2008; Langberg, 2009),
hem çoğagönderim (multicast) hem de birden fazla tekegönderim (multiple unicast)
haberleşme yöntemlerinde ağ kodlamasının yönlendirmeye göre ağ verimliliği kazancının
ağdaki düğüm sayısı ile katlanarak artmadığını göstermiştir. Buna rağmen, hem
sönümlemenin hem de gürültü ve/veya girişim sinyallerinin etkili olduğu kablosuz ağlarda, ağ
kodlaması yukarıda bahsedilen nedenlerle ilgi çekmektedir. Yakın zamanda yapılan ve pratik
olarak da hayata geçirilmiş bir sistemin başarımını inceleyen bir çalışmada (Katti, 2008),
yazarlar günümüzde sıkça kullanılan 802.11 haberleşme standardıyla çalışabilecek bir ağ
kodlaması yöntemi önermişlerdir. Elde edilen sonuçlar, üretilen veri trafiği ve ağ topolojisine
bağlı olarak, ağ kodlaması ile verimlilik (throughput) kazançlarının 3-4 kata kadar
çıkabildiğini göstermektedir. Özellikle ağ kodlaması uygulanmış verilerin farklı yollar
üzerinden iletilmesi sayesinde elde edilebilecek çeşitleme kazançları ve böylelikle tüm ağın
verimliliğini artıran yöntemler çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.

3. Çift yönlü röleleme (BDR) yöntemlerinin incelenmesi
3.1.Sistem Modeli
İki yönlü röleli iletişimde bir röle terminali (Tr) yardımıyla birbirlerine veri iletmek isteyen
kullanıcıların (Ta ve Tb) meydana getirdiği, genel yapısı Şekil 1’de verilmiş olan üç terminalli
bir telsiz ağ söz konusudur.

hab
Ta

har

hbr

Tb

Tr

Şekil 1: Üç terminalli telsiz ağ

İnceleyeceğimiz üç fazlı iletim modelinde kanal zamanda dik üç alt kanala ayrılarak birinci ve
ikinci fazlar kullanıcılara, üçüncü faz rölenin ağ kodlamalı iletimine tahsis edilmiştir. Tüm
terminaller aynı anda hem alıcı hem verici olarak çalışamayan (half-duplex) tek antenli
birimlerdir.
Aşağıda verilen ifadelerde E s sembol iletim enerjisini, hij (i∈ {a,b} ve j ∈ {b,r}) i-j
terminalleri arası sıfır ortalamalı boyut başına σij2 / 2 varyanslı kompleks Gauss rastgele
değişkeni şeklinde modellenen sönümleme katsayısını göstermektedir. Kanal sönümleme
katsayılarının ilgili alıcı terminaller tarafından mükemmel bir şekilde bilindiği varsayılacaktır.
İletimde ikili faz kaydırmalı anahtarlama (BPSK) tekniği kullanılacaktır. Kullanıcı veri
dizileri di(n) (i∈ {a,b}) olmak üzere BPSK sembol dizileri x i (n) =

( −1)

di (n )

ile belirlenir. z fk

(k ∈ {a,b,r}, f ∈{1,2,3}) ise k terminalinde f fazında meydana gelen ve sıfır ortalamalı boyut
başına N0/2 varyanslı kompleks Gauss rastgele değişkeni biçiminde tanımlanan toplamsal
beyaz Gauss kanal gürültüsünü belirtmektedir. i-j terminalleri arası işaret gürültü oranının

2

anlık ve ortalama değerleri ise sırasıyla γ ij =h ij E s / N 0 ve γij =σij2 E s / N 0 şeklinde
tanımlanmaktadır.
İlk zaman diliminde, Ta kullanıcısı iletimde olup, dinlemedeki Tb ve Tr terminallerinde oluşan
işaretler sırasıyla
=
y1b (t) h ab E s x a (t) + z1b (t) ,

(3.1)

=
y1r (t) h ar E s x a (t) + z1r (t)

(3.2)

şeklindedir. Benzer şekilde ikinci zaman diliminde Tb kullanıcısı verisini dinlemedeki Ta ve
Tr’ye iletir. Bu zaman dilimi sonunda alıcı terminallerde sırasıyla

=
y a2 (t) h ab E s x b (t) + z a2 (t) ,

(3.3)

=
y 2r (t) h br E s x b (t) + z 2r (t)

(3.4)

işaretleri elde edilir.
Üçüncü fazdaki iletim kullanılan yönteme bağlı olarak değişmekte olup yöntemler sonraki
bölümlerde açıklanmaktadır.

3.2.ML Sezim ile Çift Yönlü Röleli İletim
ML tabanlı çift yönlü röleli iletimde röle (2) ve (4) ifadelerinde verilen işaretleri demodüle
ederek sırasıyla x̂ a (n) ve x̂ b (n) dizilerini elde eder. Bu sembol dizilerine karşı gelen veri
bitlerinin doğrudan XOR işlemi ile birleştirilmesi (bu işlemin GF(2)’deki toplama olarak
düşünülmesi sonradan yapılabilecek genelleştirmeler açısından kolaylık sağlayabilir) ile
oluşturulan ağ kodlanmış x r dizisi üçüncü fazda iletilir ve kullanıcılarda
=
y3a (t) h ar E s x r (t) + z 3a (t)

(3.5)

=
y3b (t) h br E s x r (t) + z 3b (t)

(3.6)

işaretleri meydana gelir. Bu durumda Tb terminali kendi gönderdiği bit olan db(n) değişkenini
bildiğinden, ML tabanlı karar kuralı
d a (n) = 0
=
p[y (n) | d a (n) 0)p(y
=
(n) | d a (n) 0, d b (n)] 
Λ[y1b (n), y3b (n) | d b (n)] =
ln 

p(y (n) | d a (n) 1)p(y
=
(n) | d a (n) 1, d b (n)) 
=
1
b
1
b

3
b
3
b

>
0
<
d a (n) = 1

(3.7)

ile verilebilir. Burada
ε p[y3b (n) | d r (n)= 1] + (1 − ε r )p[y3b (n) | d r (n)= 0]
p[y3b (n) | d a (n), d b (n)] =  r
3
3
ε r p[y b (n) | d r (n)= 0] + (1 − ε r )p[y b (n) | d r (n)= 1]

for d a (n) = d b (n)
for d a (n) ≠ d b (n),

(3.8)

olup ε r ile gösterilen röleden hatalı iletim olasılığının anlık ve ortalama değerleri sırasıyla

(1 − εa −anlık ) εb−anlık + (1 − εb−anlık ) εa −anlık

ε r −anlık=

ε r −ort=

(3.9)

(1 − εa −ort ) εb−ort + (1 − εb−ort ) εa −ort

(3.10)

ifadeleri ile bulunur. (3.9) ve (3.10) ifadelerinde ε a −anlık ve ε b −anlık sırasıyla Ta-Tr ve Tb-Tr
linklerine karşı gelen anlık sembol hata olasılıklarını gösterirken εa −ort ve ε b −ort aynı linklerin
ortalama sembol hata olasılıklarını belirtmektedir.
Doğrudan ve röleden gelen işaretlere ilişkin
p[y1b (n)=
| d a (n)]

p[y3b (n)=
| d r (n)]

1
exp(−
πN 0
1
exp(−
πN 0

y1b (n) − h c E s ( −1)

d a (n ) 2

N0
y3b (n) − h b E s ( −1)

),

(3.11)

)

(3.12)

d r (n ) 2

N0

ile verilen olabilirlik ifadeleri (7) ve (8)’de yerine konarak gereken düzenlemeler yapılırsa
ML karar kuralı
d a (n) = 0
>
d (n )
Λ[y1b (n), y3b (n) | d b (n)]
= t 0 (n) + ( −1) b f [ t1 (n), ε r ]
0
<
d a (n) = 1

(3.13)

olarak elde edilir. Burada

 (1 − ε r )e x + ε r 
f (x, ε r ) =
ln 
x 
 (1 − ε r ) + ε r e 

(3.14)

4 E s Re  y1b (n)h *ab 
t 0 (n) =
N0

(3.15)

4 E s Re  y3b (n)h *br 
t1 (n) =
N0

(3.16)

biçimindedir. (3.14) ifadesinde verilen fonksiyonun

−T1 ,
f[t1 (n),ε𝑟 ]≈ f𝑃𝑀𝐿 [t1 (n),ε𝑟 ]= �t1 (n),
T1 ,

(3.17)

şeklinde doğrusallaştırılması halinde ciddi bir performans kaybı oluşmayacağı (Chen,
2006)’de

gösterilmiştir.

T1 ln [ (1 − ε r ) / ε r ]
Yukarıda =

olup,

Tb

terminali

için

doğrusallaştırılmış ML karar kuralı
d a (n) = 0
>
Λ[y1b (n), y3b (n) | d b (n)]
= t 0 (n) + [1 − 2d b (n) ] f PL [ t1 (n), ε r ]
0
<
d a (n) = 1

(3.18)

olarak elde edilir.

3.3.LLR İletimi ile Çift Yönlü Röleli İletim
LLR iletimine dayalı modelde röle birinci ve ikinci faz iletimleri sonucu oluşan işaretlerden
Ta ve Tb kullanıcılarının veri bitlerinin olabilirliklerini sırasıyla

 p[y1 (n) | d a (n) = 0]  4 E s
Λ[y1r (n)
=
=
| d a (n)] ln  r1
Re  y1r (n).h *ar  ,

=
p[y
(n)
|
d
(n)
1]
N
r
a
0



(3.19)

 p[y r2 (n) | d b (n) = 0]  4 E s
Λ[y (n)
=
=
| d b (n)] ln 
Re  y r2 (n).h *br 

2
N0
 p[y r (n) | d b (n) = 1] 

(3.20)

2
r

biçiminde belirler. Daha sonra

{

}

L r (n) =
sign {Λ[y1r (n),| d a (n)]} .sign {Λ[y 2r (n),| d b (n)]} .min Λ (y1r (n),| d a (n)) , Λ (y 2r (n),| d b (n)) (3.21)

ifadesi ile ağ kodlanmış veri bloğunun olabilirlik oranını hesaplayarak üçüncü fazda bu bilgiyi
dinlemedeki kullanıcılara
3 (n)
ya3 (n) = har ALLR Lr (n) + zar

3
(n)
yb3 (n) = hbr ALLR Lr (n) + zbr

şeklinde iletir. Yukarıda verilen ifadelerde

(3.22)
(3.23)

E
ALLR = � s� 1 N
� ∑i=1|Lr (n)|2 �

(3.24)

N

olarak alınmaktadır. ALLR terimi son fazdaki toplam iletim enerjisinin EsN olarak
sabitlenmesini sağlamak için kullanılmaktadır.
Bu işaretleşme modelinde Tb kullanıcısındaki karar kuralı
d a (n) = 0
>
d (n )
0
( −1) b Lˆ r (n) + Λ[y1b (n) | d a (n)]
<
d a (n) = 1

(3.25)

olarak alınabilir. Burada
𝐿�𝑟 (𝑛) = 𝑅𝑒�𝑦𝑏3 (𝑛)ℎ𝑏∗ /�|ℎ𝑏 |2 �𝐴𝐿𝐿𝑅 ��

(3.26)

ile belirlenen L̂ r (n) terimi, L r (n) teriminin sıfıra zorlama denkleştirme modeli ile elde edilen
kestirimidir.

3.4.SR Yöntemi ile Çift Yönlü Röleli İletim
(Onat, 2008) makalesinde tek yönlü iletim modeli için önerilen SR tekniğinde kaynağın
iletimini dinleyen röle

P(εe2e

a1
| a0 ) >
< P(ε e2e | a1 )
a0

(3.27)

ile verilen metriği kullanarak ikinci fazda iletim yapıp yapmayacağına karar verir. Burada a0
ve a1 sırasıyla rölenin sessiz kalması ve iletim yapması olaylarını, P(ε e2e | a 0 ) ve P(εe2e | a1 )
ise sırasıyla rölenin sessiz kalması ve iletim yapması halinde uçtan uca bit hata olasılığını
göstermektedir. Bu olasılıklar

P(εe2e | a 0 ) =Q

(

4 γ sd

)

(3.28)

ve

P(εe2e | a1 ) = P(εsr )P(ε prop ) + [1 − P(εsr ) ] P(εcoop )

) Q
şeklinde belirlenir. Burada P(εsr=

(

)

(3.29)

2 γ sr rölede hatalı karar verme olasılığını,



γ sd − γ rd

P(ε prop ) =
Q
 ( γ sd + γ rd ) / 2 



(3.30)

ile belirlenen P(ε prop ) (hata yayılım olasılığı) röleden hatalı iletim yapılması halinde hedefte
hatalı karar verme olasılığını ve

P(=
εcoop ) Q

(

2 ( γ rd + γ sr )

)

(3.31)

şeklinde hesaplanan P(ε coop ) (işbirliği hata olasılığı) ise röleden hatasız iletim yapılması
durumunda hedefte oluşacak bit hata olasılığını göstermektedir. P(ε prop ) ve P(ε coop ) için
verilen yukarıdaki ifadeler hedefte doğrudan gelen işaret ile kaynaktan gelen işaretin MRC
yöntemi ile birleştirilmesi durumu için geçerlidir. Bir diğer önemli nokta ise (Onat, 2008)’den
farklı olarak (3.28) ifadesi P(εe2e | a 0 ) =Q

(

2 γ sd

)

olarak değil de P(εe2e | a 0 ) =Q

(

4 γ sd

)

şeklinde alınmıştır. Bunun nedeni, röle iletimde değilken kaynağın iletim gücünün 2Es
alınmasıdır.

3.5.C-MRC ile Çift Yönlü Röleli İletim
C-MRC tekniğinde, hedefe doğrudan gelen işaret ile röleden gelen işaret, işaret-gürültü oranı
artacak biçimde belirli katsayılarla çarpılarak birleştirilir. (Wang, 2007)’deki (8) numaralı
ifadede tek yönlü röleli iletişim kanalı için verilen birleştirme işlemi, ağ kodlamalı çift yönlü
röleli kanal için

=
x ′a (t) arg min w d y1b (t)x * + w r y3b (t)x *r − E s ( w d h ab + w r h br )
x∈A M

2

(3.32)

biçiminde genelleştirilmiştir. Yukarda geçen (.)* operatörü eşlenik işlemini belirtmektedir.
Klasik MRC yaklaşımında w d = h *ab ve w r = h *br olarak alınmaktadır. Söz konusu katsayıların
bu şekilde seçilmesi, rölede hatalı sezimlerin yapılabildiği durumlarda önemli performans
kayıpları oluşturmaktadır. C-MRC tekniğinde ise w d = h *ab olarak alınırken röleden gelen
işarete ilişkin katsayı w r =
γ e h *br / γ br şeklindedir (Wang, 2007). Burada γ e terimi Ta-Tr-Tb
linkinin eşdeğer işaret-gürültü oranı olup
−1
E
 PBER
=
γ e PBER
( γ ar , γ br )

(3.33)

ile belirlenmektedir. (3.33) ifadesinde geçen Ta-Tr-Tb linkinin eşdeğer bit hata olasılığı
E
PBER
( γ ar , γ br ) =

{P

BER

( γ ar ) 1 − PBER ( γ br )}{PBER ( γ br ) 1 − PBER ( γ ar )}

(3.34)

biçiminde tanımlanmaktadır. Burada PBER ( γ ) , M-PSK kiplemesi için anlık bit hata olasılılık
fonksiyonudur.

(

Q ( x ) = 1/ 2π

BPSK

için

bu

fonksiyon

PBER ( γ ) = Q

( 2γ )

şeklinde

olup

∞

) ∫ exp ( −t / 2 ) dt ile
2

belirlenir

(Proakis,

2000).

(3.34)

ifadesini

x

hesaplayabilmek için Tb terminalinin har sönümleme katsayısını bilmesinin gerekliliğinden
doğan işaretleşme yoğunluğu, eşdeğer bit hata olasılığı hesabında Ta-Tr linkinin anlık bit hata
olasılığının yerine ortalama bit hata olasılığı PBER ( γ ar ) kullanılarak azaltılabilir. Bu durumda
yeni eşdeğer bit hata olasılık fonksiyonu
E
PBER
( γ ar , γ br ) =

{P

BER

( γ ar ) 1 − PBER ( γ br )}{PBER ( γ br ) 1 − PBER ( γ ar )}

(3.35)

halini alır.

3.6. Simülasyon Sonuçları
3.6.1. Anlık SNR Bilgisi Kullanılımında Başarım
Şekil 2’de ML, LLR iletimi, C-MRC ve MRC tabanlı SR tekniklerinin simetrik kanal
2
durumunda ( σar2 =σ2br =σab
=1 ) kanal kodlamasız BPSK iletim için ortalama BER

benzetim sonuçları verilmiştir. Bağımsız kanal katsayılarının üç fazlık iletim boyunca
sabit kalıp daha sonra değiştiği yarı-durağan Rayleigh sönümlemesi durumu ele
alınmıştır. Gönderilen her bir paket 100 adet bitten oluşturulmaktadır (N=100). İletilen
paket sayısı, ortalama BER değeri ile bir kullanıcıdan iletilen toplam veri biti sayısının
çarpımı en az 100 olacak şekilde seçilmiştir. Eğriler elde edilirken röle ve
kullanıcılarda anlık kanal durum bilgileri kullanılmıştır. Şekil 2’den de görüldüğü gibi
ML tekniği en iyi performansı vermesine karşın, kullanılan tekniklerin tümü
birbirlerine son derece yakın bir başarım sunmaktadır.

Şekil 2. Anlık SNR bilgisine göre ortalama BER başarımı karşılaştırması

3.6.2. Ortalama SNR Bilgisi Kullanımında Başarım
Anlık SNR bilgisine dayalı ML ve C-MRC tabanlı BDR modellerinde kullanıcıların
her birisi karşı kullanıcı ile röle arasındaki anlık kanal durum bilgisine ihtiyaç duyar.
Benzer şekilde anlık SNR bilgisine dayalı SR tabanlı modellerde, röle üçüncü fazda
iletim yapıp yapmayacağına doğrudan iletim kanalına ilişkin anlık kanal kazancına
göre karar verir. Kullanıcılar ilk iki fazda doğrudan kanalın (hab), üçüncü fazda ise röle
ile kendileri arasındaki kanalın (har, hbr) durum bilgisine pilot işaretleşmeleri ile
erişebilseler bile, karşı kullanıcının röle ile arasındaki kanala ilişkin bilgiyi geri
besleme kanalı üzerinden edinmek zorundadırlar. Aynı şekilde röle, kullanıcılar ile
arasındaki kanalların durum bilgisini ilk iki fazda elde etme imkânına sahiptir, ancak
kullanıcılar arasındaki kanal kazancının anlık değerine (hab) doğrudan erişemez. ML,
C-MRC ve SR modellerinde anlık kanal durum bilgisinin geri besleme kanalından
iletimi, sistemdeki işaretleşme yükünde artışlara neden olmaktadır. Bu işaretleşme
yükünü hafifletmek üzere ortalama SNR bilgisi kullanılabilir.

Şekil 3’te ML tabanlı BDR tekniğinin kanal kodlamasız BPSK iletim için Tb

terminalindeki ortalama BER benzetim sonuçları görülmektedir. Eğriler simetrik kanal
durumunda Tb-Tr ve Ta-Tr kanallarının anlık SNR bilgisi; Tb-Tr kanalının anlık, Ta-Tr
kanalının ise ortalama SNR bilgisi ve her iki kanalın da ortalama SNR bilgisi olmak
üzere üç farklı senaryo için, paket uzunluğu N = 100 alınarak bağımsız kanal
katsayılarının üç fazlık iletim boyunca sabit kalıp daha sonra değiştiği yarı-durağan
Rayleigh sönümlemesi durumunda elde edilmiştir. Sadece Ta-Tr kanalının ortalama
SNR bilgisinin kullanılması halinde oluşan başarım ile her iki kanalın ortalama SNR
bilgisinin kullanılması ile elde edilen başarım hemen hemen aynıdır. Ortalama SNR
bilgisi ile çalışıldığında yaklaşık 0.7 dB’lik bir kayıp oluştuğu görülmektedir.

Şekil 3. ML tabanlı BDR tekniği ile kodlamasız simetrik kanalda BPSK iletim için Tb
terminalindeki ortalama BER performansı

Şekil 4. C-MRC tabanlı BDR tekniği ile simetrik kanalda kodlamasız BPSK iletim için Tb
terminalindeki ortalama BER performansı

Şekil 4’te C-MRC tabanlı BDR tekniği ile Tb terminalinde meydana gelen ortalama

BER benzetim sonuçları görülmektedir. Sadece Ta-Tr kanalının ortalama SNR
bilgisinin kullanılması halinde, anlık SNR bilgisinin kullanılması ile elde edilen
başarıma göre 10-3 değerindeki bir BER için yaklaşık 1 dB kayıp oluşmaktadır. Her iki
kanalın da ortalama SNR bilgisi ile demodülasyon yapılması durumunda ise bu kayıp
2 dB’nin üzerine çıkmaktadır. Söz konusu kayıplar SNR arttıkça artan bir yapıdadır.
Şekil 5’te SR tekniği için elde edilen performans eğrileri görülmektedir. Bu şekilden de

görüldüğü gibi söz konusu kanalın ortalama SNR bilgisi ile işlem yapıldığında
çeşitleme kazancı korunur görünmekteyken, anlık SNR bilgisine dayalı yaklaşıma
göre 2 dB civarında başarım kaybı meydana gelmektedir.

Şekil 5. SR tekniğinin kullanıldığı BDR senaryosunun simetrik kanalda kodlamasız
BPSK iletim için ortalama BER performansı

LLR iletimi tabanlı BDR kanalında geri besleme kanalından (26) ifadesi ile verilen
ELLR normalizasyon terimi iletilmektedir. Şekil 6’daki normalizasyon teriminin anlık
ve ortalama değerinin kullanılması ile elde edilmiş başarım eğrilerinden görüldüğü
gibi, ortalama değer kullanımı çeşitleme kazancı kaybına yol açmaktadır.

Şekil 6. LLR iletimi tabanlı BDR tekniği ile simetrik kanalda kodlamasız BPSK iletim
için

3.6.3. Karşılaştırmalar
Bu sonuçlar, incelenen teknikler arasında kanal durum bilgisi seviyesine en duyarlı
olanının LLR iletimi olduğunu göstermektedir. Kanal durum bilgisi seviyesinin
azalması karşısında en az performans düşüşü ML tekniğinde gözlenmiştir. C-MRC ve
SR yaklaşımlarının ise anlık kanal durum bilgisine karşı sergilediği duyarlılık yaklaşık
olarak benzer seviyede olmuştur.
Kanalların durumuna göre zaman zaman rölenin iletim yapmaması fikrine dayanan SR
tekniği, hem verici hem de alıcı güç tüketiminde diğer tekniklere göre daha
avantajlıdır. Alıcı güç tüketimi hücresel sistemlerde verici güç tüketimine göre kayda
değer bir öneme sahip olmamasına karşın, kablosuz sensör ağlar gibi düşük güçlü
bataryalarla çalışan terminallerden oluşan yapılarda çok daha önemli hale gelmektedir
(Onat, 2008).

SR tekniği güç tüketimi yönünden diğer tekniklere göre önemli iyileşmeler sağlarken,
rölede BER hesapları yapılmasını gerektirmesi nedeniyle röledeki karmaşıklık
düzeyini önemli ölçüde artırmaktadır. LLR iletimi yaklaşımında ise BER hesaplarının
yerini ağ kodlanmış verinin LLR hesabı almaktadır. LLR iletimi tekniğinde rölenin her
sembolü ayrı bir güçle iletebilmesi gerekliliği, hesaplama yüküne ek olarak donanım
karmaşıklığını da beraberinde getirmektedir. Kaynak-röle arası hata yapma olasılığının
kullanıcılar tarafından bilinerek algılama işlemlerinde bu bilginin göz önüne alınması
prensibine dayanan ML ve C-MRC teknikleri ise, LLR iletimi ve onun özel bir hali
sayılabilecek SR tekniklerinde görülen bu röle karmaşıklığı problemine uygun birer
çözüm olarak gözükmektedir. Bununla birlikte kaynak ve röledeki tüm sembol iletim
durumlarının ele alınması yaklaşımına dayanan ML tekniğinde, işaret kümesinin
eleman sayısı arttıkça hedefteki algılama karmaşıklığı da üstel olarak artmaktadır.
Tablo 1’de bu çalışmada incelenen tekniklerin güç tüketimi, geri besleme bilgisine

duyarlılık, röledeki karmaşıklık ve işaret kümesinin eleman sayısı artması ile hedefte
oluşacak karmaşıklık artışı açısından birbirlerine göre karşılaştırması özet halinde
verilmiştir.
Tablo 1. Kullanılan tekniklerin karşılaştırılması
Geri Besleme

Röledeki Karmaşıklık

Hedefteki

Bilgisine Duyarlılık

(Donanım ve Hesaplama)

Karmaşıklık

Yüksek

Düşük

Düşük

Üstel

C-MRC

Yüksek

Yüksek

Düşük

Doğrusal

LLR

Yüksek

Çok Yüksek

SR

Düşük

Yüksek

Teknik

Güç Tüketimi

ML

Yüksek hesaplama yükü,
Yüksek donanım karmaşıklığı
Yüksek hesaplama yükü

Doğrusal
Doğrusal

Tüm bu bilgiler ışığında projenin diğer kısmı olan genel ağ kodlaması durumunda ML
yönteminin kullanılacağı kararını projenin 2. Rapor döneminde almıştık. Üstteki
tabloda ML yönteminin hedefteki işlem karmaşıklığının yüksek olduğu belirtilmiştir.
Ancak ileriki bölümlerde açıklanacak olan çarpan çizge kullanan alıcı yapısı bu sorunu
da ortadan büyük ölçüde kaldırmaktadır.

3.7. Analizler
Proje kapsamında yapılan çalışmaların dergi makalesi olarak yayınlanması esnasında,
yayınlanma olasılığını arttırmak adına önerilen bazı sistemlerin başarımları analiz yoluyla da
incelenmiştir.

3.7.1. ML Yöntemi için Analiz
Burada sadece BPSK için yapılan analiz sunulacaktır. BFSK için benzer bir analiz
proje kapsamında yapılmıştır. BER analizleri, d a ( n ) = 0 ve d b ( n ) = 0 durumunda Tb
terminalindeki hata olasılığı elde edilerek gerçekleştirilmiştir. Pb ile gösterilen bu
olasılık, simetri ve toplam olasılık kuralı gereği sistemin bit hata olasılığına karşılık
gelmektedir. (18) ifadesinden de görüldüğü gibi d a ( n ) = 0 ve d b ( n ) = 0 olması
halinde t 0 ( n ) + f PML  t1 ( n ) , ε r −ort  < 0 olayı hata oluşturmaktadır. (3.17) ifadesinde
verilmiş olan f PML ( x, ε r ) fonksiyonunun tanım ifadesinden yararlanılarak Pb terimi

Pb = P1 + P2 + P3

(3.35)

biçiminde üç kısma ayrılabilir (Chen, 2006; Liu, 2009). Burada

=
P1 Pr {t 0 ( n ) < T1 , t1 ( n ) < −T1} ,

(3.36)

=
P2 Pr {t 0 ( n ) < −T1 , t1 ( n ) > T1} ,

(3.37)

=
P3 Pr {t 0 ( n ) + t1 ( n ) < 0, −T1 ≤ t1 ( n ) ≤ T1} ,

(3.38)

biçimindedir. Aşağıda verilen başarım analizlerinde, (3.36)-(3.38) ifadeleri evre BPSK
modülasyonu için belirlenerek sistemin BER başarımını veren kapalı-form ifadeler
elde edilmiştir.
BPSK işaretleşmesi durumunda (3.15) ifadesinden görüleceği üzere t0(n) rastlantı
değişkeni ortalaması m 0 = 4E s h ab / N 0 ve varyansı δ02 =2m 0 olan Normal dağılımlı
2

bir yapıdadır. Aynı istatiksel yapıya sahip olan t1(n) rastlantı değişkeninin ise
ortalaması
=
m1 4E s h br

2

(1 − 2d ( n ) ) / N
r

0

ve varyansı δ12 =2m1 olarak verilebilir. Bu

nedenle

{

)} ,

(3.39)

{

)}

(3.40)

Pr {x1 < t 0 ( n ) <=
x 2 } E h ab Pr ( x1 < t 0 ( n ) < x 2 | h ab

Pr {x1 < t1 ( n ) <=
x 2 } E h br Pr ( x1 < t1 ( n ) < x 2 | h br

yazılabilir. Burada E hi [.] (i ∈{ab, br}), h i rastlantı değişkeni üzerinden beklenen
değer alma operatörü ve
 
  t ( n ) − (1 − 2d a ( n ) ) 4E h ab
x2
  0
N0
1
− 
Pr ( x1 < t 0 ( n ) =
exp
< x 2 | h ab )
∫ 
16E
2
E x1
h ab
4 h ab

N0
N0


 
  t (n) − (1 − 2d r ( n ) ) 4E h br
x2
  1
N0
1
− 
Pr ( x1 < t1 ( n ) =
exp
< x 2 | h br )
∫ 
16E
2
E x1
h br
4 h br

N0
N0



2

2











2




dt 0 ( n ) ,





(3.41)




dt1 ( n )





(3.42)

2

olarak verilebilir. h br ve h ab terimlerinin parametreleri sırasıyla σbr / 2 ve σab / 2
olan Rayleigh dağılımlı rastlantı değişkenleri oldukları göz önüne alınarak (3.41) ve
(3.42) ifadeleri sırasıyla (3.39) ve (3.40)’da yerine konursa

1 − 2d a ( n ) λ′ab 
µ ab I  x1 , x 2 ,
Pr {x1 < t 0 ( n ) < x 2 } =
,
,


2
2



(3.43)


1 − 2d r ( n ) λ′br 
µ br I  x1 , x 2 ,
Pr {x1 < t1 ( n ) < x 2 } =
,



2
2



(3.44)

1
1
, µ ab =
ve
elde edilir. Burada µ br =
4 γbr ( γbr + 1)
4 γab ( γab + 1)
 exp [ (x 3 + x 4 )x 2 ] − exp [ (x 3 + x 4 )x1 ]

(x 3 + x 4 )

x2
1 − exp [ (x + x )x ] exp [ (x − x )x ] − 1
3
4
1
3
2
4
= 
+
I ( x1 , x 2 , x 3 , x =
4)
∫x exp  x 3 t − x 4 t dt
+
−
(x
x
)
x
x
4
3
4
3

1
 exp [ (x − x )x ] − exp [ (x − x )x ]
3
4
2
3
4
1

(x 3 − x 4 )


x1 < x2 ≤ 0
x1 < 0 < x2
0 ≤ x1 < x2.

olarak verilebilir. (3.43)-(3.44) kullanılarak P1, P2 ve P3 terimleri



λ′  
λ′ 
λ′  
P1 = µ ab I  −∞, T1 , 0.5, ab  (1 − ε r −ort )µ br I  −∞, −T1 , 0.5, br  + ε r −ort µ br I  −∞, −T1 , −0.5, br   ,



2  
2 
2  








λ′  
λ′  
λ′    ,
P2 = µ ab I  −∞, −T1 , 0.5, ab  (1 − ε r −ort ) 1 − µ br I  −∞, T1 , 0.5, br   + ε r −ort 1 − µ br I  −∞, T1 , −0.5, br   



2  
2  
2   









=
P3

2µ br µ ab ε r −ort
1 + λ′ab


λ′
λ′  4µ µ λ′ ε
I  0, T1 , − ab − 1, br  + br ab ab r −ort

λ′ab − 1
2
2 



λ′ 
I  −T1 , 0, −0.5, br  +

2 


λ′
λ′  2µ µ (1 − ε r −ort ) 
λ′
λ′ 
2µ br µ ab ε r −ort 
I  −T1 , 0, ab − 1, br  + br ab
I  0, T1 , − ab , br  +


2
2 
2
2 
1 + λ′ab
1 − λ′ab



(

)

λ′  2µ µ (1 − ε r −ort ) 
λ′
4µ br µ ab λ′ab (1 − ε r −ort ) 
λ′ 
I  −T1 , 0, 0.5, br  + br ab
I  −T1 , 0, ab , br 


λ′ab − 1
2 
2
2 
1 − λ′ab



(

)

olarak belirlenir.
Gerçekleştirilen başarım analizini doğrulamak üzere Rayleigh sönümlemeli kanallar
için elde edilmiş benzetim sonuçları da sunulacaktır. Benzetimler, kullanıcı
terminallerin

ve

rölenin

bir

doğru

üzerinde

olduğu

varsayılarak

gerçekleştirilmiştir(Chen, 2006). Ti kullanıcısı ile röle terminal arası mesafe dir (i ∈
{a,b}), kullanıcı terminaller arası mesafe olan dab ile normalize edilerek dar + dbr = 1
olması sağlanmıştır. Ta - Tr, Tb - Tr, Ta - Tb linklerine ilişkin yol kaybı değişkeni v = 4
alınarak

σar2 =
d ar− v ,

σ 2br =
d −brv

ve

−v
2
σab
=
d ab

şeklinde tanımlanmıştır. Böylece

propagasyon olayı sonucu farklı uzaklıklarda oluşacak alınan güç değerleri bir model
ile göz önüne alınmış olmaktadır (Goldsmith, 2005). Şekil 7-Şekil 9 ile verilen
eğrilerde bağımsız kanal katsayılarının üç fazlık iletim boyunca sabit kalıp daha sonra
değiştiği yarı-durağan (quasi-static) Rayleigh sönümlemesi durumu ele alınmıştır.
Şekil 10’daki eğride ise üç fazlık iletimin sadece birinci ve ikinci fazında, sadece

kullanıcı-röle arası bağımsız kanal katsayıları her sembolün iletiminde değiştirilip,
diğer durumlarda (1. ve 2. fazda Ta - Tb ve üçüncü fazda kullanıcı-röle linkleri) paket
içinde sabit kanal katsayısı kullanılarak elde edilmiştir. Paket uzunluğu N = 100
alınmıştır. İletilen paket sayısı, ortalama BER değeri ile bir kullanıcıdan iletilen
toplam veri biti sayısının çarpımı en az 200 olacak şekilde seçilmiştir. Her bir bitlik
veri iletimi için ağda harcanan enerjinin 1’e normalize edildiği eşit güçlü iletim
durumu incelenmiş ve BDR sistemi klasik rölesiz doğrudan iletim senaryosu ile
karşılaştırılmıştır. Sağlıklı bir karşılaştırma yapabilmek için doğrudan iletimdeki bit
enerjisi (Es = Eb) BDR protokolündeki bit enerjisinden 1.5 kat fazla alınmıştır. BDR
protokolünün başarımı, röledeki hata olasılığının anlık değerinin kullanıldığı optimum
durum (Benzetim, Optimum), röledeki hata olasılığının ortalama değerinin kullanıldığı
optimal-altı durum (Benzetim, Optimal-Altı ve Analiz, Optimal-Altı) ve röledeki hata
olasılığının kullanıcılarda göz önüne alınmadığı durum (Benzetim, ε r =0 ) için

sunulmuştur. Bu bölümde verilen tüm başarım eğrileri Tb terminalindeki başarımı
göstermektedir. Bu koşullar altında dar = d mesafesi için Ta terminalindeki ortalama
BER, dbr = d mesafesinde Tb terminalinde oluşacak ortalama bit hata oranına özdeş
olacaktır. Eğrilerdeki SNR karşılaştırmaları ise 10-3 değerindeki ortalama BER için
yapılmıştır.
Şekil 7-Şekil 9’da BPSK işaretleşmeleri için dbr = 0.1, 0.5, 0.9 mesafelerinde Tb

terminalinde benzetim yoluyla elde edilen ortalama BER eğrileri verilmiştir. Verilen
şekillerin tümü, her üç durumda da BDR yapısına ilişkin eğrilerin eğimlerinde
doğrudan iletime göre belirgin bir iyileşmenin varlığını göstermektedir. (Chen,
2006)’de verilen tek yönlü röleli iletim modeline benzer şekilde dbr = 0.5 durumu diğer
iki durumdan daha iyi başarım sağlamaktadır. Söz konusu şekillerde P-ML karar
kuralına ilişkin verilen benzetim sonuçları, arada kayda değer bir başarım farkı
bulunmadığından ML karar kuralı için de geçerlidir.
Şekil 7-Şekil 9’da BSPK işaretleşmesi için verilen başarım eğrilerinden de görüldüğü

üzere, anlık kanal bilgisinin kullanımına göre optimum ve optimal-altı karar kuralları
arasındaki başarım farkı rölenin konumuna bağlı olarak yaklaşık 1-2 dB düzeyindedir.
Röledeki algılama hatalarının göz önüne alınmaması ( ε r = 0 durumu) halinde ortaya
çıkan çeşitleme kaybı da yapılan benzetimlerle Şekil 7-Şekil 9’da gösterilmiştir. Şekil
7’de dbr = 0.1 konumu için verilen başarım eğrilerinde, BDR eğrisi ile doğrudan iletim

eğrisinin ε r = 0 durumunda örtüşerek çeşitleme kazancının ortadan kalktığı
görülmektedir. dbr = 0.5 için Şekil 8’de verilen benzetim eğrilerinde ise, hedefte ε r = 0
alınması halinde doğrudan iletime göre sadece SNR kazancının elde edildiği ve
çeşitleme kazancının sağlanamadığı ortaya konmuştur. Şekil 9’da ise, birinci fazda
röledeki sezim hatası olasılığının oldukça küçük olduğu dbr = 0.9 durumunda, ε r = 0
alınmasının Tb terminalinde bir çeşitleme kaybı oluşturmadığı gösterilmiştir.

Şekil 7. BPSK işaretleşmesi için başarım eğrileri (dbr = 0.1)

Şekil 8. BPSK işaretleşmesi için başarım eğrileri (dbr = 0.5)

Şekil 9. BPSK işaretleşmesi için başarım eğrileri (dbr = 0.9)

Başarım eğrilerinde dikkat çeken bir nokta, analitik sonuçlar ile benzetim sonuçları
arasındaki dbr değeri ile birlikte artan SNR farkıdır. Benzetimlerde röleden hatalı
iletim yapma olasılığı εr-anlık ile verilen anlık değere yakınsarken, analizde bu değer
(3.10) ile verilen ortalama değer olarak alındığından bu beklenen bir sonuçtur. Analitik
sonuçların doğruluğunu daha net bir biçimde belirleyebilmek için, benzetimlerde
iletim protokolünün birinci ve ikinci fazında sadece kullanıcı-röle arası bağımsız kanal
katsayıları her sembolün iletiminde değiştirilerek εr-a = εr-ort olması sağlanabilir. Şekil
10, BPSK işaretleşmesi için bu yöntem ile elde edilen sayısal sonuçları
göstermektedir.

Bu

sonuçlar

bir

önceki

bölümde

verilen

teorik

analizi

doğrulamaktadır. Buna ek olarak söz konusu sonuçlar, geri besleme vb. konularda
getirdiği maliyetler hesaba katıldığında anlık kanal durum bilgisi ile demodülasyonun
sağladığı kazancın, ortalama değer kullanılarak yapılan demodülasyona göre küçük
olabileceğini göstermektedir.

Şekil 10. BPSK işaretleşmesi durumunda ortalama BER için sayısal ve analitik
sonuçlar

3.7.2. LLR Yöntemi için Analiz
LLR tabanlı iletim durumunda Tb terminali için karar kuralı

da ( n ) = 0
>
d n
0
( −1) b ( ) Lˆ r ( n ) + Ld ( n )
<
da ( n ) = 1

(3.45)

olarak verilebilir. Burada L̂ r ( n ) terimi röleden iletilen Lr(n) teriminin LS (Least
Squares) kestirimi olup

(

)

2
L̂ r ( n ) = Re  y3b ( n ) h *br / h br .A LLR 



şeklinde

=
y3b ( n ) h br A LLR L r ( n ) + z3r ( n ) ifadesi
belirlenir.

konulduğunda

(3.46)
(3.46)’da

yerine

 z3b ( n ) h *br 
L̂=
L r ( n ) + Re 

r (n)
2
 h br A LLR 

(3.47)

bulunur. (3.45) ifadesindeki Ld ( n ) terimi doğrudan gelen işaretten elde edilen ve

4 E s Re  y1b ( n ) h *ab 
Ld ( n ) =
N0

(3.48)

ile hesaplanan LLR değerini göstermektedir. Benzer işlemler Ta terminalinde y a2 ( n )
ve y3a ( n ) işaret bileşenleri üzerinde de gerçekleştirilerek çift yönlü iletim tamamlanır.
Performans analizi, d a ( n ) = 0 ve d b ( n ) = 0 durumunda Tb terminalindeki BER
ifadesi bulunarak gerçekleştirilebilir. Bu olasılık, simetri ve toplam olasılık kuralı
gereği sistemin bit hata olasılığına karşılık gelmektedir. (3.45) ifadesinde verilen karar
kuralından da görüldüğü gibi d a ( n ) = 0 ve d b ( n ) = 0 olması halinde

Ld ( n ) + Lr ( n ) + z L ( n ) < 0

(3.49)

olayı hata oluşturmaktadır. Bu ifadedeki z L ( n ) gürültü terimi

 z3 ( n ) h* 
z L ( n ) = Re  b 2 br 
 h br A LLR 

(3.50)

şeklindedir. Sistemin BER ifadesi ise

PLLR
= Pr {Ld ( n ) + L r ( n ) + z L ( n ) < 0}

(3.51)

biçiminde verilebilir. Burada Pr { } operatörü olasılık değerini belirtmektedir. z L ( n )
ve L r ( n ) rastlantı değişkenlerinin bağımlılığından kaynaklanan analiz güçlüğünü
ortadan kaldırmak üzere, gürültü terimi ihmal edilerek

L AS
=
( n ) Ld ( n ) + Lr ( n )

(3.52)

rastlantı değişkeni tanımlanabilir. Bu durumda,

=
PAS Pr {L AS ( n ) < 0}

(3.53)

olasılığı hesaplanarak, (3.51) ifadesine bir alt sınır bulunabilir. Bu alt sınırın
hesaplanabilmesi için L AS ( n ) rastlantı değişkeninin

FAS ( y )

∞

∞

∞

∞

y −s

∫ ∫ ∫ ∫ ∫

h ab = 0 h ar = 0 h br = 0 s = −∞ t = −∞

f Ld ( t | h ab )f Lr ( s | h ar , h br ) ×

(3.54)

f h ( h ab ) f h ( h ar ) f h ( h br ) dtds d h br d h ar d h ab
biçiminde tanımlanan birikimli dağılım fonksiyonu bulunmalıdır. (3.54) ifadesinde
f Ld ( t | h ab ) ; hab sönümleme katsayısının bilinmesi halinde

Ld ( n )

rastlantı

değişkeninin, f Lr ( s | h ar , h br ) ; har ve hbr sönümleme katsayılarının bilinmesi
durumunda L r ( n ) rastlantı değişkeninin, f h ( h ij ) ise (i ∈ {a, b, r}) h ij rastlantı
değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonlarını göstermektedir. Bu durumda (3.54)
ifadesi
y −s

∞

FAS ( y ) =

∫ ∫ f ( t ) f ( s ) dt ds
1

2

(3.55)

s = −∞ t = −∞

biçiminde düzenlenebilir. Burada

f1 ( t ) =

∞

∫

h ab = 0

f2 (s ) =

∞

∞

∫ ∫

=
h ar 0=
h br 0

f Ld ( t | h ab )f h ( h ab ) d h ab ,

(3.56)

f Lr ( s | h ar , h br )f h ( h ar ) f h ( h br ) d h br d h ar

(3.57)

 h 2
ij
exp  − 2 
 σij 



(3.58)

ve
=
f h ( h ij )

2 h ij
σij2

ile belirlenmektedir.
Kapalı-form başarım alt sınırını elde edebilmek için (3.56) ile verilen f1 ( t ) terimi ve
(3.57) ile verilen f 2 ( s ) terimi belirlenerek (3.55) ifadesinde yerine konmalıdır.

3.7.2.1. f1 ( t ) teriminin belirlenmesi
Doğrudan gelen işaretten elde edilen LLR değerini belirten ve (3.48) ifadesinde
verilen Ld(n) rastlantı değişkeni d a ( n ) = 0 için (3.1) göz önüne alınarak

=
Ld ( n )

{

4 Es
Re  h ab E s + z1b ( n )  .h *ab
N0

4E s h ab
=
N0


 z1b ( n ) h *ab
 h ab + Re 
 h

 ab E s

}
(3.59)






biçiminde düzenlenebilir. z1b ( n ) terimi CN(0, N0) dağılımlı olduğundan, d a ( n ) = 0
2

4E s h ab
için Ld ( n ) rastlantı değişkeni, ortalaması
N0

8E s h ab
varyansı
N0

2

olan Normal

dağılımlı bir yapıda olur. Bu durumda

f Ld ( t | h ab ) =

  4E h 2 2 
  t − s ab  
 
N 0  
exp  − 

2
16E s h ab




N0


16πE s h ab
N0

2

(3.60)

olarak verilebilir. (3.60) ve (3.58) ifadeleri (3.56)’da yerine konduğunda

f1 ( t )

  4E h 2  2 
  t − s ab  
 
N 0  
exp  − 

2
16E s h ab




N0
∞
 h ab 2 

 2 h ab
exp  − 2  d h ab
2
∫
2
σ
 σab 
ab
h ab = 0
16πE s h ab
N0

(3.61)

elde edilir. Bu ifade
∞



∫ exp  −ax
0

2

b 
1 π
dx
exp −2 ab
− =
2 
x 
2 a

(

)

[a > 0, b > 0]

(3.62)

ile verilen özdeşlik (Gradshteyn, 1994, 3.325 nolü formül) kullanılarak yeniden
düzenlenirse Ld(n) rastlantı değişkeninin olasılık yoğunluk ( f Ld ( t ) = f1 ( t ) )fonksiyonu
t t  E
1 N
s
exp  −
+ 2  0

 2 2  N 0 σar  E s
f1 ( t ) =
Es  Es
1 
4σar2
+ 2 

N 0  N 0 σar 

olarak elde edilir.





(3.63)

3.7.2.2. f 2 ( s ) teriminin belirlenmesi
(Anastasopoulos, 2001)’de geçen (4) nolu ifade kullanılarak

) (1 − F ( s | h ) ) + f ( s | h ) (1 − F ( s | h ) ) +
( −s | h ) F ( −s | h ) + f ( −s | h ) F ( −s | h ) , s > 0

f Lr ( s | h ar , h br ) = f L1 ( s | h ar
f L1

L2

ar

br

L2

L2

br

br

L2

L1

br

ar

L1

ar

(3.64)

) (1 − F ( −s | h ) ) + f ( s | h ) (1 − F ( −s | h ) ) +
( −s | h ) F ( s | h ) + f ( −s | h ) F ( s | h ) , s < 0

f Lr ( s | h ar=
, h br ) f L1 ( s | h ar
f L1

L2

ar

br

L2

br

L2

L2

br

br

L1

L1

ar

ar

yazılabilir. Burada

f L1 ( s | h ar

f L2 ( s | h br
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(3.65)
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(3.66)
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FL2 ( s | h br ) =

s

∫

  4E h 2  2 
  t − s br  
 
N 0  
exp  − 

2
16E s h br




N0


dt

−∞

16πE s h br
N0

(3.68)

2

olarak verilebilir. (3.64)-(3.68) ifadeleri ile (3.57)’deki integral hesaplanırsa Lr(n)
rastlantı değişkeninin olasılık yoğunluk ( f Lr ( s ) = f 2 ( s ) )fonksiyonu
f2 (s ) =

exp ( k1a s ) exp ( k1a s ) exp ( k1a + k1b ) s  exp ( k1a s ) exp ( k1bs ) exp ( k1bs )
−
−
+
+
−
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k 3a
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k 3a k 3b k1b
k 3a k 3b k1b
k 3b
k 3a k 3b k 2a
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k 3a k 3b k1a

+

exp ( k1bs ) exp  − ( k 2a + k 2b ) s  exp  − ( k 2a + k 2b ) s 
+
+
k 3a k 3b k1a
k 3a k 3b k 2b
k 3a k 3b k 2a

s>0

(3.69)
f2 (s ) =
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biçiminde bulunur. Bu ifadede
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(3.70)

şeklindedir.

3.7.2.3. PAS teriminin belirlenmesi
Sistemin başarım alt sınırının belirlenebilmesi için (3.63) ve (3.69) ifadeleri (3.55)’te
yerine konmalıdır. Bu işlem yapılarak söz konusu ifadedeki integral hesaplandığında

FAS ( y ) =
H1 ( k1d , k 2d , k 3d , k1a , k 3a , y ) − H1 ( k1d , k 2d , k 3d , k1a , k 2b k 3a k 3b , y ) −
H1 ( k1d , k 2d , k 3d , k1a + k1b , k1b k 3a k 3b , y ) + H1 ( k1d , k 2d , k 3d , k1a , k1b k 3a k 3b , y ) +
H1 ( k1d , k 2d , k 3d , k1b , k 3b , y ) − H1 ( k1d , k 2d , k 3d , k1b , k 2a k 3a k 3b , y ) −
H1 ( k1d , k 2d , k 3d , k1a + k1b , k1a k 3a k 3b , y ) + H1 ( k1d , k 2d , k 3d , k1b , k1a k 3a k 3b , y ) +
H1 ( k1d , k 2d , k 3d , −k 2a − k 2b , k 2b k 3a k 3b , y ) + H1 ( k1d , k 2d , k 3d , −k 2a − k 2b , k 2a k 3a k 3b , y ) +

(3.71)

H 2 ( k1d , k 2d , k 3d , k 2a , k 3a , y ) − H 2 ( k1d , k 2d , k 3d , k 2a , k 2b k 3a k 3b , y ) −
H 2 ( k1d , k 2d , k 3d , k 2a − k1b , k1b k 3a k 3b , y ) + H 2 ( k1d , k 2d , k 3d , k 2a , k1b k 3a k 3b , y ) +
H 2 ( k1d , k 2d , k 3d , k 2b , k 3b , y ) − H 2 ( k1d , k 2d , k 3d , k 2b , k 2a k 3a k 3b , y ) −
H 2 ( k1d , k 2d , k 3d , k 2b − k1a , k1a k 3a k 3b , y ) + H 2 ( k1d , k 2d , k 3d , k 2b , k1a k 3a k 3b , y ) +
H 2 ( k1d , k 2d , k 3d , k 2b − k1a , k 2b k 3a k 3b , y ) + H 2 ( k1d , k 2d , k 3d , k 2a − k1b , k 2a k 3a k 3b , y )

bulunur. Burada
 exp ( x 2 y )
+
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(3.72)

y>0
y≤0
y>0
y≤0

(3.73)
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(3.74)

ve
1
u ( y) = 
0

,y ≥ 0
,diğer

(3.75)

olarak tanımlıdır. (3.53) ifadesi ile belirlenen BER alt sınırı ise

PAS = FAS ( 0 )

(3.76)

ile elde edilir.

3.7.2.4. Benzetim Sonuçları
Bu bölümde, gerçekleştirilen başarım analizini doğrulamak üzere simetrik ve asimetrik
kanal durumu için benzetim sonuçları sunulacaktır. Simetrik kanal yapısında
2
σab
=σar2 =σbr2 =1 alınmıştır. Asimetrik kanal yapısına ilişkin sayısal sonuçlar,

kullanıcı terminallerin ve rölenin bir doğru üzerinde olduğu varsayılarak elde
edilmiştir. Ti kullanıcısı ile röle terminali arası mesafe dir (i ∈ {a,b}), kullanıcı
terminaller arası mesafe olan dab ile normalize edilerek dar + dbr = 1 olması
sağlanmıştır. Ta - Tr, Tb - Tr, Ta - Tb linklerine ilişkin yol kaybı değişkeni v = 4
2
−v
alınarak σar2 =
şeklinde tanımlanmıştır. Bağımsız kanal
d ar− v , σ2br =
d −brv ve σab
=
d ab

katsayılarının üç fazlık iletim boyunca sabit kalıp daha sonra değiştiği yarı-durağan
Rayleigh sönümlemesi durumu ele alınmıştır. Paket uzunluğu N = 100 seçilmiştir. Her
bir bitlik veri iletimi için ağda harcanan enerjinin 1’e normalize edildiği eşit enerjili
iletim durumu incelenmiş ve BDR sistemi klasik rölesiz doğrudan iletim senaryosu ile
karşılaştırılmıştır. Tutarlı bir karşılaştırma yapabilmek için doğrudan iletimdeki bit
enerjisi (Eb = Es) BDR protokolündeki bit enerjisinden 1.5 kat fazla alınmıştır. Bu
bölümde

verilen

tüm

performans

eğrileri

Tb

terminalindeki

performansı

göstermektedir. Bu koşullar altında dar = d mesafesi için Ta terminalindeki ortalama
BER dbr = d mesafesinde Tb terminalinde oluşacak ortalama bit hata oranına özdeş
olacaktır.
Şekil 11-Şekil 13 ile verilen performans eğrilerinden görüldüğü gibi, gerek simetrik

gerekse de asimetrik kanal durumunda LLR tabanlı iletime ilişkin eğrilerin eğimi
doğrudan iletime göre daha yüksektir. Bu durum, ağ kodlanmış verinin LLR
değerlerinin iletimine dayalı stratejinin çeşitleme kazancı sağladığını göstermektedir.

Analizle elde edilen performans alt sınırının sayısal sonuçlara yakınlığı ise değişik ağ
konfigürasyonları için farklılık göstermektedir. Şekil 11’den de görüldüğü gibi simetrik
kanal durumunda aradaki fark yaklaşık 1.5 dB civarındadır. Asimetrik yapı için sayısal
ve analitik sonuçların karşılaştırılması Şekil 12-Şekil 14’de verilmiştir. Bu şekillerden
de görüldüğü gibi dbr = 0.1 durumunda analiz sonucu ile benzetim sonucu çakışırken,
dbr = 0.5 ve dbr = 0.9 durumlarında sırasıyla 1.5 dB ve 2.5 dB civarında bir SNR farkı
oluşmaktadır. Dikkat çeken nokta, analiz sonucuyla benzetim sonuçları arasında
sadece bir SNR farkı gözlenmesidir. Bu gözlem sayesinde elde edilen kapalı formdaki
ifadelerin kullanılmasının çeşitleme kazancı ve sistemin başarımı hakkında yaklaşık
bir bilgi sahibi olma açısından faydalı olacağı söylenebilir.

Şekil 11. Simetrik kanal durumu için başarım eğrileri

Şekil 12. dbr = 0.1 için başarım eğrileri

Şekil 13. dbr = 0.5 için başarım eğrileri

Şekil 14. dbr = 0.9 için başarım eğrileri

4. Genel telsiz ağ kodları için ML alıcı
4.1.Sistem Modeli
Çalışmalarımızda kullandığımız sistem modeli ve problem çözümü için olası yöntemlerimiz
bu bölümde anlatılacaktır. Tekegönderim, çoğu haberleşme sisteminde zamanın büyük
kısmında kullanılan yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla temel senaryomuzda,
kablosuz olarak birbiriyle haberleşmek isteyen k tane düğüm çifti olduğu varsayılmıştır.
Böylelikle, her biri farklı tekegönderim için ağda taşınması gereken toplamda k paketten söz
edebiliriz. Her bir çiftin haberleşirken göndereceği veri paketi, olasılıkla başka çiftlerin
kaynak (gönderen düğüm) ve hedef (alan düğüm) düğümleri tarafından da duyulabilir ve
işbirlikli iletimdekine benzer şekilde yeniden ilgili hedef düğümüne yönlendirilebilir.
Anlatımdaki kolaylık açısından, herhangi bir kısıtlamaya gitmeksizin, tek bir kaynak-hedef
çiftini ele alalım. Burada hedef düğümünü 0 ile ilgili kaynak düğümünü ise 1 ile gösterirsek, 0
düğümünün ağda yapılan tüm iletimler üzerinden yüksek güvenilirlikle elde etmek istediği
veri 1 düğümünden gönderilen veridir. Ancak tüm ağın verimliliğini artırmak üzere, 0
düğümü olası diğer verileri de çözerek ve yeni gönderimlerde ağ kodlamasını kullanarak röle
görevi de üstlenebilir. Kısacası her kaynak ve her hedef düğümü aynı zamanda röleleme
yapan birer ara düğüm olarak da görülebilir. Bu senaryo Şekil 15’te özetlenmiştir.

Şekil 15. k tekegönderim yapılan haberleşme senaryosu

Elde ettiği veriler üzerinden ağ kodlaması yaparak röle görevi gören ara düğümler, verileri
elde etme yöntemlerine göre üç grupta incelenebilir. İlk gruptaki ara düğüm, aldığı sinyalleri
bir kurala göre belirlenmiş reel katsayılarla çarpıp topladıktan sonra iletimi yapar. Bunu
yükselt-ilet (amplify-forward) yöntemi olarak adlandıracağız. Bu yöntemin her ne kadar tam
çeşitleme kazancı sağladığı bilinse de (Chen, 2006), hem farklı güçlerdeki iletimin tepeortalama-güç-oranı (Peak-to-Average-Power-Ratio, PAPR) sorununa yol açması hem de reel
sayılarla çalışmanın ara düğümlere getirdiği fazladan hesaplama yükü nedeniyle pratikte
yükselt-ilet yöntemi tercih edilmez. İkinci gruptaki düğümler ise kodçöz-ilet (decode-

forward) yöntemi ile aldıkları sinyallerden kodlanmış veriyi çözerek ve daha sonra uygun
şekilde diğer kod-çözülmüş verilerle birleştirip hedef düğümlere göndererek haberleşmeye
yardımcı olurlar. Bu yöntemde, eğer çözülen veriler kısmen de olsa hatalı ise birleştirilmiş
veriler de hatalı gönderilir ve bu hatalar tüm ağa yayılır. Bu olaya hata yayılımı (‘error
propagation’) denir ve kodçöz-ilet yönteminin başarımını yükselt-ilet yöntemine göre
kötüleştirir. Bu sorunun çözümü ile ilgili yöntemler önceki bölümlerde anlatılmıştır.
Bizim senaryomuzda temel alınan kipçöz-ilet (demodulate-forward) yöntemi üçüncü grubu
oluşturur. Ara düğümler, bu yöntemde, gelen sinyaller üzerinde yalnızca kipçözme işlemi
uygulayıp verileri elde eder ve bu verilerle ağ kodlamasını gerçekleştirir. Röledeki kipçözme
işlemi esnasında oluşabilecek hatalardan dolayı bu durumda da hata yayılımı sorunu oluşur.
Çift yönlü röleleme ilgili bölümde görüştüğü üzere, ML sezim kuralı hem başarım hem de
gürbüzlük (ortalama kanal bilgisi ile çalışma bağlamında) açısından diğer yöntemlere önemli
bir üstünlük sağlamaktadır. ML yönteminde, çeşitleme kazançlarını sağlayacak şekilde
haberleşebilmek için ağ kodlaması yapılan verilere ait güvenilirlik bilgilerinin (reliability
information) hedefe ulaştırılması gerekir. Hedef ise hem bu güvenilirlik bilgilerini hem de
kendisine gelen tüm verilerin iletildiği kanallara ilişkin bilgileri kullanarak en yüksek
olabilirlik (Maximum Likelihood, ML) tespit kuralı ile ilgilendiği veri ya da verileri tespit
eder. Bu kural bir sonraki bölümde detaylı olarak verilecektir.
Literatürde eşzamanlı iletim üzerine yapılmış çalışmalar bulunsa da (Zhang, 2006; Wang,
2008a), ağ içindeki girişim sinyalleri, ara ve hedef düğümlerde katı senkronizasyon
gereksinimlerine ve karmaşık girişim çıkartma yöntemlerinin kullanımına yol açmaktadır.
Çalışmalarımızda incelediğimiz sistemlerde kaynak ve ara düğümlerin iletimi için zamanda
ayrık bölgelerin oluşturulduğunu (‘time division multiple access’) varsaymaktayız. Buna göre,
k tekegönderim verinin n zaman aralığında iletilmek istendiği ve hedef düğümü 0’ın 1
numaralı düğümün verisiyle ilgilendiği senaryoyu inceleyebiliriz. u, 1xk boyutunda veri
vektörünü ifade etsin:
.

(4.1)

j𝜖{1,...,n} ve i𝜖{1,...,k} için j‘inci zaman aralığında i’inci (kaynak/ara) düğümün ağ kodlaması
yapılmış verisi, aslında kendisinin ve olasılıkla diğer kaynakların verilerinin doğrusal
birleştirme (‘linear combination’) ile oluşturulmuş cj verisidir:
(4.2)

(4.2)’de kx1 boyutundaki gj vektörü, j’inci zamanda iletim yapan düğümün uyması gereken ağ
kodlaması işlemini göstermektedir. Burada, her ne kadar tek bir veri için gösterim yapıldıysa
da, aslında j‘inci zaman aralığında iletilen paketin içerisinde bulunan tüm kodlanmış veri
sembolleri için tek bir ağ kodlaması vektörü gj kullanılmaktadır. Bu vektör, iletilen pakete
iliştirilerek hedef düğümü (düğüm 0) ağ kodlaması yapılan verilerden haberdar edilmektedir.
İletimlerin ardından düğüm 0, n veriden oluşan bir vektöre (ya da diğer bakış açısıyla n
pakete) sahiptir.

(4.3)
Burada değişkenler için seçilen k, n, u, G, c adlandırmaları, yapılan doğrusal birleştirme
işleminin klasik kodlama teorisindeki doğrusal blok kodlamaya olan benzerliği nedeniyledir.
Dolayısıyla G matrisi üreteç matrisi, u veri vektörü, c kod vektörü, k (düğüm sayısı) kod
boyutu, n (zaman aralığı sayısı) ise kod uzunluğu olarak görülebilir. Ancak senaryomuzdaki,
klasik blok kod çözümüne göre değişiklik yaratacak unsurları da belirtmeliyiz. Örneğin,
klasik bir blok kod için kod vektörü oluşturulurken kullanılan veriler tek bir kaynaktan çıkan
hatasız verilerdir. Ancak senaryomuzda, 0 numaralı düğüm için oluşturulan kod vektörü,
birden fazla kaynakta şekillenen ve her ara düğümün başka düğümlerin verilerine ilişkin tespit
sonuçlarını kullanması ile oluşan olası hataları barındıran bir vektördür. Ayrıca yalnızca 1
düğümünden gelen veri ile ilgilenilmesi nedeniyle de başarım ölçütleri, ilerleyen bölümlerde
de görüleceği gibi, klasik kodlama teorisinin genelde ilgilendiği ölçütlerden farklı çıkacaktır.
Burada değinilmesi gereken bir diğer konu da üreteç matrisi G’nin seçimi olmalıdır. G verilen
bir ağ için sabit bir matris olabileceği gibi, her n iletimin ardından rastgele değişen bir yapıda
da olabilir. Bu, ağın bütünsel başarımında farklılık yaratacak bir seçimdir. Daha önceden
yapılan ve sönümlemenin göz önünde bulundurulmadığı çalışmalarda, rasgele doğrusal ağ
kodlamasının başarımının yüksek olduğu gösterilmiştir (Ho, 2006). Biz çalışmalarımızda
anlatım, analiz ve benzetimdeki basitlik nedeniyle sabit G matrisi üzerine odaklandık. Ayrıca,
G matrisinin tamamıyla rasgele bırakılması nedensellik (causality) ilkesi bakımından
gerçeklenmesi mümkün olmayan ağ kodlaması senaryolarına yol açabilir. Örneğin, bir ara
düğümün henüz üzerinde hiçbir gözlem yapmadığı ve başka bir düğüme ait bir veri
sembolünü ağ kodlaması işleminde kullanması pratikte mümkün olmayacaktır. Bu nedenle
bazı kısıtlamaların getirildiği, rastgele G oluşturulan yöntemlerin başarımı da incelenebilir.

Son olarak, yapılan çalışmalarda kanal kodlamasız senaryo ön planda olsa da, önerdiğimiz ağ
kodlaması yöntemin kanal kodlaması yapılmış veriler üzerine ayrıca uygulanabileceği veya
kanal ve ağ kodlamalarını birleştiren tekniklere de açık olduğu vurgulanmalıdır.

4.2.Hedefte Veri Tespiti
Bu bölümde öncelikle, sönümleme ve gürültü kaynaklı bozulmalar olmaksızın yalnızca
rölelemedeki hataların olduğu durumdaki eniyi (‘optimal’) ve eniyi-altı (‘suboptimal’) veri
tespit kuralları bulunacaktır. Daha sonra, hem kaynak ile ara düğüm arasındaki sönümlemeleri
röle güvenilirlik bilgileri üzerinden dikkate alan, hem de hedefin tüm duyumlarındaki
sönümlemeleri kullanan yine eniyi ve eniyi-altı tespit yöntemleri türetilecektir.

4.2.1. Yalnızca Röleleme Hataları Altında Veri Tespiti
Rölelemedeki hataları incelemek için ağ kodlanmış verilerin ikili simetrik kanalda
iletildiğini varsayalım. Bu durumda, iletilen c = uG kod vektörüne karşılık, 0
düğümündeki gözlem vektörü
(4.4)
olarak yazılırken t, 1 x k boyutundaki bağımsız elemanlardan oluşan hata vektörüdür.
u1 verisi için maksimum sonsal olasılık (‘maximum a posteriori probability’, MAP)
tespit kuralı yazılabilir:

(4.5)
Verilerin olası değerleri eşit olasılıkla aldığı varsayılırsa, tespit kuralı ML tespit
kuralına dönüşür.
.

(4.6)

Bu denklemde α, bir sabit olup eniyileştirmenin dışında bırakılabilir. Yine ikili
simetrik kanalda iletimi yapılan doğrusal blok kodlar için dizi tespit kuralını
hatırladığımızda,
(4.7)
yalnızca gözlem vektörünü en olası yapan veri vektörünün bulunup bu vektörden u1
verisi için tespit sonucunun alındığını ve bunun eniyi-altı bir kural olduğunu
görebiliriz.

Burada, başarım sonuçlarının, klasik blok kod çözümünde ilgilenilen

durumdan farklı olarak, farklı kaynaklara ait veriler için farklı olduğunu göreceğiz.

Çünkü 0 düğümü, veri vektörü u’nun tamamının güvenilir çözümündense, örneğin
bizim durumumuzda yalnızca 1 düğümünün verisine odaklanmıştır. Hem iletim
yöntemini daha iyi açıklamak hem de bahsedilen duruma bir örnek olması açısından
aşağıda verilen üreteç matrisi ve iletim yapan düğümleri gösteren iletim vektörünü
inceleyelim.

.

(4.8)

Bu örnek ağ topolojisinde, k=3 tekegönderim için 3 sembolün (u1, u2, u3), n=4 iletim
zamanında sırasıyla v vektörü içerisinde gösterilen düğümlerce ağ kodlamalı
gönderimi yapılmaktadır. Örnek olarak; G matrisinin 4’üncü kolonu ve v vektörünün
karşılık gelen 4’üncü girdisi, 4’üncü zamanda düğüm 2 tarafından yapılan ağ
kodlanmış c4 = u1 +u2 gönderimini temsil etmektedir. G matrisi bir üreteç matrisi
olarak görüldüğünde, (n=4,k=3,d=1) blok koda karşılık gelmekte, böylelikle
minimum uzaklığı (minimum distance, d) 1 olmaktadır. Ancak 0 düğümünün
ilgilendiği u1 verisi için minimum uzaklığın 2 çıktığı aşağıda açıklanmaktadır.
Verilen örnek ağ kodlaması senaryosu için tüm verilerin 0 bitine karşılık geldiğini
varsayarsak, u1 verisi için hatalı tespit vektörü û Є {[100], [101], [110], [111]} olur.
Bu vektörlere karşılık gelen hatalı kod vektörü ise ĉ = ûG Є {[1011], [1001], [1110],
[1100]} olarak bulunur. Dolayısıyla, u1 verisinin tespitinde hata yapılması için en az 2
kodlanmış veride hatalı gönderim veya alım yapılması gerekir. Aynı şekilde u2 verisi
için inceleme yaptığımızda da gereken en az hata sayısı 2 çıkacaktır. u3 içinse, hatalı
tespit vektörü û Є {[001], [011], [101], [111]}, hatalı kod vektörü ĉ Є {[0010], [0111],
[1001], [1100]} olarak bulunur ve diğer iki veriden farklı olarak iletimlerdeki gerekli
en az hata sayısı 1 olur. Örnekten de anlaşılacağı gibi, farklı kaynaklara ait verilerin
başarım sonuçları G matrisine bağlı olarak farklı çıkabilmekte, böylelikle verilerin eşit
olmayan hata korumasıyla (‘unequal error protection’) ağda taşındıkları sonucuna
ulaşılmaktadır. Bu durum, benzetim sonuçları ile de ilerleyen bölümlerde
gösterilecektir.

4.2.2. Kablosuz Kanalda Veri Tespiti
j’inci zaman aralığında v iletim vektörünün j’inci elemanı ile gösterilen düğüm vj’in, cj
= u gj ağ kodlanmış verisini iletmek istediğini düşünelim. Bu düğüm kodlamayı

yaparken önceki zamanlardaki tespit sonuçlarına göre bir olasılık dâhilinde hatalı
olabilecek ĉj = û gj verisini oluşturur. Bu hatayı gösterecek yeni bir ayrık rastgele
değişken tanımlayarak
(4.9)
kodlanmış verisini gösterebiliriz. ej değişkeninin olasılık kütle fonksiyonu, ya da diğer
bir bakış açısıyla iletim yapan ara düğümün (rölenin) güvenilirlik bilgisi, genellikle
iletimi yapan düğümce bilinebilir. Bu bilgi, ağ kodlamasında kullanılan tüm verilerin
doğrudan kaynaklarından geldiği durumda, iletim yapılan kanalların kanal kazanç ve
gürültü dağılımları üzerinden kolaylıkla hesaplanabilir. Biz de bu varsayım altında
çalışacağız ve böylelikle jЄ{1,...,n} için ej değişkenlerini bağımsız kabul edeceğiz.
Kipleme sonrasında kanala verilecek olan sinyal seçilen eşleme kuralı μ(.)’ye göre,
(4.10)
olarak oluşturulur. Sembollerin herhangi bir alfabeden gelebileceği ve kiplemede
herhangi bir sembol kümesi (‘constellation’) tipi kullanılabileceği düşünülse de,
çalışmalarımızda ikili faz kaydırma anahtarlaması (BPSK) kiplemesine yer verdik ve sj
= 1 – 2 cj eşlemesiyle iletilecek sinyalleri oluşturduk. 0 düğümünde alınan sinyali ise,
(4.11)
ile gösterebiliriz. Burada, hj, j’inci iletimdeki ara düğüm ile hedef 0 düğümü
arasındaki kanal kazancını göstermekte ve çembersel simetrik karmaşık Gauss
(‘Circularly Symmetric Complex Gaussian’, CSCG) dağılımlı, sıfır ortalama değere ve
Es değişintiye sahip bir rastgele değişkenle ifade edilmektedir. Kısaca, hj ~ CN(0,Es)
şeklinde gösterilebilir. Gürültü terimi de CSCG dağılımlı olup wj ~ CN(0,N0) ile
gösterilebilir. Çalışmalarımızda tüm kanal kazancı ve gürültü değişkenleri birbirinden
bağımsız varsayılmıştır. 0 düğümünde toplanan n gözlemin tamamı düşünüldüğünde,
n x 1 boyutlu y gözlem vektörü için
(4.12)
(4.13)
yazılabilir. Burada, H, 0 düğümünün yaptığı alımlardaki kanal kazançlarını ifade eden
köşegen bir matristir. Köşegen girdilere kanal kazançları olan h1, h2, ..., hn
yerleştirilmiştir. H matrisinin hedefte tam olarak bilindiği varsayılmıştır. Projeyi takip
eden çalışmalarda H matrisinin hatalı bilindiği durumlar da incelebilir.

Yeniden hedefte u1 verisinin tespitine odaklandığımızda, eniyi kural aşağıdaki gibi
yazılabilir.

.

(4.14)

Bir sabit olan α’yı ihmal edip ağ kodlaması sırasında kodlanmış verilere eklenen olası
hata verilerini de tespit kuralına eklersek, hata vektörü e üzerinden toplama yapmamız
gerekir.

.

(4.15)

İkinci eşitliğe ulaşırken olasılıklar için zincir kuralından (‘chain rule’) yararlanılmıştır.
Hata vektörünün yalnızca kaynak düğümlerden ara düğümlere olan kanal kazançlarına
bağlı olduğunu ve ara düğümlerle hedef düğümü arasındaki kazançlardan bağımsız
olduğunu kullanabiliriz. Ayrıca BPSK kipleme için, hata vektörü veri vektörü u’dan
da bağımsız olacağından ve G matrisi hedef açısından rastgele olmadığından
(4.16)
bulunur. sj = μ(cj) de rastgele olmayan bir eşlemeyi ifade ettiğinden, sinyal vektörü s =
μ(ĉ) = μ(c+e), son verilen eşitlikte yerine konulduğunda,
(4.17)
elde edilir. Aynen bir önceki bölümdeki gibi yalnızca tüm u vektörü üzerinden
eniyileştirme yapıp u1 tespitini seçen eniyi-altı yöntem, hesaplamadaki ve analizdeki
basitlikler nedeniyle tercih edilebilir.
(4.18)
(4.17) ve (4.18)’de dikkat çeken unsur, hem eniyi hem de eniyi-altı yöntemin
çalışırken ara düğüm güvenilirlik vektörüne ihtiyaç duymasıdır. Her bir zaman
aralığındaki ağ kodlanmış veriye ait hata olasılıklarından oluşan bu vektör aşağıdaki
gibi yazılabilir.

(4.19)
Varsayımımız, tüm iletim yapan düğümlerin bu anlık hata olasılıklarını da paketlerine
iliştirdikleridir. Her iki tespit kuralının başarım sonuçları, bu varsayım altında, takip
eden bölümde verilecektir. Anlık yerine ortalama ara düğüm güvenilirlik bilgileri
hedefte tespit için kullanıldığında oluşacak başarım kaybı ile ilgili bazı çalışmalar
proje kapsamında yapılmıştır ancak bu çalışmalara burada yer verilmeyecektir. Pratik
bir ağ kodlamalı sistemde, anlık hata bilgilerin nicemlenmiş hallerinin kullanılmasının
neden olacağı kayıplar da ilginç bir çalışma alanı olabilir.

4.3.Benzetim Sonuçları
Bu bölümde öncelikle, sönümleme ve gürültü kaynaklı bozulmalar olmaksızın yalnızca
rölelemedeki hataların olduğu durumdaki eniyi (‘optimal’) ve eniyi-altı (‘suboptimal’) veri
tespit kuralları bulunacaktır. Daha sonra, hem kaynak ile ara düğüm arasındaki sönümlemeleri
röle güvenilirlik bilgileri üzerinden dikkate alan, hem de hedefin tüm duyumlarındaki
sönümlemeleri kullanan yine eniyi ve eniyi-altı tespit yöntemleri türetilecektir.

4.3.1. Örnek Ağ Topolojisi-I
Önceki bölümde verilen G matrisi ve v vektörü için yapılan çeşitli benzetim sonuçları
bu bölümde sunulacaktır.

.

(4.20)

Buna göre, düğüm 1 ilk zaman aralığında, kendi veri biti u1’i iletmekte olduğundan
herhangi bir ağ kodlaması yapılmamaktadır. Dolayısıyla bu aralıktaki hata biti
doğrudan sıfır olur.
(4.21)
İkinci zaman aralığında düğüm 2 yine kendi bitini iletir.
(4.22)
Birinci zamanda 1’den gelen sinyalin kip çözme işlemini tamamlayan düğüm 3 ise
kendi biti ile bu tespit sonucunu birleştirmeye karar verir: g3 = [1 0 1] T. Ancak bu
iletim için hata biti, yapılan ĉ3 = u3 + û1 işlemi nedeniyle, 0 veya 1 olabilir. İletilen
sinyalin hata olasılığı pe3 ile gösterilir ve BPSK kipleme için, birinci zaman aralığında

düğüm 1’den 3’e olan SNR değeri üzerinden Q-fonksiyonu ile ifade edilebilir
(Proakis, 2001).

(4.23)
Aynı şekilde, dördüncü aralıkta, düğüm 2 kendi biti ile u1 için olan tespit sonucunu
birleştirerek gönderir: g4 = [1 1 0] T. Bu iletime karşılık gelen hata olasılığına pe4
diyebiliriz. Düğüm 1’den 3’e olan kanal kazancı, 1’den 2’ye olandan bağımsız
olduğundan e3 de e4’ten bağımsızdır.
Takip eden benzetim sonuçlarına ulaşırken her üç bit için de en az 50 hata olayı
gözlemlenmiştir. Her üç bit, ara düğüm hataları, karmaşık kanal kazançları ve gürültü
sinyalleri karşılık gelen dağılımlar kullanılarak rasgele üretilmiştir.
ML tespit kuralı ((4.17) numaralı ifadedeki eniyi kural) için başarım sonuçları Şekil
16’da verilmiştir. Her üç bit ve her SNR değeri için bit hata olasılıkları (BER), hem

ara düğüm (röle) hatalarının hedef düğüme bildirildiği varsayımsal (genie-aided)
çalışma (kesik çizgi ile gösterilen) şekli, hem de hedefin yalnızca ara düğüm
güvenilirlik bilgilerinden yararlandığı (düz çizgi ile gösterilen) durum için
çizdirilmiştir. Röledeki hataların bilinmesi aslında hataların hiç olmadığı duruma denk
gelmektedir. Buna göre, ilk dikkat çeken konu, bitlerin birbirinden farklı başarımları
ve farklı bitlere ait BER eğrilerinin yüksek SNR için farklı eğimlerle azalmasıdır. Bu
eğimleri incelediğimizde, u1 ve u2 için eğimler, bitlerin Rayleigh sönümlemeli
bağlantılara sahip bu ağda 2 çeşitleme derecesine ulaştığını, u3’ün ise yalnızca 1
çeşitleme kazancı ile iletildiğini göstermektedir. Bu durumun nedeni, bir önceki
bölümde de anlatıldığı gibi, u1 ve u2 bitlerinin hatalı tespiti için 0 düğümüne ulaşan
kod vektöründe en az iki bit hatası olması gerekirken, u3 için tek bit hatasının yeterli
olmasıdır. Buna ek olarak, hiç bir röle hatasının olmadığı varsayımsal duruma göre,
röle hataları yapılan senaryoda u1 ve u2 bitlerinin herhangi bir çeşitleme kaybı söz
konusu değilken SNR kaybı yaklaşık 1.5 dB’dir. u3 içinse bu kayıp 2.5 dB olmuştur.

Şekil 16. ML (eniyi) yöntemi ile röle hatalarının olduğu ve olmadığı durumlarda BER eğrileri
Şekil 17’de ise, ara düğüm güvenilirlik bilgilerini kullanan eniyi-altı ((4.18) numaralı

denklem) tespit kuralı (düz çizgi), ara düğümlerde hiç hata olmadığını varsayan
hedefin tespit kuralı (kesik çizgi) ile karşılaştırılmaktadır. Öncelikle, röle güvenilirlik
bilgisinden faydalanan eniyi-altı tespit kuralının Şekil 16’da düz çizgi ile gösterilen
eniyi kural ile neredeyse tamamen aynı başarımı sergilediği söylenmelidir.

Şekil 17. Eniyi-altı yöntem ile röle hatalarının olduğu ve olmadığı durumlarda BER eğrileri

Ayrıca, u1 ve u2 bitlerine ilişkin BER eğrileri iki yöntem için farklı eğimlere sahiptir.
Bu nedenle, u1 ve u2 bitlerinin tespitinde, gerçekleşen röle hatalarını dikkate almayan
yöntemin SNR kaybı dışında çeşitleme kayıplarına da yol açtığı söylenebilir.

4.3.2. Örnek Ağ Topolojisi-II
Bu bölümde, ağ kodlamasının geleneksel (ağ kodlamasız) iletim yöntemine göre
getirdiği iyileştirmeler aşağıdaki üreteç matrisleri ve karşılık gelen iletim vektörleri
üzerinden incelenecektir.

(4.24)
Aslında G ve v ile ifade edilen geleneksel yöntem, ardışık olarak her düğümün sırası
geldiğinde yalnızca kendi bitini ilettiği bir çeşit tekrarlama kodu olarak görülebilir.
Burada her bitin 2 çeşitleme derecesine sahip olduğu kolayca görülür. Eğer (Laneman,
2004a)’daki kesinti olasılığı (outage probability) için verilen ağ çeşitleme derecesi
(network diversity order) terimini sistem modelimize uyarlayıp genelleştirirsek şu
şekilde tanımlayabiliriz.
Ağ çeşitleme derecesi: Verilen bir ağda, her bir tekegönderim verisine ait BER
eğrisinin asimtotik durumda (sonsuz SNR altında) eğimini bulup toplam tekegönderim
sayısına böldüğümüzde elde ettiğimiz ortalama değere o ağın çeşitleme derecesi denir.
Böylelikle verilen geleneksel iletim yöntemi altında ağ çeşitleme derecesi 2 olur. Ağ
kodlamasının başarımını göstermekte kullanacağımız G1 ve v1 ise, G1 üreteç matrisinin
(6,3,3) greedy kodun (minimum uzaklığı 3) üreteç matrisi ile aynı olmasından dolayı,
her üç verinin dolayısıyla da ağın çeşitleme derecesini 3 yapmaktadır. Greedy kodlar,
eniyi doğrusal blok kodlara, verilen tüm blok uzunluğu – minimum uzaklık çiftleri
için, çok yakın ya da çoğunlukla onlara eşit başarım sağlayan kodlardır (Brualdi,
1993). Bunun yanında, greedy kodlar istenilen her boyut (ağdaki düğüm sayısına
karşılık gelmektedir) veya her minimum uzaklık (ağın çeşitleme derecesine karşılık
gelmektedir) değeri için kolayca bulunabilirler. Böylelikle Reed-Solomon gibi diğer
eniyi kodlara göre ağ kodlaması tasarımında daha fazla esneklik sunmaktadırlar.
Ayrıca, greedy kodlar yapımlarında kullanılan algoritma (greedy algoritma) nedeniyle
tüm verilere eşit çeşitleme derecesi sağlarlar. Son olarak, G2 matrisi de G1 matrisinin

son kolonunun (iletim zamanı aralığının) silinmesi ile elde edilmiştir ve (5,3,2)
doğrusal blok koda karşılık gelmektedir.
Şekil 18’de üç düğümün tekegönderim yapmak istediği bir ağda, denklem (4.24)’te

üreteç matrisleri ve iletim vektörleri verilen senaryoların BER eğrileri görülmektedir.
Düz çizgi ile gösterilen ve Kod-1 olarak ifade edilen yöntem (G1 ve v1 kullanılır),
açıkça kesik çizgi ile verilen tekrarlamalı (geleneksel) yöntemden (G ve v kullanılır)
üstündür. Her iki yöntem de 6 zaman aralığında iletim yaparken, ağ çeşitleme
derecesini 3 yapan Kod-1, BER=10-4 için, geleneksel yönteme göre 3 dB avantaj
sağlamaktadır. Noktalarla gösterilen Kod-2 ise (G2 ve v2 kullanılır), bir greedy kodun
kısaltılması ile elde edildiğinden, u1 bitine 3 çeşitleme kazancı sağlarken, u2 ve u3
bitlerinin kazancı 2 olmaktadır. Bu nedenle, Kod-2 ile ağın çeşitleme derecesi
7/3≈2.33 bulunmuştur. Bu değer tekrarlamalı yönteme göre daha yüksek olduğu gibi
Kod-2 ile sistemde 6 yerine 5 zamanda iletim yapıldığından bit veri oranı (‘data rate’)
açısından da avantaj sağlanmaktadır. Özellikle u1 bitine, diğer iki bitten daha fazla
önem verilen bir ağ yapısı altında Kod-2 tekrarlamalı yönteme göre daha uygundur.

Şekil 18. Eniyi tespit yöntemi ile üç farklı senaryo için BER eğrileri

4.4. Sonuç ve Konuyla İlgili Yapılabilecek Çalışmalar
Çalışmalarımızda ağ kodlamasını kanal kodlaması terminolojisi kullanılarak ifade edilecek bir
hale getirdik. Böylece klasik kanal kodlamadan farklı olan röleden gelen veri bitlerinin hatalı
olabilmesi durumu da tespit algoritmalarına dâhil edildi. Seçilen örnek kodlarla incelemeler
de yapıldı. Bundan sonra kanal kodlamasından fikirler alarak ağ kodlaması ile ilgili birçok
çalışma ve analizler yapılabilir.
Bu bölümde türetilip kullanılan eniyi ve eniyi-altı tespit yöntemleri büyüyen ağ yapıları
altında hızla artan karmaşıklıkları nedeniyle tercih edilmezler. Dolayısıyla, iletim zamanı
aralığı ve düğüm sayıları ile doğrusal artan karmaşıklıkta tespit yöntemleri belirlemek temel
amaçtır. Bu konuda, düşük yoğunluklu parite kontrolü (Low-Density Parity-Check, LDPC)
kodlarını da çözmekte kullanılan toplama-çarpma (sum-product) algoritması temelli,
yinelemeli bir yaklaşımı sonraki bölümlerde önereceğiz. Ayrıca, hedef düğümünün işbirlikli
enbüyük oran birleştirmesi (Cooperative Maximal Ratio Combining, C-MRC) benzeri bir
yöntemi kullanarak gözlemlerini birleştirmesi de bir olasılıktır (Wang, 2007).
Daha büyük ağlarda, özellikle anlık olarak rasgele şekillenmiş G üreteç matrisleri için ağ
kodlamasının pratikte ne kadar veri oranı ve / veya çeşitleme derecesi kazanımları sağladığı
incelenebilecek bir diğer konudur. Bu konuyla ilgili olarak, ağ içerisinde önceden bilinen G
matrisinin aynen kullanılması yerine ara düğümlerde akıllı doğrusal birleştirmelerin
kullanılması bir seçenek olabilir. Böylelikle bir ara düğüm kendisinden birleştirmesi beklenen
tüm verilerin güvenilirliklerini kontrol edip kodlanmış verinin güvenilirliğini önemli ölçüde
bozacak kadar yüksek hata olasılığına sahip verileri birleştirme işlemi dışında tutabilir. Bu da
ortalamada G matrisi ile, anlık olarak da rasgele (ama G’den daha uygun) bir üreteç matrisi ile
iletim yapan bir ağ yapısını çağrıştırmaktadır.
Ara düğümlerin paketlerine ekledikleri röle güvenilirlik değerlerinde yapılabilecek
nicemlemenin ve / veya bu değerlerin hatalı kestirimin başarıma etkileri de araştırma konuları
içine alınabilir. Aynı şekilde kısmen hatalı olarak bilinen H, hedef düğümün kanal kazanç
matrisi, de bu kapsamda düşünülebilir. Bir diğer ilgi alanı, kaynak-röle ve / veya röle-hedef
kanallarının ortalama SNR değerlerinin eşit alınmadığı duruma özel ağ kodları tasarlamak ve
bunların başarımını incelemek olabilir. Kanal kodlamasını buraya kadar anlatılan ağ
kodlaması yöntemleri ile birleştirmek için de çalışmalar yapılabilir.

5. Genel telsiz ağ kodları için eşdeğer kanal yaklaşımı ile analiz
Bu bölümde, genel bir GF(q) ağ kodlamalı (NC) telsiz işbirlikçi kip-çöz-ve-ilet (DetF) röle
ağının hata başarımı eşdeğer röle kanal yöntemleri kullanılarak yaklaşık olarak elde edilmiş
ve düşük karmaşıklıklı alıcı yapıları geliştirilmiştir.

5.1.

GF(q) NC DetF Röle Ağı

İncelenen röle ağ yapısı Şekil 19'da gösterilmiştir. Kullanıcı terminallerinde M’li faz
kaydırmalı kipleme (M-PSK) ve zaman bölmeli çoklama yöntemleri kullanılarak GF(q) ağ
kodlamalı verileri ortak alıcı A ’ya iletilmektedir. Bütün kanalların Nakagami-m
sönümlemeli ve birbirlerinden bağımsız oldukları varsayılmıştır. Kullanıcılar birbirlerinin
röle görevini üstlenirken aynı anda kendi verilerini de doğrudan A ’ya gönderebilmektedirler.
Düşük işlem karmaşıklığı nedeniyle kullanıcı terminallerinde veri iletiminde DetF yöntemi
tercih edilmiştir. Rölede kip çözme işleminin mükemmel yapılamadığı durum göz önüne
alınmıştır ve kip çözme sonucunda oluşan hataların istatistiklerinin A ’da bilindikleri
varsayılmıştır.

Şekil 19. N-kullanıcılı ve ortak alıcılı röle ağ yapısı

Her kullanıcı terminali Tn , 1 ≤ n ≤ N , kendi verisini doğrudan ve diğer terminaller vasıtasıyla
şu şekilde iletmektedir: Tn kendi verisini kipleyerek diğer terminallere ve A ’ya yayımlar;
terminallerde alınan veri sezimlenir. Bütün kullanıcılar kendi verilerini yayımladıktan sonra,
Tn önceden belirlenen ağ kodlama kuralına göre ağ kodlanmış ve kiplenmiş verisini A ’ya
gönderir. Alıcıda alınan veri vektörü aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

y A = HA s + nA .
Burada y A , A ’da gözlenen K ×1 boyutlu veri vektörüdür:

(5.1)

y A =  y1 A, sis  yNA, sis y1 A,nc  y( K − N ) A,nc 

T

(5.2)

ynA, sis , Tn terminalinden gönderilen ve n. doğrudan gönderime karşılık gelen alıcıda gözlenen
sistematik semboldür, ynA,nc , Tn terminalinden alıcıya gönderilen n . ağ kodlamalı semboldür;
H A , A ’da gözlenen K × K boyutlu sönümleme katsayı matrisidir; n A , A ’daki gürültü
terimlerinden oluşan K ×1 boyutlu vektördür ve s terminallerden gönderilen K ×1 boyutlu
veri vektörüdür:

(

)

s = ϕ G Tu + e R .

(5.3)

Burada ϕ ( ⋅) kiplemeyi ve G = [I  P]N × K röle ağına ait üreteç matrisini temsil etmektedir.
Üreteç matrisi röle ağında ağ kodlamasının ne şekilde yapıldığını ifade eder; N × N boyutlu
birim matris I , röle ağından gönderilen ilk N sembolü ve
denetim matrisi P , ağ kodlamalı K − N

(K > N )

(K − N )× K

boyutlu eşlik

sembolü temsil etmektedirler. Terminaller

tarafından gönderilen veri vektörü u = [u1  u N ]1× N olarak gösterilmiştir, burada un , Tn ’ye
ait veridir; e R , K ×1 boyutlu röledeki sezimleme hata vektörüdür. G,u ve e R ’nin elemanları
GF(q)’dadır.
Bütün GF(q) NC kod sözcüklerinin kümesi olan χ ’yı tanımlayalım. Şekil 19’daki röle ağının

K − R kanalları hatasız olduklarında, olası q N kod sözcük bulunur. Her sembole karşılık
gelen kod sözcük X ( i )

X ( i ) = ϕ ( G Tu )

(5.5)

olarak tanımlıdır. Burada X ( i ) χ 'ın i. elemanıdır ve u ’nın bütün veri vektörlerinin
kümesindeki i. elemanının gönderildiği varsayılmıştır. Alıcıdaki amaç, hangi kod sözcüğünün
ˆ ( j ) olarak tanımlanmıştır.
gönderildiğini kestirmektir. Alıcıda kestirilen kod sözcük X
Şekil 1’deki röle ağı, işbirlikçi ve ağ kodlamalı yapısından dolayı çok kaynaklı röle
kanallarından oluşmaktadır. Bölüm 5.2’de hata başarım analizinde matematiksel işlem
kolaylığı açısından, röle ağındaki çok kaynaklı röle kanalları aşağıda anlatıldığı şekilde
eşdeğer röle kanal yöntemi ile yaklaşıklanacaktır.
Tn terminali, diğer Tn , n ≠ n , 1 ≤ n ≤ N , terminallerinden gelen verileri sezimlendikten sonra
GF(q) ağ kodlar:

uˆ=
unR + enR .
nR

(5.6)

Burada unR , rölede hatasız ağ kodlanan veridir ve enR , Tn ’deki ağ kodlanmış kip-çözme
hatasıdır. uˆnR , unR ve enR GF(q)‘dadırlar. A ’da Tn ’den alınan veri aşağıdaki gibidir:

=
ynA,nc hnA,nc snR + nnA,nc .

(5.7)

Burada hnA,nc , ağ kodlamalı verinin üzerinden gönderildiği Tn − A kanalının sönümleme
katsayısıdır; snR = ϕ ( uˆnR ) , Tn ’den A ’ya gönderilen ağ kodlamalı ve kiplemeli veridir ve

nnA,nc , A ’daki gürültü terimidir. A ’da sert-kararlı ML kestirimi yapıldığında, (5.7)’deki
verinin sert kararı kullanılır:
sert-karar

ynA,nc → znA,nc

.

(5.8)

Burada znA,nc , Tn ’den A ’da alınan verinin sert-kararıdır. Tn ’den gönderilen ağ kodlamalı
verinin anlık sembol hata olasılığı (SEP) eşitlik (5.9)’da verilmiştir:
q −1

unR enR ) p ( enR ) .
Pr { znA,nc ≠ unR unR } =
∑ p ( znA,nc ≠ unR uˆnR =+

(5.9)

enR =1

unR verisinin gönderildiği röle kanalı, Şekil 20’deki gösterildiği gibi, çok kaynaklı bir röle
kanalı ile temsil edilebilir. Bu durumda, röle düğümü R , Tn terminalidir ve kaynaklar K n , Tn
terminalleridir.

Şekil 20. N-kaynaklı röle kanalı

Röle kanalı, Şekil 20’de gösterildiği gibi, tek-atlamalı kaynak-alıcı ( K − A ) kanalı ile
yaklaşıklanır. Eşitlik (5.9)’daki (n düşürülerek) anlık SEP, anlık SNR değeri γ eş olan eşdeğer
röle kanalının anlık SEP’sine yakışıklanır:
P=
Pr { z A,nc ≠ uR uR }
eş ( γ eş )
q −1

=
uR eR ) p ( eR ) .
∑ p ( z A,nc ≠ uR uˆR =+

(5.10)

eR =1

Sonraki bölümde, incelenen eşdeğer röle kanallarının anlık SEP ve SNR hesaplamaları
verilecektir.

5.2.

Hata Başarım Analizi

Hata başarım analizini araştırmadan önce, hatasız K − R kanallı röle ağların yumuşak ve sert
kararlı ML kestirim kurallarının çıkarımı verilecektir. ML kuralları daha sonra hatalı K − R
kanallı röle ağların ML kestirim kurallarının çıkarımında kullanılacaktır.
Yumuşak-kararlı ML kuralı, A ’da yumuşak kararlı gözlenen veri vektörü y A ’nın kullanıldığı
ML kuralı olarak tanımlanmıştır. Ti ’nin verisi ui ’in yumuşak kararlı ML kestirim kuralı
(5.11)’de verilmiştir (Proakis, 1995):

uiML = arg max p ( y A ui ) .

(5.11)

ui

Bağımsızlık özellikleri kullanılarak (5.11)’deki olabilirlik fonksiyonu genişletilebilir:

(

) ( )

p ( y A ui ) = ∑ p y A | ui , u i p u i
ui

K

(

ui

k =1

(5.12)

) ( )

= ∑∏ p y A,k | ui , u p u
i

i

.

Burada u i = u ui , ui verisinin haricindeki veri vektörüdür ve y A,k , y A vektörünün k.
elemanıdır. N kullanıcıya ait q’luk sembollerinin eş olasılıklarla ve birbirinden bağımsız
olarak iletildikleri varsayılırsa, u i ’nin ortak olasılık yoğunluk fonksiyonu (5.13) ile bulunur.
1
p (u ) =  
q

N −1

i

(5.13)’deki ifade (5.12)’de yerine konursa, olabilirlik fonksiyonu

(5.13)

(

K

p ( y A | ui ) = q −( N −1) ∑∏ p y A,k | ui , u i
ui

k =1

)

(5.14)

elde edilir.
Sert-kararlı ML kuralı, A ’da z A ’ye bağlı olan ML sezimleme olarak tanımlanmıştır:
sert karar

yA → zA.

(5.15)

Burada z A , alıcıda alınan ve (5.1)‘de verilmiş olan verinin kip çözme sonucunda oluşan
vektördür. Ti ’nin verisi ui ’nin sert kararlı ML kestirim aşağıda verilmiştir.

uiML = arg max p ( z A ui ) .

(5.16)

ui

(5.16)’daki olabilirlik fonksiyonu bağımsızlık özellikleri ve (5.13) kullanılarak aşağıdaki gibi
elde edilir:
K

(

)

p ( z A | ui ) = q −( N −1) ∑∏ p z A,k | ui , u i .
ui

k =1

(5.17)

Burada z A,k , y A,k ’nin sert kararıdır.
A. Hatasız K-R Kanallı Röle Ağında Hata Başarım Analizi
Hatalı K − R kanallı röle ağın analizine ön çalışma olarak hatasız K − R kanallı röle ağın hata
başarım analizi verilmiştir.
Hatasız K − R kanallı röle ağında, (5.1)’deki veri vektörünün güvenirliği yalnızca röle-alıcı
( R − A ) kanallarının sinyal-gürültü oranı (SNR) değerlerine bağlıdır. Öklid uzayında
gönderilen veri (5.5)’teki kiplenmiş kod sözcük matrisinden elde edilir. Birleşim üst sınır
sembol hata olasılığı (SEP), tek sembolde hata oluşması durumu için ortalama çiftsel hata
olasılıklarının (PEP) ortalaması ile üst sınırlandırılır (Simon, 2000):

Ps ≤

1
K χ

K

∑

∑

ˆ ( j)∈χ , j ≠ i
k =1 X( i ), X
k k

ˆ )
Pr(X(i) → X(j)

(5.18)

ˆ =ϕ( j  j )
Burada X(i) = ϕ ( i1  iK ) gönderilen kiplenmiş kod sözcük vektörü ve X(j)
K
1
alıcıdaki vektör karardır. X(i) ve X̂(j) kod sözcük vektörleri, (5.5)’teki kod sözcük
matrisinin sırasıyla i. ve j. satırına karşılık gelen vektörleridir; ik ve jk GF(q) elemanlarıdır,

(

)

ˆ ( j) , H kanalının üzerinden ortalaması alınarak elde
1 ≤ k ≤ K . Her PEP P X ( i ) → X
A

edilir. Ortalama alma işlemi, moment üreten fonksiyon (MGF) yöntemi ile yapılabilir (Simon,
2000; Ramesh, 2003):

 ϕ (i ) − ϕ ( j ) 2 
k
k
ˆ=
 dθ .
P X (i) → X
Mk  −
( j)
∏
2
∫
π θ =0 k =1
4sin (θ ) 




(

)

1

π /2 K

Nakagami-m sönümlemeli ortamda, M k ( s )=

(1 − sγ k / m )

−1

ve

(5.19)

γ k sırasıyla, (5.1)’deki

vektörün k. elemanının anlık SNR’sinin MGF’si ve ortalama SNR’sidir. Burada m ,
Nakagami-m sönümleme katsayısıdır.

K − R kanalı hatalı olduğunda PEP’leri bulmak oldukça zorlaşmaktadır. Bir sonraki bölümde
anlatılan eşdeğer röle kanal modeli yardımı ile bu zorluğun üstesinden gelinebilir.
B. Hatalı K-R Kanallı Röle Ağında Hata Başarım Analizi
Hatalı K − R kanallı röle ağlarında, alıcıda röle hata istatistiklerinin bilinmedikleri durumda
yumuşak- ve sert-kararlı ML kestirim kuralları sırasıyla (5.11) ve (5.16) ile verilmiş olan
hatasız K − R kanallı röle ağının ML kestirim kurallarına eşdeğerdir. Ancak, alıcıda röle hata
istatistikleri bilindiklerinde, yumuşak-kararlı ML kuralında kullanılan olabilirlik fonksiyonu
(5.20)’deki gibi ifade edilir:

(

) ( )

p ( y A | ui ) = ∑∑ p y A | ui , u i , e R p u i p ( e R )
eR

ui

(5.20)

( )

= ∑∑ p ( y A | u ) p u p ( e R ) .
i

eR

ui

Burada, röle hatalarının kullanılan kaynak sembollerinden bağımsız oldukları varsayılmıştır.
(5.20)’de (5.13) yerine konursa, olabilirlik fonksiyonu (5.21)’deki gibi ifade edilir:

p ( y A | ui ) = q − ( N −1) ∑∑ p ( y A | u ) p ( e R ) .
eR

(5.21)

ui

Röle istatistiklerinin bilinmesi durumunda sert-kararlı ML kuralındaki olabilirlik fonksiyonu
eşitlik (5.20)’de y A terimleri yerine z A konarak elde edilir:

( )

p ( z A | ui ) = ∑∑ p ( z A | u ) p u i p ( e R )
eR

ui

(5.22)

= q − ( N −1) ∑∑ p ( z A | u ) p ( e R )
eR

ui

(5.21) ve (5.22)’deki olabilirlik fonksiyonları sırasıyla (5.14) ve (5.17) ile karşılaştırıldığında,
p ( eR )

üzerinden

ortalama

alınması

yumuşak-

ve

sert-kararlı

ML

kurallarının

karmaşıklıklarını

arttırmaktadır,

dolayısıyla

optimum

yumuşak-

ve

sert-alıcılarının

karmaşıklıklarını artmaktadır. İşlem karmaşıklığının düşürülmesi için, daha sonra anlatılacak
olan eşdeğer röle kanal yöntemi kullanılabilir.
Hatalı K − R kanallı röle ağlarının hata başarım analizinin yapılması hatasız durumdaki kadar
kolay değildir. Bu iki sebepten kaynaklanmaktadır. Birincisi, röle hatalarının üzerinden
ortalama alma işleminden dolayı optimum alıcının karmaşıklığı yüksektir. İkincisi, ortalama
alma işlemi yapmayan optimum olmayan bir alıcı kullanılsa bile, K − R kanallarında oluşan
hatalar nedeniyle analiz yine de karmaşıktır. Matematiksel karmaşıklığının düşürülmesi
açısından, analizde ve alıcı yapısında eşdeğer röle kanal modellerin kullanılması
önermekteyiz. Böylece, hatalı K − R kanallı röle kanalı eşdeğer bir röle kanalı ile
yaklaşıklanarak optimum alıcının hata başarımı analiz edilir.
•

Eşdeğer Röle Kanal Modeli

Yaygın olarak kod-çöz-ve-ilet (DF) ve DetF röle ağlarında kullanılan minimum eşdeğer röle
kanal yönteminde, Şekil 21’de gösterildiği gibi, iki atlamalı K − R − A kanalı tek atlamalı

K − A eşdeğer kanalına yaklaşıklanır (Chu, 2008; Yuan, 2010; Gao, 2011).

Şekil 21. Tek kaynaklı eşdeğer röle kanalı

Minimum eşdeğer röle kanalının anlık SNR’si, K − R ve R − A kanallarının minimumu
olarak tanımlanır (Chu, 2008; Yuan, 2010; Gao, 2011):

γ eş ,min = min {γ KR , γ RA }.

(5.23)

Burada γ KR ve γ RA sırasıyla, K − R ve R − A kanallarının anlık SNR değerleridir. Nakagamim sönümlemeli bir ortamda, eşitlik (5.23)’deki anlık SNR'nin PDF’si (5.24)’de verilmiştir:

( mKR / γ KR )

fγ eş ,min ( γ )
=

mKR

e − mKR /γ KR

γm

KR −1

Γ ( mKR )

(m / γ )
+ RA RA

mRA

γm

e − mRA /γ RA

RA −1

Γ ( mRA )

Γ ( mRA , mRAγ / γ RA )
Γ ( mKR , mKRγ / γ KR ) , γ ≥ 0

(5.24)

Burada mKR ve mRA sırasıyla K − R ve R − A kanallarının sönümleme parametreleridir; γ KR
ve γ RA sırasıyla K − R ve R − A kanallarının ortalama SNR değerleridir; Γ ( x ) Euler Gamma
fonksiyonu ve Γ ( x, y ) tamamlanmamış (incomplete) Gamma fonksiyonu temsil etmektedir.
m=
m=
m olduğunda, (5.23)’deki SNR’nin ortalama değeri (5.25)’te verilmiştir:
KR
RA

γ eş ,min =−2 ( −1)

−m

Γ ( 2m ) 
 γ

 γ

γ Β − KR , m + 1, −2m  + γ KR Β  − RA , m + 1, −2m   (5.25)
2  RA 
Γ ( m) 
 γ RA

 γ KR


Burada Β ( x, y, z ) tamamlanmamış beta fonksiyonunudur.
Şekil 20’deki N-kaynaklı röle kanalının minimum eşdeğer röle kanalının anlık SNR değeri
aşağıda verilmiştir:

γ eş ,min = min {γ K R , , γ K R , γ RA } .
1

(5.26)

N

Burada γ Kn R , K n − R kanalının anlık SNR değeridir , 1 ≤ n ≤ N . Nakagami-m sönümlemeli
ortamda (5.26)’daki anlık SNR değerinin dağılımını ve ortalama değerini elde edilmesi kolay
olmadığından minimum eşdeğer röle kanal yöntemi hata başarım analizinde kullanılması
açısından elverişli değildir ancak düşük karmaşıklıklı alıcı yapısı tasarlamak için
kullanılabilir.
Şekil 19’daki röle ağına ait minimum eşdeğer sert-alıcısında, (5.16)’daki sert-kararlı ML
kuralını kullanarak veri kestirilir, olabilirlik fonksiyonunda ağ kodlanmış verilere ait SEP
terimleri minimum eşdeğer kanalın eşzamanlı M-PSK kip-çözme SEP’sine yaklaşıklanır
(Proakis, 1995):
Peşs ,min=

q −1

∑ p(z

eR =1

Q

(

A, nc

uˆ=
uR + eR ) p ( eR )
R

)

2γ eş ,min +

2

π

∞

∫ exp
0

( − u −

2

)

γ eş ,min  Q

(

)

2u tan (π / M ) du

(5.27)

(Wang, 2007)’de, çok atlamalı DF röle ağları için bir eşdeğer röle kanal modeli
geliştirilmiştir. Bu yöntem, eşzamanlı kipleme/kip çözme ve herhangi bir kipleme derecesi
için geçerlidir. Eşdeğer kanal, K − R ve R − A kanallarının dağılımına sahiptir. Şekil 20’deki
iki atlamalı röle kanalının anlık bit hata olasılığı (BER) aşağıdaki gibidir:
b
Peşb = (1 − PKR
) PRAb + (1 − PRAb ) PKRb .

(5.28)

b
b
Burada PKR
ve PRA
K − R ve R − A kanallarının anlık BER ifadeleridir. Alıcıda eşzamanlı

BPSK kip-çözmenin yapıldığı varsayılarak yukarıdaki BER ifadesi eşdeğer kanalın BER
ifadesine yaklaşıklanır:
Peşb = 1 − Q

1
 Q
2

(

(

) (
)

b
Q
2γ KR


2γ

b
eş ,Q −1

)

b
2γ RA
+ 1 − Q


(

) (

b
Q
2γ RA


b
2γ KR

)

(5.29)

b
b
Burada γ KR
, γ RA
ve γ eşb ,Q−1 sırasıyla K − R , R − A ve eşdeğer kanallarının anlık bit başına

SNR değerleridir. Eşdeğer röle kanalının anlık SNR’si yukarıdaki ifade ile bulunur:

γ

b
eş ,Q −1

{ (

1
b
b
, γ RA
= Q Peşb ( γ KR
)
2

)}

−1

.

(5.30)

(5.30)’daki SNR hesaplanmasında Gauss Q fonksiyonu kullanıldığı için, raporun geri
kalanında (5.30)‘daki eşdeğer kanal yöntemi Q-tersi eşdeğer kanal yöntemi olarak
b
b
atfedilecektir. γ KR
ve γ RA
rastgele değişken olduklarından, γ eşb ,Q−1 da bir rastgele değişkendir.

Hata başarım analizde, γ eşb ,Q−1 ’in dağılımı, parametreleri önceden belirlenen, sönümlemeli bir
SNR dağılımı ile yaklaşıklanır.
Projenin son dönemindeki çalışmalarda, Q-tersi eşdeğer röle kanalı Şekil 21’deki çok
kaynaklı, GF(q) ağ kodlamalı, eşzamanlı M-PSK kiplemeli, Nakagami-m sönümlemeli ve
alıcıda röle hata istatistiklerinin bilindikleri DetF eşdeğer röle kanalına genelleştirildi. Q-tersi
eşdeğer röle kanal modeli kullanılarak Şekil 19’daki GF(q) NC, DetF, M-PSK kiplemeli,
Nakagami-m sönümlemeli röle ağının yaklaşık hata oranı ifadeleri elde edildi. Q-tersi eşdeğer
röle kanal modeli kullanılarak, optimum sert- ve yumuşak-alıcılarına yakın başarıma sahip
olan sert- ve yumuşak kararlı ML alıcıları tasarlandı.

Q-tersi eşdeğer röle kanal yöntemine,

N-kaynaklı röle kanalının (5.9)’daki anlık SEP

eşdeğeri kanalın büyük M ve SNR değerleri için eşzamanlı M-PSK kip çözme anlık SEP’sine
yakışıklanır (Proakis, 1995):
Peşs ,Q−1 = 2Q

(

2γ eşs ,Q−1 sin (π / M )

)

(5.31)

= Pr { z A,nc ≠ uR uR } .

Q-tersi eşdeğer röle kanalının anlık sembol başına SNR değeri (5.31) kullanılarak bulunur:

γ eşs ,Q =
−1

(

1

)

Q −1 0.5 P s −1 
eş ,Q

2sin 2 (π / M ) 

2

q −1
 −1 

uR eR ) p ( eR )  
= 2
Q  0.5 ∑ p ( z A,nc ≠ uR uˆR =+
2sin (π / M ) 
 eR =1
 

2

(5.32)

1

(5.32)’deki SNR’nin ortalama değeri

γ eş ,Q

2

q −1
  
 −1 
= 2
E  Q  0.5 ∑ p ( z A,nc ≠ uR uˆR =+
uR eR ) p ( eR )   
2sin (π / M )  
eR =1

  


1

−1

(5.33)

kapalı form olarak bulunamasa da nümerik olarak elde edilebilir.
Nakagami-m sönümlemeli ortamda, Şekil 22’de (5.32)’deki anlık SNR değerlerinin Monte
Carlo simülasyonu sonucunda elde edilen histogramında görüldüğü gibi, anlık SNR değeri
m = 2 için Gamma dağılımına benzer bir dağılımdadaır, böylece eşdeğer röle kanalı tek

atlamalı Nakagami-m sönümlemeli kanal ile yaklaşıklanabilir. Bu sonuca bağlı olarak,
(5.32)’deki anlık SNR değeri Gamma dağılımlı olduğu varsayılmıştır:

γ m −1  m

fγ=
(γ )
Γ ( m )  γ eş ,Q

s
eş ,Q −1

m

−1


 mγ
 exp  −

 γ −1

 eş ,Q


, γ ≥ 0



(5.34)

Şekil 19’daki röle ağına ait Q-tersi sert-alıcısı, (5.16)’daki sert-kararlı ML kuralı ile veri
kestirir; ML kuralında kullanılan ve (5.22) ile verilen olabilirlik fonksiyonunda ağ kodlamalı
verilere ait terimler (5.31) ile yaklaşıklanır. Q-tersi eşdeğer sert-alıcısı aşağıda bir örnek ile
anlatılmıştır.

Şekil 22. Q-tersi eşdeğer röle kanalının anlık SNR’sinin histogramının (5.34)’deki PDF ile m = 2
için karşılaştırılması

Üreteç matrisi (5.35) ile verilmiş olan 2 kullanıcılı GF(4) NC, DetF, QPSK röle ağını (Şekil
19’daki röle ağı, N=2) ele alalım.

1 0 1 2
G =

0 1 2 1

(5.35)

Ağ kodlaması T1 ve T2 terminallerinde sırasıyla u1R= u1 + 2u2 ve u2 R= u1 + u2 olarak yapılır;
u1 , u2 , u1R ve u2R GF(q) elemanlarıdır. A ’da alınan veri vektörü (5.36)’da verilmiştir.
 y1 A, sis y2 A, sis y1 A,nc y2 A,nc 

T sert karar

→  z1 A, sis z2 A, sis z1 A,nc z2 A,nc 

T

(5.36)

Burada ynA, sis ve ynA,nc A ’da sırasıyla, Tn terminalinden alınan sistematik ve ağ kodlamalı
verilerdir; znA, sis ve znA,nc , sırasıyla ynA, sis ve ynA,nc ’nın sert kararlarıdır, n = 1, 2 . (5.36)’daki
sert kararlı verilerin olabilirlik fonksiyonları sert-kararlı ML kuralında kullanılarak veri
kestirimi yapılır. Ağ kodlamalı verilere ait olabilirlik fonksiyonları Q-tersi eşdeğer kanal
yöntemi ile aşağıda anlatıldığı şekilde yaklaşıklanır. u1R verisinin gönderdiği T2 − T1 − A röle
kanalının anlık SEP’si (5.31) kullanılarak yaklaşıklanır:

Peşs ,Q−1 ,1 = 2Q

(

3

γ eşs ,Q

−1

,1

)

=
u1R e1R ) p ( e1R ) .
∑ p ( z1A,nc ≠ u1R uˆ1R =+
e1 R =1

(5.37)

Burada e1R , T1 terminalindeki ağ kodlanmış eşzamanlı QPSK kip çözme hatasıdır. (5.37)
kullanılarak T2 − T1 − A röle kanalının anlık SNR değeri (5.38)’deki gibi bulunur:
2

γ

s
eş ,Q −1 ,1

3
 −1 

0.5
Q
p ( z1 A,nc ≠ u1R uˆ1R =+
u1R e1R ) p ( e1R )   .



∑
2
2sin (π / M ) 
 e1 R =1
 

1

(5.38)

Benzer şekilde, u2R verisinin gönderdiği T1 − T2 − A röle kanalının anlık SEP’si (5.31)
kullanılarak yaklaşıklanır:

Peşs ,Q−1 ,2 = 2Q

(

γ eşs ,Q

−1

,2

)
(5.39)

3

=
u2 R e2 R ) p ( e2 R ) .
∑ p ( z2 A,nc ≠ u2 R uˆ2 R =+
e2 R =1

Burada e2R , T2 terminallerindeki ağ kodlanmış eşzamanlı QPSK kip çözme hatasıdır. (5.39)
kullanılarak T1 − T2 − A röle kanalının anlık SNR değeri elde edilir:
2

γ

s
eş ,Q −1 ,2

3
 −1 

0.5
Q
p ( z2 A,nc ≠ u2 R uˆ2 R =+
u2 R e2 R ) p ( e2 R )   . (5.40)



∑
2
2sin (π / M ) 
 e2 R =1
 

1

Şekil 19’daki röle ağına ait yaklaşık hata oranının hesaplanmasında, eşdeğer röle kanal
yöntemi izleyen şekilde kullanılır. Ağ kodlamalı verinin gönderildiği röle kanalı eşdeğer röle
kanalı kullanarak yaklaşıklanır. Birleşim üst sınır hesaplamasındaki ortalama PEP’lerin elde
edilmesinde, hatasız K-R kanallı röle ağının (5.18)’deki birleşim üst sınır SEP ifadesi
kullanılır, ancak SNR vektörü eşdeğer röle kanal yöntemi ile elde edilir.
Q-tersi ve minimum eşdeğer röle kanalları kullanılarak PEP hesaplanması aşağıda bir örnek
ile anlatılacaktır. Eşitlikler (5.35)- (5.39) arasında tarif edilen 2 kullanıcılı GF(4) NC, DetF,
QPSK kiplemeli röle ağını Nakagami-m sönümlemeli ortamda ( m = 1 ) ele alalım. Röle ağının
üreteç matrisi (5.35)’deki gibidir ve alıcıda gözlenen SNR vektörü (5.41) ile verilmiştir:

Γ = γ 1D , sis , γ 2 D , sis , γ eş ,1 , γ eş ,2  .

(5.41)

Burada γ nD , sis , un verisinin gönderildiği kanalın anlık SNR değeridir ve γ eş ,n , unR verisinin
gönderildiği eşdeğer röle kanalının anlık SNR değeridir, n = 1, 2 . K − R ve R − A
kanallarının ortalama SNR değerleri eşit alınırsa, (5.41)’deki SNR değerlerinin ortalama

γ=
γ
değerleri γ=
1D ,1
2 D ,1

γ=
γ eş elde edilir. Bu koşullarda, ortalama SNR
ve γ=
eş ,1
eş ,2

vektörü (5.42)’de verilmiştir:

Γ = γ , γ , γ eş ,1 , γ eş ,2  .

(5.42)

Minimum eşdeğer röle kanal yöntemi kullanıldığında, eşdeğer röle kanallarına ait ortalama
SNR vektörü (5.25)’de m = 1 konarak γ eş ,min = γ / 2 bulunur:
Γ min = [γ , γ , γ / 2, γ / 2] .

(5.43)

Q-tersi eşdeğer röle kanal modeli kullanıldığında ise SNR vektörü (5.44)’deki gibidir:
ΓQ−1 = γ , γ , γ eş ,Q−1 , γ eş ,Q−1  .


Burada

γ eş ,Q , (5.33)’de yerine (5.38), (5.40) ve
−1

X ( 0 ) = ϕ ([ 0 0 0 0])

(

ve

M =4

konarak

(5.44)

elde edilir.

X (1) = ϕ ([ 0 1 2 1]) kod sözcükleri arasındaki ortalama PEP

)

ˆ (1) , (5.19)’daki MGF yöntemi kullanılarak elde edilir:
P X ( 0) → X
2

ϕ ( 0) − ϕ ( 0)
1
ˆ (1) =
1 +
γ
P X ( 0) → X
π θ ∫=0 
4sin 2 (θ )


(

π /2

)






−1

2

ϕ ( 0 ) − ϕ (1)
1 +
γ
4sin 2 (θ )



−1

−1

2
2

 

ϕ ( 0) − ϕ ( 2)
ϕ ( 0 ) − ϕ (1)



γ eş ,1 . 1 +
γ eş ,2  dθ .
. 1+
4sin 2 (θ )
4sin 2 (θ )

 


 







−1

(5.45)

(5.43)’teki minimum eşdeğer röle kanalının ortalama SNR vektörü kullanıldığında, ortalama
PEP (5.46)’daki gibidir:
2
π /2
1  2sin (θ )
ˆ
P X ( 0 ) → X (1) =

π θ ∫=0  2sin 2 (θ ) + γ

(

)

  4sin 2 (θ )
 
2
  4sin (θ ) + γ

2


 dθ .


(5.46)

Eşitlik (5.44)‘teki Q-tersi eşdeğer röle kanalının ortalama SNR vektörü kullanıldığında,
ortalama PEP (5.47)’de verilmiştir:
2
π /2
1  2sin (θ )
ˆ (1) =
P X ( 0) → X

π θ ∫=0  2sin 2 (θ ) + γ

(

Burada

kiplemeli

)

kod

sözcükler,

Gray


2sin 2 (θ )


2
  2sin (θ ) + γ eş ,Q−1

kodlamasının

2


 dθ .



kullanıldığı

(5.47)
varsayılarak

ϕ ( 0 ) = 1, ϕ (1) = j , ϕ ( 2 ) = − j ve ϕ ( 3) = −1 olarak alınmıştır. Yüksek SNR değerlerinde, Qtersi eşdeğer röle kanalının minimum eşdeğer röle kanalına yakınsaması sonucunda (Wang,
2007), birleşim üst sınır aşağıdaki gibi bulunur:

(

)

ˆ (1) ≤ 32
P X ( 0) → X
3

γ

π /2

=
sin (θ
)
π θ∫
6

=0

32 π 5!! 5
=
.
γ 3 π 2 6!! γ 3

(5.48)

Burada !! çift faktöriyel fonksiyonudur. Bu analizin sonucunda, çeşitleme derecesinin 3
olduğu görülmektedir.

5.3.

Benzetim Sonuçları

Bu bölümde, Şekil 19’daki röle ağına ait optimum alıcının hata başarımı, minimum ve Q-tersi
alıcı başarımları ve minimum ve Q-tersi eşdeğer röle ağlarının birleşim üst sınır başarımları
ile karşılaştırılmıştır. Her SNR değeri için, BER/SER Monte Carlo simülasyonları en az 50
bit/sembol hatası gözlenecek şekilde gerçekleştirilmiştir.
Şekil 23’te, 2- ve 3-kullanıcılı GF(2) NC DetF Nakagami-m sönümlemeli ( m = 1 ) röle ağının
optimum sert-alıcısının BER başarımı minimum ve Q-tersi sert-alıcılarının başarımları ile
karşılaştırılmıştır. 2- ve 3-kullanıcılı röle ağlarının üreteç matrisi sırasıyla (5.49) ve (5.50) ile
verilmiştir.
 1 0 1 1
G2 = 

 0 1 1 1

(5.49)

1 0 0 1 1 1


G3 =  0 1 0 1 1 0 
0 0 1 1 0 1



(5.50)

Q-tersi ve minimum sert-alıcıları birbirine ve optimum sert-alıcısına yakın başarım
sergilemektedirler.

Kullanıcı

sayısının

artmasıyla

çeşitleme

derecesinin

de

arttığı

gözlenmektedir; 2- ve 3-kullanıcılı röle ağlarının çeşitleme dereceleri sırasıyla 2 ve 3’tür.
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Şekil 23. 2- ve 3-kullanıcılı GF(2) NC DetF Nakagami-m sönümlemeli (m=1) röle ağının optimum,
minimum ve Q-tersi sert-alıcı başarımlarının karşılaştırılması
Şekil 24’te, 2-kullanıcılı GF(2) NC DetF Nakagami-m sönümlemeli röle ağının optimum sert-

alıcısının BER başarımı minimum ve Q-tersi sert-alıcılarının BER başarımları ile m = 1 ve
m = 2 için karşılaştırılmıştır. Röle ağına ait üreteç matrisi (5.49) ile verilmiştir. Minimum ve

Q-tersi sert-alıcılarının başarımları optimum sert-alıcı başarımına oldukça yakın oldukları ve
çeşitleme derecesinin m = 2 için 3, m = 1 durumda ise 2’ye eşit olduğu gözlenmektedir.
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Şekil 24. 2-kullanıcılı GF(2) NC DetF Nakagami-m sönümlemeli röle ağının m = 1 ve m = 2 için
optimum, minimum ve Q-tersi sert-alıcı başarımlarının karşılaştırılması

Şekil 25’te, 2- ve 3-kullanıcılı GF(2) NC DetF Nakagami-m sönümlemeli ( m = 1 ) röle ağının
optimum yumuşak-alıcısının BER başarımı minimum ve Q-tersi yumuşak-alıcılarının
başarımları ile karşılaştırılmıştır. 2- ve 3-kullanıcılı röle ağlarının üreteç matrisi sırasıyla

(5.49) ve (5.50) ile verilmiştir. Q-tersi yumuşak-alıcısının optimum yumuşak-alıcısına
oldukça yakın başarım sergilemektedir; minimum yumuşak-alıcısı ise optimum yumuşakalıcısına göre BER=10-5 için 2-kullanıcılı durumda 1.7 dB SNR gerektirmektedir ve 3kullanıcılı durumda ise çeşitleme kaybı oluşmaktadır.
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Şekil 25. 2- ve 3-kullanıcılı GF(2) NC DetF Nakagami-m sönümlemeli ( m = 1 ) röle ağının optimum,
minimum ve Q-tersi yumuşak-alıcı başarımlarının karşılaştırılması

Şekil 26’da, 2- ve 3-kullanıcılı GF(2) NC DetF Nakagami-m sönümlemeli ( m = 1 ) röle ağının
optimum yumuşak-alıcısının BER başarımı minimum ve Q-tersi eşdeğer röle ağlarının
kuramsal birleşim üst sınır başarımları ile karşılaştırılmıştır. 2- ve 3-kullanıcılı röle ağlarının
üreteç matrisi sırasıyla (5.49) ve (5.50) ile verilmiştir. Minimum ve Q-tersi eşdeğer röle
ağlarının birleşim üst sınır başarımlarının optimum başarımına oldukça yakın oldukları
gözlenmektedir.
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Şekil 26. 2- ve 3-kullanıcılı GF(2) NC DetF Nakagami-m sönümlemeli ( m = 1 ) röle ağının optimum
yumuşak-alıcısının BER başarımının minimum ve Q-tersi eşdeğer röle ağlarının kuramsal birleşim üst
sınır başarımları ile karşılaştırılması

Şekil 27’de, 2-kullanıcılı GF(4) NC DetF Nakagami-m sönümlemeli ( m = 1 ) röle ağının
optimum yumuşak-alıcısının SER başarımı minimum ve Q-tersi eşdeğer röle ağlarının
kuramsal birleşim üst sınır başarımları ile karşılaştırılmıştır. Röle ağlarının üreteç matrisi
(5.35) ile verilmiştir. Minimum ve Q-tersi eşdeğer röle ağlarının birleşim üst sınır
başarımlarının birbirlerine ve yüksek SNR değerlerinde optimum başarıma yakın oldukları
gözlenmektedir.
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Şekil 27. 2-kullanıcılı GF(4) NC DetF Nakagami-m sönümlemeli ( m = 1 ) röle ağının optimum
yumuşak-alıcısının SER başarımının minimum ve Q-tersi eşdeğer röle ağlarının kuramsal birleşim üst
sınır başarımları ile karşılaştırılması

Şekil 28’de, 2-kullanıcılı GF(2) NC DetF Nakagami-m sönümlemeli ( m = 2 ) röle ağının
optimum yumuşak-alıcısının BER başarımı Q-tersi eşdeğer röle ağın kuramsal birleşim üst
sınır başarımı ile karşılaştırılmıştır. Röle ağın üreteç matrisi (5.49) ile verilmiştir Q-tersi
eşdeğer röle ağlarının birleşim üst sınır başarımının optimum başarıma oldukça yakın olduğu
gözlenmektedir.
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Şekil 28. 2-kullanıcılı GF(2) NC DetF Nakagami-m sönümlemeli ( m = 2 ) röle ağının optimum
yumuşak-alıcısının BER başarımının Q-tersi eşdeğer röle ağın kuramsal birleşim üst sınır başarımı ile
karşılaştırılması

5.4.

Sonuç

Önerilen telsiz ağ kodlama yapısı için, alıcıda röle hata istatistiklerinin bilindiği genel GF(q)
ağ kodlamalı DetF röle ağlarının hata başarımını analiz etmek amacı ile, eşdeğer röle kanal
modellerinin kullanılımı incelendi. Röle ağının yaklaşık hata oranı eşdeğer röle kanalları ile
elde edilmiştir. Bu amaçla, Q-tersi ve minimum eşdeğer röle kanal modelleri çok kaynaklı
GF(q) DetF Nakagami-m sönümlemeli röle ağlarına uyarlanmıştır. Eşdeğer röle kanal
modelleri, Nakagami-m sönümlemeli röle ağlarında optimum alıcıya çok yakın başarıma
sahip ve düşük karmaşıklıklı ML alıcıları geliştirmek için de kullanılmıştır.

6. Q-Fonksiyonunun

Örnekleme

Özelliğinden

Yararlanan

Bir

Çeşitleme ve Kodlama Kazancı Analizi
Tek bir röle düğümünün, kaynak düğümden hedef düğüme doğrudan yapılan iletime yardımcı
olduğu temel işbirlikli haberleşme senaryosu, (Wang, 2007) içerisinde hedefin C-MRC tespit
kuralı kullanımı için incelenmiştir. C-MRC yönteminin temel avantajları röle sayısının arttığı
senaryoda eniyi yöntem olan ML'e göre tespit karmaşıklığının az olması ve analizinin görece
basit olmasıdır. Ayrıca yazarlar aynı çalışmada, bir eniyi altı tespit yöntemi olan C-MRC'nin
başarım kayıplarının son derece az olduğunu benzetim yoluyla göstermiştir. Ancak (Wang,
2007) içerisinde temel tek röleli sistem için C-MRC altında dahi detaylı üst sınır (upper
bound) koyma işlemleri ardından yalnızca sistemin uçtan uca BER başarımının 2 çeşitleme
derecesine işaret ettiği gösterilebilmiştir. Bu durumda ilgili sistemin ve birden çok röle içeren
genelleştirilmiş sistemin kodlama kazancını da içerecek şekilde bir BER eğrisi fonksiyonunun
belirlenmesi açık bir konu olarak görünmektedir.
Yakın zamanda yapılan diğer çalışmalarda (Jang, 2011a; Jang, 2011b), sönümlemeli
kanalların başarım analizlerinde sıklıkla karşılaşılan beklenti integrallerinde kullanılabilecek
bir yüksek SNR yaklaşıklama metodu, tek bir rastgele değişken üzerinden tanımlanarak bu
integraller için kapalı form ifadelere ulaşılmıştır. Yöntemin ana fikri, anlık BER ifadesinde
ortaya çıkan Q-fonksiyonunun özellikle yüksek SNR değerlerinde bir Dirac Delta fonksiyonu
gibi görülmesine dayanır. Ancak yöntemin birden çok değişken üzerine uygulaması üzerine
herhangi bir çalışma yapılmadığı gibi Q-fonksiyonu içerisinde yer alan değişkenlerin genel bir
fonksiyonu için de herhangi bir sonuç sunulmamıştır.
Çalışmalarımızda, ağ kodlamalı sistemlerin analizine de katkıda bulunacağını düşündüğümüz
iki konuya odaklandık. Öncelikle, (Jang, 2011b) içerisinde girişi yapılan Q-fonksiyonun örnek
alma özelliği çok sayıda değişkenin fonksiyonlarına genelleştirilmektedir. Sonrasında, (Wang,
2007) içerisinde yalnızca çeşitleme kazancı için incelenen BER ifadesi kapalı formda
türetilerek benzetim sonuçlarıyla kıyaslanmakta ve elde edilen eğriler arasındaki uyum
sunulmaktadır.

6.1. Temel İşbirlikli Haberleşme Modeli ve Uçtan Uca Anlık BER İfadesi
Temel röleli haberleşme modeli, (Jang, 2011b) içerisinde verildiği gibi kaynak düğüm (S) ile
hedef düğüm (D) arasındaki doğrudan bağlantıya ek olarak işbirliğini gösteren kaynaktan röle
düğümüne (R) ve röle düğümünden hedefe olan bağlantıları da içermektedir. Şekil 29

üzerinde bu bağlantılar ilgili karmaşık sönümleme katsayıları ile birlikte gösterilmiştir.
Görüldüğü gibi iletim iki zamana ayrılırken, ilk zamanda S ve ikinci zamanda R düğümü
iletim yapmaktadır.

Şekil 29.

Temel işbirlikli haberleşme modeli

Şekil 29 üzerinde verilen x, S düğümünden iletilmek istenen sembolü göstermektedir. Bu

çalışmada aynen (Wang, 2007) içerisinde olduğu gibi analiz kolaylığı açısından x Є {-1, +1}
varsayılıp yapılan kanallarda iletimlerin de ikili faz kaydırmalı anahtarlamayı (BPSK) takip
ettiği düşünülmektedir. Bu iletimlerde kullanılan ortalama güç P alınmaktadır. Ayrıca
birbirinden bağımsız alınan sönümleme katsayıları hSR, h_RD ve h_SD'nin çembersel simetrik
karmaşık Gauss dağılımlı oldukları kabul edilir (örneğin, hSR ~CN(0,σSR2)). Bu durumda, ilk
zaman diliminde S'nin yayını ardından R ve D düğümlerinde blok sönümleme varsayımı
altında elde edilen gözlem sinyalleri sırasıyla
(6.1)
olarak yazılırken nSR ve nSD ilgili iletimlerdeki CN(0,N0) dağılımlı beyaz eklenebilir gürültü
terimlerini ifade eder. Böylelikle ortalama SNR'ı γ=P/N0 şeklinde tanımladığımızda S-R ve SD bağlantıları için anlık SNR değerleri γSR=γ|hSR|2 ve γSD=γ|hSD|2 olup bu değişkenler
ortalamaları γσSR2 ve γσSD2 olan üstel dağılıma sahiptirler. İkinci zaman dilimindeki iletimden
önce kip-çöz-ilet tekniği gereği hSR katsayısını mükemmel bildiği varsayılan R eniyi yöntemle
(ML) aşağıdaki tespiti yapar.

.

(6.2)

İkinci dilim sonunda D'deki gözlem
(6.3)
olurken nRD ~ CN(0,N0)) alınıp bu gözlemdeki anlık SNR da γRD=γ|hRD| olarak tanımlanan
2

üstel dağılımlı rastgele bir değişkendir.

Sistemde amaç S düğümünden iletilmek istenen x verisini, D düğümünde tüm olası anlık
kanal kazanç değerlerini kullanarak çözmektir. Eğer (Wang, 2007) içerisinde önerilen CMRC yöntemini ele alırsak D'de yapılan doğrusal birleştirme sonucunda elde edilen tespit

(6.4)
olurken w1 doğrudan bağlantı S-D'ye ait katsayı olduğundan aynen rölesiz durumdaki MRC
yöntemindeki gibi ilgili sönümleme katsayısının karmaşık eşleniği hSD* seçilir. Ancak iki
aşamalı iletimi içeren yRD gözlemine ait katsayı w2, S-R ve R-D bağlantılarını temsil edecek
tek bir eşdeğer sönümleme katsayısı üzerinden tanımlanmalıdır. Yazarlar, (Wang, 2007)
içerisinde bu eşdeğer sönümlemeyi BPSK için
(6.5)
olarak verirken
(6.6)
ve PbSR=Q((2γSR)1/2), PbRD=Q((2γRD)1/2) alınmıştır. Bu durumda
(6.7)
tanımı yapıldığında anlık uçtan uca BER ifadesi

(6.8)
olarak bulunur. Ancak bu karmaşık ifadenin γSR, γSD ve γRD değişkenlerinin üstel dağılımları
üzerinden 3 katlı integralinin alınıp BER için beklenti değerinin bulunması zor olduğundan
(Wang, 2007) içerisinde yalnızca bir takım üst sınırlandırma işlemleri ardından sistemin
çeşitleme derecesinin iki bağımsız yol üzerinden iletim yapıldığı için beklendiği üzere 2
olduğu verilmiştir. Bölüm 6.4'deki analizde BER için hem çeşitleme hem de kodlama
kazancını içeren özgün bir kapalı form ifade türetilecektir.

6.2. Q-Fonksiyonunun Genelleştirilmiş İfadeler İçin Örnekleme Özelliği
Bu bölümde, (Jang, 2011b) içerisinde tek değişkenli (x) integraller ve yalnızca Q(√x)
şeklindeki anlık BER fonksiyonları için uygulanan yaklaşıklama yönteminin özeti ve küçük
bir düzeltmesi ile başlayıp, yöntemin birden çok değişkene ve bu değişkenlerin genel
fonksiyonlarına uyarlanabileceğini gösteriyoruz.

6.2.1. Temel Problem ve Çözüm Yolu
Olasılık dağılım fonksiyonu fX(x) ile verilen bir X rastgele değişkeni üzerinden
alınması istenen beklenti integralinin aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım (Jang,
2011b).

(6.9)
Eğer x→t değişken değişimini kullanırsak t üzerinden integrali alınacak ifade olan
N

(6.10)
içinden
(6.11)
fonksiyonunu inceleyebiliriz. Bu durumda h(tN)'nin tek modlu (unimodal) bir
fonksiyon olup tek bir kritik noktası olduğu ve N→∞ için h(tN)'nin bu kritik noktadaki
değerinin sonsuza diğer tüm tN noktalarında ise sıfıra gittiği gösterilmiştir (Jang,
2011b). Bu durum, N=100 ve 1000 değerleri için h(tN)'nin t değişkenine karşılık
eğrileri ile Şekil 30 üzerinde örneklenmiştir.

Şekil 30. N=100 ve 1000 değerleri için h(tN) fonksiyonu
Şekil 30 ile de gördüğümüz gibi, h(tN) büyük N değerleri için Dirac Delta

fonksiyonuna yakınsamaktadır:
(6.12)
(6.12)’de, tN* delta fonksiyonunun bulunduğu yeri, c ise ağırlığını (dolayısıyla
ilgilenilen Q(√x) fonksiyonunun altında kalan alanı) belirtmektedir. Bu sonuç

(6.13)
ile betimlenmektedir. Eğer (6.9) eşitliğine dönecek olursak aranılan sonuç aşağıdaki
gibi olur.

(6.14)
Öncelikle tN* değerinin bulunmasına değinelim. Q-fonksiyonu üzerinden (Jang, 2011b)
kapsamında yapıldığı gibi bir yaklaşıklık kullanmadan, yalnızca h(tN) 'nin verilen
yüksek bir N değeri için tanımlanmış kısıtlamasız eniyileme (unconstrained
optimization) problemini çözmeyi öneriyoruz. Örneğin bu durumda, N=1000 için h(tN)

fonksiyonunun enküçük olduğu nokta MATLAB ortamında yalnızca 4

yinelemenin ardından tN*=1.4157 olarak kolayca bulunur. Bu değer (Jang, 2011b)
kapsamında bulunan tN*=2 değerinden farklılaşmıştır. İkinci aşamada analitik olarak
(6.15)
buluruz. Eğer X değişkenini de özel bir durumda ortalaması SNR olan üstel dağılımlı
kabul edersek

(6.16)
olarak beklenti integralini yakınsamış oluruz. Şekil 31, Monte Carlo yöntemi
kullanarak elde edilen BER benzetim sonuçlarıyla (6.16) yaklaşık eşitliğini (İfade-1)
ve (Jang, 2011b) kapsamında tN*=2 kullanılarak bulunan eşitliği (İfade-2)
karşılaştırmaktadır. Buna göre hem önerdiğimiz İfade-1 hem de önceden önerilmiş
olan İfade-2, 10 dB'den büyük SNR değerleri için benzetim sonuçlarına oldukça
yakındır. 0-10 dB aralığında ise önerdiğimiz ifade daha iyi bir yaklaşıklık olarak
görünmektedir.

Şekil 31. I0 integralinin önerilen yöntemlerle yaklaşıklaması ve benzetim sonucu

6.2.2. İki Değişkenli Örnekleme Özelliği
Önceki bölümdeki yaklaşımı, beklentisi alınacak fonksiyonun tüm değişkenleri
türünden delta fonksiyonu ile ifade edilebildiği her durumda, iki veya daha fazla
bağımsız değişken için genellemek mümkündür. Bu bölümde, iki değişkene bağlı
aşağıdaki beklenti integrali üzerinden anlatımı yapıyoruz.

(6.17)
Denklem (6.17) içerisinde verilen a1 ve a2 pozitif sabitleri için tanımlanan
(6.18)
fonksiyonu tek modlu olup iki boyutta delta fonksiyonuna yakınsamaktadır. Bu
durumu, N=1000 ve a1=a2 =2 için Şekil 32 ile özetlemekteyiz.

Şekil 32. N=1000 ve a1=a2 =2 için h(tN,uN) fonksiyonu

Aynen tek değişken için yapıldığı gibi eniyileştirme fonksiyonu çalıştırılırıp
h(tN,uN)'nin kritik noktası (delta fonksiyonu pozisyonu) (tN*, uN*)=(0.8197,0.8197)
olarak bulunur. Delta fonksiyonunun ağırlığı ise yine analitik olarak elde edilir:
(6.19)
X ve Y rastgele değişkenleri üstel dağılımlı ve SNR ortalamalı varsayılırsa a1=a2 =2
için

(6.20)
yaklaşıklığına ulaşılır. Bu ifade, eşit SNR değerine sahip iki paralel kanal için MRC
tekniğinin analizinde (Goldsmith, 2005) karşılaşılan BER ifadesiyle örtüşmektedir ve
benzetim sonuçlarıyla denklem (6.20) ile bulunan sonucun örtüştüğü Şekil 33 ile
gösterilmiştir.

Şekil 33. I1 integralinin önerilen yöntemle yaklaşıklaması ve benzetim sonucu

6.2.3. İki Değişken Üzerinden Tek Boyutta Örnekleme
Her

senaryoda,

Bölüm

kullanılamayabilir. Örneğin,

6.2.2'de

verilen

iki

boyutta

örnekleme

özelliği

fonksiyonu incelendiğinde, tanımlı

olduğu x ve y değişkenleri üzerinden iki boyutta delta fonksiyonuna yakınsamadığı
görülebilir. Ancak Z=min{X,Y} için dağılımı bildiğimiz durumda, Bölüm 6.2.1'de
verilen yöntem ile tek boyutta örnekleme özelliğini kullanabiliriz. Alternatif olarak,
(6.21)
üst sınırı kullanılarak yine tek boyutlu iki integral alınabilir ki (6.16) göz önüne
alındığında bu ikinci yöntem ile üstel dağılımlar için

(6.22)
yaklaşıklığına ulaşılır. Bu yaklaşıklamanın iyi sonuç verdiği Şekil 34 ile gösterilmiştir.

Şekil 34. I2 integralinin önerilen yöntemle yaklaşıklaması ve benzetim sonucu

6.2.4. Temel İşbirlikli Haberleşme Modeli İçin BER Analizi
Bölüm 6.1’de anlatılan sistemin anlık BER değeri, (6.8)'de iki terimin toplamı şeklinde
Pb=P1+P2 olarak yazılmıştır. Öncelikle P1 terimini ele alalım:

(6.23)
ve

(6.24)
asimtotik terimlerini tanımlayalım. Bölüm 6.2.3'tekine benzer şekilde, doğrudan γSR ve
γRD üzerinden örnekleme özelliği kullanılamayacak olan P1 fonksiyonunu, ikişer
değişkene bağlı iki fonksiyona indirgeriz. Aslında Bölüm 6.2.3'teki yaklaşımda
kullanılan

ve

terimleri de asimtotik terimlerdir. Tüm sönümleme

katsayılarının üstel dağılımlı alınması halinde, P1'in beklenti integralinin hesaplanması
Bölüm 6.2.2'deki yöntem kullanarak yapılabilir.

(6.25)
Benzer bir analiz P2 üzerinden tanımlanan asimptotik
yapıldığında

ve

terimleri için

çıkar ve

(6.26)
bulunur. Son olarak, (6.25) ve (6.26) denklemlerinden elde edilen I3+I4 ifadesi,
istenilen Pb'nin beklenti fonksiyonu olarak, Şekil 35 üzerinde aynı fonksiyonun
benzetim sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Buna göre, SNR'ın 3 dB'den yüksek
değerlerinde, önerdiğimiz kapalı form ifade benzetim sonuçlarına çok yakında
bulunmaktadır. Böylelikle sistemin yüksek SNR başarımını belirleyen kodlama ve
çeşitleme kazançları belirlenmiş olmaktadır.

Şekil 35. Pb'nin beklenti integralinin yaklaşıklama sonucunun benzetim sonucuyla
karşılaştırılması

6.3. Sonuç
Sönümlemeli kanallar üzerinden yapılan iletişimde sıkça rastlanan BER ifadelerinin
yaklaşıklamasına ilişkin genelleştirmelere ulaşılmıştır. Bu genelleştirmeleri basit bir işbirlikli
haberleşme ağındaki ortalama BER değerini kapalı formda ifade etmek üzere kullandık ve
önerdiğimiz yöntemlerin başarımını benzetim sonuçlarıyla kıyaslamalı olarak verdik. Burada

önerdiğimiz yöntemlerin, özellikle birden çok kaynak ve/veya röle düğümü içeren ve ağ
kodlamalı haberleşme tekniklerini kullanan sistemlere uyarlanması ilgi çekici bir çalışma
alanı olarak görülmektedir.

7. Toplam-Çarpım Temelli Ağ Kod Çözücüsü Tasarımı ve Çözücü
Başarımı
Önceki bölümlerde önerdiğimiz eniyi (MAP temelli) ağ kodu çözücüsünü hatırlayacak
olursak, bu çözücünün karmaşıklığının kaynak ve ara düğüm iletimi sayılarının üstel bir
fonksiyonu ile arttığını görebiliriz. Örneğin, k kullanıcıya ait verinin n zaman aralığında
iletileceği ağ kodlamalı bir haberleşme senaryosunda hedef düğüm, 1 numaralı düğümün
verisi u1'i ara düğüm hata olasılıkları p(ej) değerlerini de kullanarak eniyi yöntemle aşağıdaki
gibi tespit edecektir (Bölüm 4.2.2).

.
(7.1)
Açıktır ki bu kod çözücü, artan ağ boyutları ve iletim sayıları ile pratikte kullanılamayacak
kadar karmaşık olacaktır. Bu bölümdeki çalışmalarımızda, başarım olarak (7.1) ile verilen en
iyi yönteme yakın sonuçlar verecek, ancak kod çözüm karmaşıklığı ağdaki düğüm ve iletim
sayılarıyla doğrusal artan bir ağ kod çözücüsünün tasarımına odaklandık. Çoğunlukla düşük
yoğunluklu eşlik denetim (Low-Density Parity Check, LDPC) kodlarının çözümünde
kullanılan toplam-çarpım tipindeki kod çözücüler (Kschischang, 2001), daha kısa blok
uzunluklarına sahip blok kodların çözümü için de genelleştirilmiştir (Moon, 2004). Biz de
burada detaylarını vereceğimiz tasarımda toplam-çarpım algoritmasını temel aldık.

7.1. Ağ Kodlama İçin Tanner Çizge Tasarımı
Bölüm 4’te anlatılan genel ağ kodlamalı sistem modeline karşılık gelen Tanner çizgesinin
kurulum aşamaları bu bölümde anlatılmaktadır. Öncelikle, ağ kodu çözümündeki amaç
kaynak sembolleri olan u1, …, uk için sonsal olasılıkları (a posteriori probabilities) üretmektir.
Bu nedenle, birleşik kod kelimesi [u1 … uk c1 … cn]’yi oluşturup bu kelimeye karşılık gelen
eşlik denetim matrisini incelemekteyiz. Bu eşlik denetim matrisi ağ kodunun yapısını
belirleyen doğrusal blok kod tanımlayacaktır. Literatürde blok kodların çözümünde sıkça
kullanılan ve üzerinde toplam-çarpım algoritmasının yinelemeler yapacağı Tanner çizgesini
oluşturan iki çeşit düğümden bahsedebiliriz. Tanner çizgesi üzerinde, her bir kaynak sembolü
ui ve kodlanmış sembol cj için birer tane değişken düğümü eklemeliyiz. Daha sonrasında,
eşlik denetim matrisince belirlenen ve kaynak sembolleri ile kodlanmış semboller arasındaki
bağlantıları yansıtacak olan denetim düğümlerini çizgeye ekleriz. Örnek olarak, sıklıkla
anlatımlarımızda kullandığımız Örnek Ağ Topolojisi-I’i hatırlayacak olursak aşağıda verilen

üreteç matrisi – iletim vektörü ikilisi için eşlik denetim matrisi ve Tanner çizgesinin yapısını
inceleyebiliriz.

(7.2)
Örnek Ağ Topolojisi-I için eşlik denetim matrisi aşağıdaki gibi bulunur.

.

(7.3)

Denklem (7.3)’te, In, n x n boyutundaki birim matrisi göstermektedir.
Kullanılan ağ koduna karşılık gelen çizge, anlatılan yöntemle kurulduğunda Şekil 36’daki
yapıya ulaşılır.

Şekil 36. Örnek Ağ Topolojisi-I için 0 düğümünde toplam-çarpım algoritmasının kullanacağı
Tanner çizgesi

Sıradan bir LDPC kodun çözümünde, tüm değişken düğümlerine karşılık kanaldan birer
gözlem alınır ve bu gözlemlere karşılık birer log-olabilirlik oranı (Log-Likelihood Ratios,
LLR) atanır. Bizim ağ kodlamalı senaryomuzdaysa, u1, u2 ve u3 değişken düğümleri
gözlemlenmediğinden karşılık gelen ilkin LLR değerleri 0 (sıfır) olarak atanmalıdır. Benzer
şekilde, geriye kalan c1, c2, c3 ve c4 değişken düğümlerinin LLR değerleri de LDPC kod
çözücüsünden farklılaşacaktır. Buradaki farklılığın temel nedeniyse ara düğümlerde meydana
gelen olası hata olaylarıdır. Bu ara düğüm hata olasılıklarını da göz önünde
bulundurduğumuzda, cj için kanal LLR’ı:

(7.4)
olarak yazılırken

(7.5)
tanımları kullanılmıştır. (7.5)’teki, hj*, vj numaralı düğüm tarafından yapılan iletimde
kullanılan kanala ait sönümleme katsayısının eşleniğini ifade etmekteyken, son eşitlikte bu
iletim sonucunda alınan sinyaldeki gürültü bileşeni wj’in Gauss dağılımlı olmasından
yararlanılmaktadır.
Takip eden yineleme adımlarının ardından önerdiğimiz toplama-çarpım ağ kod çözücüsü,
kaynak bitlerine ilişkin sonsal LLR kestirimleri olan LLR(ui)'leri oluşturur.

7.2. Toplam-Çarpım Temelli Ağ Kod Çözücüsünün Başarımı
Bu bölümde sunulan başarım sonuçları, önceki bölümde detaylandırılan ağ kod çözücüsü
yapısının aşağıda verilen üreteç matrisi ve iletim vektörü ikilisiyle tanımlanan haberleşme
sistemi üzerinde uygulanması ile elde edilmiştir.

(7.6)
Verilen sistem bir greedy blok koddan (greedy kodlar diğerlerine göre daha az bilinen bir
doğrusal blok kod ailesidir) esinlenerek elde edilmiş olup ağdaki 3 kullanıcıya da, eniyi tespit
kuralı altında, 3 çeşitleme kazancı sağlamaktadır. Aynı sistemde, hedefte (7.1) ile verilen
eniyi kod çözümü ve önceki bölümde anlatılan toplam-çarpım kod çözümü ile farklı
kullanıcılar için ulaşılan bit hata olasılığı eğrileri Şekil 37 üzerinde verilmiştir. Toplamçarpım algoritması 4 yinelemeyle sınırlandırılmıştır.

Şekil 37. (6,3,3) greedy ağ kodu kullanılan bir sistemde eniyi ve toplam-çarpım temelli kod
çözücülerin karşılaştırmalı BER başarım eğrileri

Bu sonuçlara göre, önerdiğimiz toplam-çarpım temelli ağ kodu çözücüsü eniyi yönteme çok
yakın başarım sergilemektedir. İlgilendiğimiz blok kod yapısına karşılık gelen Tanner çizgesi
döngü içermesine rağmen, 10-3 bit hata olasılığı için sinyal gürültü oranı (SNR) kaybı 0.1 dB
ile sınırlı kalmıştır. Toplam-çarpım algoritmasının döngü içeren çizgelerdeki başarımına
ilişkin buradakine benzer sonuçlar literatürde daha önceden de gözlenmiştir (Aktaş, 2008;
Moon, 2004).
Önerdiğimiz yöntemin karmaşıklık derecesinin ağdaki düğüm ve iletim sayılarıyla doğrusal
artış gösterdiği de göz önünde bulundurulduğunda, ağ kodlamalı sistemlerde tercih
edilebilecek bir kod çözme yöntemi olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca daha çok kullanıcının
bulunduğu sistemlerde yapılan benzetimler, önerilen yöntemin başarımının büyüyen ağ
topolojileri altında dahi eniyi yönteme oldukça yakın kalmaya devam ettiğini göstermiştir.
Burada yalnızca 5 kullanıcının 10 zamanda iletim yaptığı bir senaryoya ilişkin benzetim
sonuçlarını sunarak bu bölümü sonlandıracağız. Kullanılacak olan (10,5,4) greedy ağ kodu,
her bir kullanıcıya eşit çeşitleme derecesi (4) sunmakla birlikte farklı kodlama kazançlarına
neden olması bakımından (6,3,3) greedy ağ kodundan ayrışmaktadır.

Şekil 38. (10,5,4) greedy ağ kodu kullanılan bir sistemde eniyi ve toplam-çarpım temelli kod
çözücülerin karşılaştırmalı BER başarım eğrileri
Şekil 38’deki sonuçlarda yalnızca 3 ve 5 kullanıcıları için başarım eğrileri sunulmuş ve

başarımı bu iki kullanıcının arasında yer alan diğer düğümlere ilişkin sonuçlar anlaşılırlığı
arttırmak için elenmiştir. Bu sonuçlara göre, her iki kullanıcının da önerilen toplam-çarpım
kod çözücüsü ile 10-3 BER değerindeki SNR kaybı 0.2 dB ile sınırlı kalmıştır.

8. Tartışma ve Sonuç
110E088 nolu proje kapsamında yapılan çalışmalar telsiz ağlarda ortamın gürültülü ve
sönümlemeli doğasını ele alan ağ kodlaması alanında katkılar yapmıştır.
110E088 nolu projenin ilk önemli katkısı çift yönlü röleleme ağı üzerinde, literatürde
bahsedilen yaklaşımları kapsayıcı bir biçimde ele alıp, bu yaklaşımlarla ağ kodlaması
yöntemleri geliştirip, geliştirilen yöntemlerin bit hata oranı ve çeşitleme performanslarının
incelenmesi olmuştur. Daha sonra rölede ve alıcıda uygulanabilirlik de ele alınarak genel
ağlarda en uygun yöntem öne sürülmüştür. Bu karşılaştırmanın sonucu aşağıdaki tabloda
özetlenmiştir.
Yöntem

Avantaj

Dezavantaj

ML – ML kuralı ile Optimal yöntem

Doğrudan gerçekleme yapıldığında işlem

alıcıda tespit

yükü yüksek.

Farklı senaryolara
genellenmesi
kolay.

LLR

Rölelerin İkili

–

olabilirlik

veri GF(2)’den daha büyük alanlarda veri

oranı basıldığında

basması

alıcıdaki

kullanıldığında vektörel LLR gönderilmesi
işlem gerekiyor ki bu da spektral verimliliği
düşürür.

kolay.

LLR’daki değişimler basılan sinyalde tepeortalama

güç

oranı

sorununa

sebep

olmaktadır.
C-MRC

–

eşdeğer

Alıcıda Ağ kodlamasıyla Ağ kodlamalı durumda çalışmaz. ( C-MRC
kanal çalışabilseydi

kazançlarının

alıcıdaki

kullanılması ile tespit

çok basit olacaktı.

temelde doğrusal bir işlemle kestirim

işlemi yaklaşımı. Yani alınan sinyaller bir vektör
ile çarpılarak ilgilenilen veri bulunmaya
çalışılıyor. Ancak böyle bir yaklaşım
kodlama ile çalışmaz. Eğer çalışsaydı
filtreleme

ile

kodçözme

işlemi

yapılabilirdi.)
LACC

–

güvenirlik

Rölelerin Alıcıdaki

işlemi Geniş ölçekli ağ üzerinde çok sayıda alıcı
düşündüğümüz

bilgilerine basit.

için

tüm

alıcıların

göre bastıkları sinyali

durumları düşünülerek basılan sinyallerin

ölçeklendirmesi

ölçeklendirilmesi

oldukça

karmaşık.

(Örneğin, bir alıcı için iyi olan bir
ölçeklendirme değeri diğeri için kötü
olabilir. )
SR – Seçmeli röleleme

Seçme

Güvenilir

bilgisinin

alıcıya

iletilmesini

olmayan verilerin, gerektirir.
güvenilir verilere
bulaşıp

onların

kodlanmış
hallerinin
güvenilirliklerini
düşürmesini
engeller.

Geniş ölçekli ağlarda ve GF(2)’den büyük alanlarda çalışılması düşünüldüğünde LLR, CMRC ve LACC yöntemlerinin alternatifler arasında yer almamaktadır. ML yöntemi en iyi
yöntem olarak öne çıkmakla beraber temel sorunu olarak işlem yükü görünmektedir. Bu
sorunun çözümü olarak da toplama-çarpma algoritması ile çarpan çizge yaklaşımıyla ML
tespiti yapacak bir yapı önerilmiştir.
110E088 nolu projenin ikinci önemli katkısı Tanner çizgesi üzerinde toplama-çarpma
algoritması kullanarak ağ kodlamalı bir sistemde alıcının rölede hata olasılığını da göze alarak
sezim yapmasıdır. Bunun için yeni bir toplama-çarpma algoritması tabanlı yöntem
geliştirilmiştir. Önerilen yöntemin karmaşıklık derecesinin ağdaki düğüm ve iletim sayılarıyla
doğrusal artış gösterdiği de göz önünde bulundurulduğunda, ağ kodlamalı sistemlerde tercih
edilebilecek bir kod çözme yöntemi olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca daha çok kullanıcının
bulunduğu sistemlerde yapılan benzetimler, önerilen yöntemin başarımının büyüyen ağ
topolojileri altında dahi eniyi yönteme oldukça yakın kalmaya devam ettiğini göstermiştir.

110E088 nolu projenin üçüncü önemli katkısı genel çok düğümlü ağlar için pratikte
kullanılabilecek çoklu teke gönderim için telsiz ağ kodlaması yöntemlerinin geliştirilmesi
olmuştur. Bu kapsamda telsiz ağ kodlamasının üreteç matrisi ve gönderim vektörü ikilisi ile
temsili geliştirilmiştir. Bu temsil kullanılarak kaynaklar arasında eşit olmayan çeşitleme
kazancı analizi yapılmıştır. ‘Greedy’ kod ailesi kullanılarak özgün ağ kodları tasarlanmıştır.
Bu kodların verilen bir çeşitleme kazancı değeri için elde edebileceği enbüyük kod oranları
ortaya çıkarılmıştır.
110E088 nolu projenin dördüncü önemli katkısı genel çok düğümlü ağlardaki verilen bir ağ
kodu için bit hata oranını elde etmek için eşdeğer kanal yaklaşımını kullanan yeni bir analiz
yöntemi geliştirmek olmuştur. Genel GF(q) alanında çöz ve ilet ağ kodlamalı ağlar için Qtersi ve enküçük eşdeğer kanala dayanan hata oranı analiz yöntemi geliştirilmiştir. Eşdeğer
kanal modelleri ikili hata olasılıklarını elde etmek için kullanılmıştır. Buradan ML sezim
yönteminin çeşitleme kazancı ve hata oranının birleşik üst sınırının bir yaklaşıklaması elde
edilmiştir. Eşdeğer röle kanalını kullanan bir alıcı önerilmiş ve bu alıcının başarımının eniyi
ML alıcının başarımına yakın olduğu görülmüştür. Eşdeğer röle kanalı modeline dayanan
başarım analizinin benzetimlerle elde edilen başarıma yakın olduğu görülmüştür.
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sürmektedir. Kanalın sönümlenmesinin olumsuz etkileri
çeşitleme ile azaltılabilir. Çeşitlemede, farklı kanallar
üzerinden ortak alıcıya gönderilen veriler birleştirilerek
kanalın olumsuz etkileri en aza indirilebilir. Çeşitleme
işbirlikçi haberleşme yolu ile de elde edilebilir.
[1]’de işbirlikçi çoklu erişim röle kanalında tam çeşitleme
kazancının elde edildiği yapı araştırılmıştır. Ağ yapısı iki
kullanıcılı, ortak röle düğümlü ve ortak alıcılıdır. Röle
düğümünde beşli sonlu Galois alanı, GF(5), üzerinden ağ
kodlaması yapılır. Alıcıda ortak düşük yoğunluklu eşlik
denetim (DYED) kod çözme gerçekleştirilir. [1]’e göre, kod
çözmede kullanılan eşlik denetim matrisinin seçimi çeşitleme
kazancının elde edilebilmesi açısından büyük önem
taşımaktadır.
[2]’de, q elemanlı Galois alanı, GF(q), üzerinden ağ
kodlamasının yapıldığı çok kullanıcılı, ortak alıcılı bir
işbirlikçi röle ağ yapısı geliştirilmiştir. Kullanıcılar
birbirlerinin röle görevini üstlenirler ve GF(q) ağ kodlamalı
kod-çöz-ve-ilet yöntemini kullanırlar. Daha yüksek çeşitleme
derecesinin GF(q) ağ kodlaması ile elde edilmesinin mümkün
olduğu gösterilmiştir.
Bu çalışmanın amacı çeşitleme kazancının artırılması
amacı ile çok kullanıcılı işbirlikçi ağ kodlamalı telsiz röle ağı
yapısının incelenmesi ve düşük karmaşıklıklı ve yüksek
başarımlı bir yapının geliştirilmesidir. Bu bildirinin geri kalanı
üç bölümden oluşmaktadır. Bölüm 2’de incelenen ağ yapısı ve
sistemin hata başarım analizinde izlenen yöntem anlatılmıştır.
Bölüm 3’de elde edilen benzetim sonuçları ve Bölüm 4’te
sonuçlar verilmiştir.

ÖZETÇE
Bu çalışmada, iki kullanıcılı ve ortak alıcı (OA)’lı düz
Rayleigh sönümlemeli işbirlikçi bir röle ağında, ağ kodlaması
ve kip-çöz-ve-ilet yöntemlerinin sistem hata başarımı
üzerindeki etkileri incelendi. Birbirlerinin röle düğümü olarak
işlev gören kullanıcı terminallerinde GF(2) ve GF(4)
üzerinden ağ kodlaması yapıldı. Ortak alıcıda kullanıcı
terminallerinden alınan veriler kip çözüldükten sonra Tanner
çizge üzerinden ağ kodu çözüldü. Ayrıca ağ kodunun
çözülmesi için en büyük olabilirlik (EBO) kuralı çıkartıldı ve
bu çözücü için sistemin hata analizi yapıldı. Benzetim
sonuçlarından, GF(2) ağ kodlamalı röle ağının ikiye yakın;
GF(4) ağ kodlamalı röle ağının ise üçe yakın çeşitleme
derecesine sahip oldukları gözlendi. Ele alınan röle ağında
terminallerde GF(2) yerine GF(4) ağ kodlaması kullanılması
çeşitleme kazancının arttırarak başarım üzerinde belirgin
başarım artışı sağlamaktadır.

ABSTRACT
This paper investigates the effect of network coding on the
error performance of a two user, single destination
cooperative relay network in a flat Rayleigh fading
environment. Each user acts as the relay node of the other
user in forwarding the information to the joint destination. The
users employ demodulate-and-forward and GF(2) and GF(4)
network coding techniques. The destination demodulates the
incoming data and decodes the network code using a Tanner
graph. The maximum likelihood (ML) rule for decoding the
network code is derived and used in analyzing the error
performance of the system. The simulation results show that it
is possible to achieve a diversity order close to 2 with GF(2)
network coding and a diversity order close to 3 with GF(4)
network coding. Hence, using GF(4) instead of GF(2) network
coding significantly improves the error performance of the
relay network under consideration, by increasing the diversity
order.

1.

2.

Bölüm 2.1’de, incelenen röle ağ yapısı ve kullanıcılar arasında
veri iletim yöntemi, Bölüm 2.2’de ise GF(2) ağ kodlamalı
rölenin alıcıdaki EBO kuralının çıkarımı ve hata başarım
analizi açıklanmıştır.
2.1. Sistem Modeli
Bu çalışmada incelenen ağ yapısı Şekil 1’de gösterilmiştir.
GF(2) ağ kodlamalı rölede ikili faz kaydırmalı kipleme
(IFKK), GF(4) ağ kodlamalı rölede ise dördün faz kaydırmalı
kipleme (DFKK) kullanılmıştır. Bütün kanalların düz Rayleigh
sönümlü ve birbirlerinden bağımsız oldukları ve bütün
terminallerinin
birbirlerine
eşit
mesafede
oldukları
varsayılmıştır. Kullanıcılar birbirlerinin röle görevini
üstlenirken aynı anda kendi verilerini de ağ kodlaması
yardımıyla göndermektedirler. Düşük işlem karmaşıklığı
nedeniyle kullanıcı terminallerinde veri iletiminde kip-çöz-ve-

GİRİŞ

Telsiz haberleşmede, donanım karmaşıklığını ve enerji
tüketimini azaltma ve iletişim kalitesini yükseltme çabaları
*Bu çalışma TÜBİTAK-EEEAG 110E088 numaralı proje tarafından
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ilet yöntemi kullanılmıştır. Kip çözme işleminin mükemmel
yapılmadığı ve bu nedenle hatalı kip çözmenin
gerçekleşebileceği varsayılmıştır. Ortak alıcıda alınan veriler
kip çözüldükten sonra bir Tanner çizge üzerinden ağ kodu
çözülür. Alıcıda, kullanıcı terminallerindeki kip çözme
sonucunda oluşan hata istatistiklerinin bilindiği varsayılmıştır.
GF(2) ve GF(4) ağ kodlamalı röle ağlarında veri iletiminde ve
alıcıdaki Tanner çizgenin oluşturulmasında izlenen yöntem
sırasıyla Bölüm 2.1.1.’de ve Bölüm 2.1.2.’de açıklanmıştır.

Burada,

T1

∈{0,1} ise OA alıcısında kip
verilerdir. Öte yandan

toplanır beyaz Gauss gürültü terimidir. hiD , Ti terminali ve
OA arasındaki kanalın sönümlenme katsayısıdır. Eğer burada
yapılan işlem ağ üzerinden yapılan dağıtık kodlama olarak
2
düşünülürse, n1iD ve niD
sırasıyla, Ti terminalinden sistematik
ve eşlik veri gönderiminde alıcıdaki toplanır beyaz Gauss
gürültü terimidir. Tüm sönümlenme katsayılarının değişintileri
birim değere sahiptir ve gürültü değişintileri N0 olarak
alınmıştır. Sistematik veri, tek terminale ait veri, eşlik veri ise
GF(2) üzerinden toplanmış iki terminale ait veridir.
Kip çözme hata olasılıkları (5)’deki gibi hesaplanır:
p (e1 ) = p (e2 ) = p (e12 ) = Q 2γ 12 ,
(5)
p (e11D ) = Q 2γ 1D , p (e12 D ) = Q 2γ 2 D

(

1
olarak alınır.
y2 olarak, OA’da ise y1D

(

T2

2
1D

)

(
)
) = (1 − p (e ) ) p(e
1
1D

)
(

)

1
1D

p (e ) = 1 − p (e ) p (e12 ) + p (e ) (1 − p (e12 ) )
2
2D

p (e

1
2D

12

) + p (e12 D ) (1 − p(e12 ) )

p(e12 ) , Ti terminalinde hatalı kip çözme olasılığını

OA

1
göstermektedir. p (eiD
) , Ti terminalinden alınan sistematik
2
verinin ve p (eiD
) , Ti terminalinden alınan eşlik verinin OA

Şekil 1 – İki kullanıcılı, ortak alıcılı röle ağ yapısı
kip −çözme
y2 = h12 s1 + n2 
→ z2 = uˆ1 = u1 ⊕ e2
1

z1 ∈ {0,1}

ve T2 terminallerinin arasındaki sönümlenme katsayısıdır.
ei ve ni sırasıyla, Ti terminalindeki kip çözme hatası ve

T1 terminalinden T2 terminaline ve ortak alıcı OA’ya
yayımlanan veri s1 = ϕ ( u1 ) , (1)’de belirtildiği gibi, T2

1
1D

2
2D

1
2
ui , uiR , ei , eiD
∈{0,1} , si , siR ∈{−1,1} , i ∈{1, 2} . h12 , T1
, eiD

1. zaman dilimi:

T1

terminalinde,

1
2D

2
1D

çözme sonucunda elde edilen

Ele alınan ağ kodlaması, [3]’deki senaryonun iki kullanıcılı
olan halidir. Veri iletimi dört zaman diliminde gerçekleşir:

terminalinde

T2

1
1D

terminalinde, z , z , z , z

2.1.1. GF(2) ağ kodlamalı röle ağında veri iletimi

•

z2 ∈ {0,1}

kip −çözme

1
1D

1
1D

ortak alıcısında kip çözme hata olasılığıdır. Burada i∈{1,2} ve

(1)

Q( x) = ( 2π )

∫

∞

2

e−t 2 dt olarak tanımlanmıştır.

y

= h1D s1 + n1D 
→z

•

2. zaman dilimi:

Kanalların SGO’ları γ = [γ 12 , γ 1D , γ 2 D ] aşağıdaki gibi
tanımlanmıştırlar:

terminalinden T1

γ 12 

T2

= u1 ⊕ e

−1 2

terminaline ve OA’ya s2 = ϕ ( u2 )

yayımlanan veri, T2 terminalinde

y1

olarak, OA’da ise

y12D

kip − çözme
→ z12 D = u2 ⊕ e12 D
y12 D = h2 D s2 + n12 D 

•

N0

, γ 1D 

h1D
N0

2

, γ 2D 

h2 D
N0

2

, γ 12 , γ 1D , γ 2 D ≥ 0

SGO’sunu, γ 1D ve γ 2D ise, sırasıyla, T1 terminali - alıcı ve T2
terminali-alıcı arasındaki kanalın SGO’sunu göstermektedirler.
OA’da kip çözülen veriler (6)’daki gibi doğrusal bir
denklem şeklinde yazılabilir:

(2)

3. zaman dilimi:

 z11D  1
 1  
 z2 D  = 0
 z12D  1
 2  
 z2 D  1

T1 terminalinden OA’ya s1R = ϕ ( u1 ⊕ uˆ2 ) gönderilir ve (3)’de
2 olarak alınır.
belirtildiği gibi, OA’da y1D

kip − çözme
→ z12D = u1 ⊕ u2 ⊕ e12D
y12D = h1D s1R + n12D 

•

2

Burada, γ 12 , T1 ve T2 terminallerinin arasındaki kanalın

olarak alınır:
kip − çözme
→ z1 = uˆ2 = u2 ⊕ e1
y1 = h12 s2 + n1 

h12

x

(3)

4. zaman dilimi:

(6)

Burada ağ kodlayıcısının üreteç matrisi, G, ve eşlik denetim
matrisi, H, (7)’deki gibi I ve P matrislerinden oluşturulur:

T2 terminalinden OA’ya gönderilen veri s2 R = ϕ ( uˆ1 ⊕ u2 ) ,

G = [ I 2 x 2  P2 x 2 ]

2
(4)’de belirtildiği gibi, OA’da y2D
olarak alınır.
kip −çözme
→ z22D = u1 ⊕ u2 ⊕ e22D
y22D = h2 D s2 R + n22D 

0
 e11D 
 

1   u1   e12 D 
+
= G Tu + e
1  u2   e12D 
 2 

1
 e2 D 

1 0
1 1
H =  −P2 x 2T  I 2 x 2  = 

0 1 
1 1

(4)

1126

(7)

2011 IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU 2011)

2.2. Alıcıda En Büyük Olabilirlik (EBO) Kestirimi ve Hata
Analizi

Eşlik denetim matrisi kullanılarak Şekil 2’deki Tanner çizgesi
elde edilir. Burada, vi değişken düğümlerini, cj ise denetim
düğümlerini temsil etmektedirler. Değişken düğümlerinin
başlangıç değerlerinin hesaplanmasında kip çözülmüş verilerin
log-olabilirlik oranları kullanılır. Tanner çizge üzerinde
toplam-çarpım algoritması ile kod çözme sonucunda u1 ve u2
verileri kestirilir.

OA’da u1 ve u2 verilerinin EBO kestiriminde, T1 ve T2
terminallerinden alınan tüm veriler kullanılır. T1 ve T2
terminallerinden 0 ve 1 bitlerinin eşit olasılıkla gönderildikleri
varsayılmıştır, dolayısıyla EBO kuralı maksimum sonsalolabilirlik (MSO) kuralına eşittir. GF(2) ağ kodlamalı röle için
u1 verisinin EBO kuralı (13)’deki gibi oluşmaktadır.

2.1.2. GF(4) ağ kodlamalı röle ağında veri iletimi
[4]’te belirtilen yöntem izlenerek veri iletimi dört zaman
diliminde gerçekleştirilir:
1. zaman dilimi:

•

T1 terminalinden yayımlanan s1 = ϕ ( u1 ) , OA’da ve T2

z 11 D

v1

z12D

v2

2
z1D

v3

2
z2D

v4

c1

u1

c2

u2

terminalinde (8)’deki gibi alınır:
kip − çözme
y2 = h12 s1 + n2 
→ z2 = uˆ1 = u1 + e2
1
1D

y
•

1

= h1D s1 + n1 D

(8)

Şekil 2 – H matrisine karşılık gelen Tanner çizge yapısı

2. zaman dilimi:

λ1 = Λ ( z11D , z12 D , z12D , z22D | u1 )

T2 terminalinden yayımlanan s2 = ϕ ( u2 ) , OA’da ve T1

 p z11D , z12 D , z12D , z22D | u1 = 0
= ln 
 p z11D , z12 D , z12D , z22D | u1 = 1


kip − çözme

y1 = h12 s2 + n1 
→ z1 = uˆ2 = u2 + e1

y12 D = h2 D s2 + n12 D
•

(9)

(

y12D = h1D s1R + n12D

(10)

 p ( y | x = 0) 
uR = u1 ⊕ u2 , L ( y | x ) = ln 


 p ( y | x = 1) 

4. zaman dilimi:

OA’daki ortalama bit hata olasılığı Pb ’nin hesaplanmasında,
matematiksel işlem kolaylığı açısından, önce sinyal-gürültü
oranları (SGO) sabit alınıp hata olasılığı hesaplanır. Sonra
sabit SGO’lu hata olasılığı Pb|γ ’nin SGO’ların olasılık

T2 terminalinden yayımlanan s2 R = ϕ ( uˆ1 + u2 ) , OA’da
(11)’deki gibi alınır:

y22D = h2 D s2 R + n22D

)

1
1D

0, λ1 ≥ 0
u1EBO = 
,
1, λ1 < 0

s1R = ϕ ( u1 + 2uˆ2 ) verisi

OA’da (10)’daki gibi alınır:

•

(13)

 1 + e L( z12 D |u2 ) + L ( z12D |uR ) + L( z22D |uR ) 

= L z | u1 + ln 
1
2
2
 e L( z2 D |u2 ) + e L( z1D |uR ) + L( z2 D |uR ) 



3. zaman dilimi:

T1 terminalinden yayımlanan

) 
) 

(
(

terminalinde aşağıdaki gibi alınır:

(11)

yoğunluk işlevleri kullanılarak ortalaması alınır:
Burada u1 , u2 , u1R , u 2 R ∈ GF (4) ve s1 , s2 , s1R , s2 R DFKK
sembolleridir. y1 T1 terminalinde, y2, T2 terminalinde,

∞∞∞

Pb = ∫ ∫ ∫ Pb|γ fγ12 (γ 12 ) fγ1 D (γ 1D ) fγ 2 D (γ 2 D ) d γ 12 d γ 1D d γ 2 D (14)
0 0 0

y11D , y12 D , y12D , y22D ise OA’da alınan verilerdir. Gürültü

SGO’lar üstel dağılımına sahiptirler:
e −γ / γ 12
e −γ / γ 12
e −γ / γ 12
fγ 12 ( γ ) =
, fγ1D (γ ) =
, fγ 2 D (γ ) =

terimleri ve sönümlenme katsayıları Bölüm 2.1.1.’de
belirtildiği gibidir. OA’da alınan bütün veriler kullanılarak u1
ve u2 sembolleri yumuşak kararlı EBO kestirim kuralı
kullanılarak kestirilir. Üreteç ve eşlik denetim matrisleri
(12)’deki gibi bulunur. Tanner çizge yapısı Şekil 2’deki
gibidir.

1
G=
0
1
H=
1

0 1 1
, GH T = 0
1 2 1
2 1 0
1 0 1 

γ 12

γ 1D

(15)

γ 2D

(13)’deki EBO kuralı kullanılarak alıcıdaki bit hata olasılığı
hesaplanır. T1 terminalinden u1 = 0 ’ın gönderildiği ve alıcıda
kip çözmeden sonra uˆ1 = 1 elde edildiği varsayımı altında,
sabit bir SGO için hata olasılığı (16)’daki gibi hesaplanır.

Pb|γ = Pr ( λ1 < 0 u1 = 0, γ )
(12)

( (

(16)

)

= Pr L z | u1 = 0, γ 1D < − K ( u1 = 0 γ 12 , γ 1D , γ 2 D )
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3.

BENZETİM SONUÇLARI

[4] A. Osseiran, K. Doppler, C. Ribeiro, M. Xiao, M.
Skoglund, J. Manssour, “Advances in Device-to-Device
Communications and Network Coding for IMTAdvanced”, ICT Mobile Summit, June 2009.

GF(2) ağ kodlamalı rölenin kuramsal bit hata olasılığının
hesaplanmasında, SGO’lar üzerinden (14)’te gösterilen
integralin alınması yerine Monte Carlo simülasyonu
yapılmıştır. GF(2) ağ kodlamalı rölede kuramsal analiz (ifade
(14)), Tanner çizgede kod çözme (bkz. Şekil 2) ve EBO bit
hata başarım (ifade (13)) sonuçları Şekil 3’te
karşılaştırılmıştır. Tanner çizgede kod çözme, analiz ve EBO
sonuçlarının birbirine oldukça yakın oldukları gözlenmektedir.
Analiz sonuçlarına göre 2’ye yakın çeşitleme derecesi elde
edilebilir.
Şekil 4’te GF(2) ağ kodlamalı ve ağ kodlamasız röle
ağlarının Tanner çizgede kod çözme başarımları EBO hata
başarımı ile karşılaştırılmıştır. Ağ kodlamalı, ağ kodlamasız ve
EBO hata başarımlarının birbirlerine yakın oldukları,
dolayısıyla GF(2) ağ kodlamasının çeşitleme derecesini
arttırmadığı gözlenmektedir.
GF(4) ve GF(2) ağ kodlamalı röle ağlarının yumuşak kararlı
EBO kestirim bit hata başarımları Şekil 5’te karşılaştırılmıştır.
GF(4) ve GF(2) ağ kodlamalı röle ağlarındaki kaynak-röle
kanallarının hatasız oldukları varsayılmıştır. GF(2) yerine
GF(4) ağ kodlaması kullanılmasının başarımı olumlu
etkilediği gözlenmektedir. BHO=10-4 için GF(4) ağ kodlaması
GF(2)’ye göre yaklaşık 4 dB daha düşük SGO
gerektirmektedir. GF(4) ağ kodlamalı rölede EBO kestirim
başarımından üçe yakın çeşitleme derecesi elde etmenin
mümkün olabileceği gözlenmektedir.
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Şekil 3 – GF(2) ağ kodlamalı rölede Tanner çizgede kod
çözme, EBO kestirim ve analiz başarımlarının karşılaştırılması
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SONUÇLAR
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İki kullanıcılı, ortak alıcılı, dört fazda kip-çöz-ve-ilet yöntemi
ile iletim yapan ağ kodlamalı telsiz röle ağı ele alınmıştır.
GF(2) ağ kodlaması yapıldığı durum için Tanner çizge
üzerinde çalışan bir kod çözücü kullanılmıştır. EBO kod
çözücüsü için başarım analizi yapılmıştır. Ayrıca GF(4) ağ
kodlamalı röle ağında kaynak-röle kanallarının hatasız olduğu
durum için alıcıdaki başarım incelenmiştir. GF(2) ağ
kodlanmış röle ağında, alıcıda Tanner çizgede kod çözme bit
hata başarımının EBO kestirim bit hata başarımına oldukça
yakın olduğu gözlenmiştir. Benzetim sonuçlarından, GF(2) ağ
kodlamalı röle ağında ikiye yakın, GF(4) ağ kodlamalı röle
ağında ise üçe yakın çeşitleme derecesinin elde edildiği
gözlenmiştir. Dolayısıyla, ele alınan röle ağında, terminallerde
GF(2) yerine GF(4) ağ kodlaması yapılması çeşitleme
derecesinde artış sağlamaktadır.
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Şekil 4 – GF(2) ağ kodlamalı ve ağ kodlamasız röle ağlarının
alıcıdaki EBO kestirim bit hata başarımlarının karşılaştırılması
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Şekil 5 – Hatasız kaynak-röle kanallı GF(4) ve GF(2) ağ
kodlamalı röle ağlarında yumuşak kararlı EBO kestirim bit
hata başarımlarının karşılaştırılması
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1.

ÖZETÇE

İşbirlikli çeşitleme, telsiz iletişim kanallarında görülen çok
yollu sönümleme ile mücadelede birbirlerine yardımcı olan bir
grup terminalin sanal bir anten dizisi meydana getirerek
çeşitleme kazancı elde etmesi prensibine dayanan bir tekniktir.
Klasik anten dizilerinin boyut ve maliyet artışlarına neden
olması, işbirlikli çeşitleme tekniğini yeni bir anten çeşitleme
yaklaşımı olarak ön plana çıkarmıştır. Bu konudaki çok sayıda
çalışma, işbirlikli iletişim tekniklerinin kanal değişimlerine
daha az duyarlı telsiz iletişim ağları tasarlanmasında, belirli bir
veri hızına daha az güç tüketimiyle erişimde ve ağ kapsama
alanını genişletmede kayda değer faydalar sağlayabileceğini
göstermektedir [1-2].
Ağ kodlaması [3], telsiz ağlarda işbirlikli iletişim
konusunda önemli bir çalışma alanını teşkil etmektedir.
Mevcut telsiz terminallerindeki yarı-çift yönlü (half-duplex)
çalışma sınırlamasından kaynaklanan bant verimliliği
düşüşlerini ortadan kaldırmakta kullanılan ağ kodlaması,
paket düzeyinde kodlama fikrine dayanmaktadır. Çift yönlü
röleli iletim ise ağ kodlamasının işbirlikli telsiz ağlardaki
önde gelen uygulamalarından birisidir. İki kullanıcının bir
röle yardımıyla karşılıklı veri iletimi gerçekleştirdikleri üç
terminalli bu iletişim modeli ile ilgili yapılan çalışmalar
arasında [4-7] verilebilir.
Gerek çift yönlü, gerekse de bir kaynağın hedefe röle
yardımıyla verisini ilettiği üç terminalden oluşan klasik tek
yönlü röleli iletim kanalına ilişkin teorik ve simülasyona
dayalı çok sayıda çalışma bulunmasına karşın, söz konusu
teorik çalışmaları destekleyen gerçek donanımlar kullanılarak
yapılmış deneysel çalışmalar görece az sayıdadır. Bu
çalışmalardan [8]’de, 8-bit bir mikrodenetleyici ve bir RF
ünitesinden oluşan telsiz terminaller tasarlanmış ve bu
terminallerle gerçekleştirilen telsiz ağda önerilen işbirlikli
çeşitleme algoritmaları çalıştırılmıştır. Fiziksel katmanda ve
ortama erişim kontrol (Medium Access Control, MAC)
katmanında gerçekleştirilen diğer deneysel çalışmalar
arasında sırasıyla [9-10] ve [11-12] gösterilebilir.
Bu çalışmada üç fazlı çift yönlü röleli iletim tekniğinin
sağladığı performans artışını gözlemlemek için oluşturulmuş
donanım düzenekleri tanıtılmış ve elde edilen deneysel
sonuçlar sunulmuştur. Literatürdeki fiziksel katmanda
gerçekleştirilmiş RF işaretlerle çalışan diğer deneysel
düzeneklerden farklı olarak ses-üstü işaretlerle çalışan telsiz
terminaller tasarlanmıştır. Daha çok su-altı haberleşme
sistemlerinde [13] kullanılan ses-üstü kanalın seçiminin
sağladığı en önemli fayda, düşük frekansta çalışan son derece
ucuz ve kolay bulunabilir donanımlar kullanılarak telsiz
terminallerin gerçekleştirilebilmesi olmuştur [14]. Böylece

Bu çalışmada, işbirlikli çeşitleme tasarımlarının sağladığı
performans artışlarını gözlemlemeye imkân sağlayan bir
deney düzeneği sunulmaktadır. Literatürde önerilmiş RF
tabanlı test düzeneklerinden farklı olarak ses-üstü
terminallerden oluşan bir telsiz ağ gerçekleştirilmiştir. Sesüstü dalgaların karasal uygulamalarının, üzerinde birçok
işbirlikli fiziksel katman protokolünün test edilebileceği
bilgisayar destekli etkin bir deneysel ortam sağladığı
gösterilmiştir. Bu deney düzeneği kullanılarak iki kullanıcının
bir röle aracılığı ile farksal ikili modülasyon ve ağ kodlaması
kullanarak bilgi alış-verişi yaptığı sayısal röleleme tabanlı bir
çift yönlü röleli iletişim senaryosu incelenmiştir. Hata
yayılımından kaynaklanan performans kayıplarını engellemek
için doğrudan gelen işaret ile röleden gelen XOR’lanmış ve
farksal kodlanmış işaret alıcılarda en büyük olabilirlikli
algılamaya dayalı olarak birleştirilmiştir. Bit hata olasılığı
ölçümleri tam çeşitleme kazancının elde edildiğini göstererek
literatürdeki teorik çalışmaları doğrulamıştır.

ABSTRACT
In this paper, an experimental framework that enables
observing the performance improvements provided by
cooperative diversity schemes is introduced. Unlike the RF
based test-beds proposed in the literature, a wireless network
consisting of ultrasonic terminals has been implemented. It
has been shown that terrestrial applications of the ultrasonic
communications provide an effective computer-aided
experiment environment on which various cooperative
physical layer protocols can be tested. Using this empirical
setup, a digital relaying based bi-directional communication
scenario has been examined where two users exchange
information by employing differential binary modulation and
network coding via a relay. The direct and relayed bit-wise
XOR-ed and differential encoded signals are combined based
on maximum likelihood (ML) detection at the receivers to
prevent performance loss due to error propagation. Bit Error
Rate (BER) measurement results have verified the theoretical
studies in the literature by demonstrating that full diversity
order is obtained.
Bu bildirideki çalışmalar T.C. Selçuk Üniversitesi BAP
Koordinatörlüğü ve Tübitak tarafından sırasıyla 09101049 ve
110E088 nolu projeler kapsamında desteklenmiştir.
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biçimindedir. (1) ifadesinde

haberleşme teorisi üzerinde çalışan uzmanlara, donanım
tasarım-üretim süreçlerine çok fazla zaman ve emek
harcamadan, geliştirdikleri algoritmaları bilgisayar destekli
olarak test edebilecekleri deneysel düzenekler oluşturabilme
olanağı sağlanmaktadır [14-15].
Bölüm-2’de sistem modeli sunulmuştur. Bölüm-3’de
tasarlanan deney düzeneği ve telsiz terminallerin yapısı
anlatılmıştır. Bölüm-4’de ise çeşitleme kazancının elde
edildiğini gösteren bit hata olasılığı (BER) ölçüm sonuçları
verilmiştir.

2.

y1b (n) = h absa (n) + z1b (n)

(2)

y3b (n) = h br s r (n) + z3b (n)

(3)

{

r = Re y 3b (n).( y3b (n − 1) ) / N 0

SİSTEM MODELİ

*

}

r ≤ −R
⎧−R
⎪
f D (r)  ⎨ r − R ≤ r ≤ R
⎪R
r≥R
⎩

Röle terminali Tr yardımıyla birbirlerine veri iletmek isteyen
Ta ve Tb kullanıcılarının oluşturduğu, genel yapısı Şekil 1’de
verilmiş olan üç terminalli bir telsiz ağ ele alınacaktır [6].

ε r = (1 − ε a )ε b + ε a (1 − ε b )

(4)

(5)

(6)

hab

Ta

har

hbr

şeklindedir. (1)-(6)’da hij (i ∈ {a,b}, j ∈ {b,r}) i-j terminalleri
arasındaki kanal sönümleme katsayısını y fk ve z fk sırasıyla (k

Tb

∈ {a,b,r}, f ∈{1,2,3}) k terminalinde f fazında oluşan işareti
ve toplamsal beyaz Gauss kanal gürültüsünü, N0 ise kompleks
gürültü terimlerinin varyansını göstermektedir. (5)
ifadesinde R = ln ⎣⎡(1 − ε r ) / ε r ⎦⎤ biçimindedir. Burada ε r
röleden hatalı iletim yapma olasılığını, ε a ve ε b terimleri de
sırasıyla Ta-Tr ve Tb-Tr arası iletimde bit hata olasılıklarını
belirtmektedir.
Ta kullanıcısında, (1)’de verilen karar kuralında y1b (n) ,

Tr

y3b (n) ve db(n) yerine sırasıyla y 2a (n) = h abs b (n) + z a2 (n) ,
y3a (n) = h ar s r (n) + z 3a (n) ve da(n) alınarak çift yönlü iletim
tamamlanır. [6]’da bu sistem modelinin tam çeşitleme
kazancı sağladığı Rayleigh sönümlemeli kanallarda
gerçekleştirilen simülasyonlarla gösterilmiştir.

Şekil 1: Merkezi olarak kontrol edilen üç terminalli telsiz ağ

3.

DENEY DÜZENEĞİ

Bu bölümde tasarlanan ses-üstü telsiz düğümleri oluşturan
bileşenler ve sistemin çalıştırılmasında kullanılan teknikler
anlatılmıştır.

Alıcı yapısını basitleştirmek için iletimde farksal BPSK
modülasyonu (DPSK) kullanıldığından kullanıcılar verilerini
s a (n) = sa (n − 1)(−1)da (n )
ve
s b (n) = s b (n − 1)(−1)d b (n )
biçiminde kodlamaktadır. Burada n sembol aralığını,
si (i ∈ {a,b}), Ti’nin ikili veri bloğu di(n) ∈ {0, 1}‘e karşı
düşen farksal kodlanmış sembol dizisini göstermektedir.
Referans semboller sa(0) = 1 ve sb(0) = 1 olarak alınmaktadır.
Zamanda dik üç alt kanala ayrılan iletim protokolünün ilk
fazında Ta iletimde, Tb ve Tr dinlemede; ikinci fazında ise Tb
iletimde, Ta ve Tr dinlemededir. Üçüncü fazda
röle, d r (n) = dˆ a (n) ⊕ dˆ b (n) biçiminde ağ kodlanmış veri
bloğundan elde ettiği farksal kodlanmış sr(n) dizisini
dinlemedeki kullanıcılara iletir. Burada d̂ a ve d̂ b sırasıyla
birinci ve ikinci faz iletimlerinin farksal demodülasyon ile
çözülmesi ile rölede elde edilen veri bloklarını, ⊕ ise ağ
kodlaması için kullanılan XOR işlemini göstermektedir. Bu
iletim modeline ilişkin Tb kullanıcısında tam çeşitleme kazancı
veren doğrusallaştırılmış en yüksek olabilirlikli karar kuralı [6]
1
>
⎧ 2y1 (n) ⎡ y1 (n − 1) ⎤* ⎫
<
⎪ b ⎣ b
⎦ ⎪ + ( −1)da ( n) f (r) -1 0
Re ⎨
(1)
⎬
D
N0
⎪⎩
⎪⎭

3.1. Ses-üstü Terminallerinin Genel Yapısı

Terminallerin her birisi, elektriksel işaretleri ses-üstü
işaretlere dönüştüren bir ses-üstü verici dönüştürücüsü ile
alınan ses-üstü işaretleri elektriksel işarete çeviren bir ses-üstü
alıcı dönüştürücüsü içermektedir. Alıcı ve verici
dönüştürücülerin merkez frekansı 40 KHz. olup, 1 KHz.
civarında bir bant genişliğine sahiptirler. Ses-üstü alıcı
dönüştürücüsünün
çıkışındaki
elektriksel
işaretleri
kuvvetlendirmek için bir yükselteç kullanılmıştır [16]. Sesüstü dönüştürücülere ve yükseltece ek olarak her düğüm,
analog/sayısal ve sayısal/analog dönüştürme işlemleri için
veri toplama kartı birimini [17] içermektedir. Kullanıcı veri
çerçevelerinin oluşturulması, terminal iletim güçlerinin
kontrolü, taşıyıcı işaretlere ait örneklerin oluşturulması,
protokol fazlarının yönetimi ve alınan işaret örneklerinin bir
önceki bölümde anlatıldığı gibi işlenmesi ise Şekil 1’deki gibi
her bir düğümün bağlı olduğu merkezi bilgisayar ile
gerçekleştirilmektedir.
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arasındaki senkronizasyon bozuklukları giderilmektedir.
Bunun için, çerçeve başlarındaki Barker dizisinden
faydalanılmıştır. Demodülasyon işlemi ise standart ikili faz
kaydırmalı anahtarlamalı demodülatör yapısı [18] kullanılarak
gerçekleştirilmiştir.

3.2. Veri Çerçevelerinin Yapısı

Genel yapısı Şekil 2’de verilen veri çerçevesi başlangıç
sembol dizisi (preamble), ikili farksal kodlanmış sembol dizisi
(si, i ∈ {a,b,r}) ve boşluk olmak üzere üç bölümden
oluşmaktadır.

3.5. Deney Ortamı

Boşluk

Deneyler, iç yapısı Şekil-3’te verilen 3x7x12 metre
boyutlarındaki bir laboratuar ortamında gerçekleştirilmiştir.
Röle ve kullanıcılar bir doğru üzerinde konumlandırılmıştır.
Kullanıcılar arası mesafe 7 m. alınarak röle kullanıcıların tam
ortasına yerleştirilmiştir. Terminallerin zeminden yüksekliği
ise 50 cm.’dir.

Şekil 2: Çerçeve Yapısı

Başlangıç sembol dizisi, çerçeve ve sembol eşzamanlamasını
sağlamakta kullanılmıştır. Bunun için BPSK modüle edilmiş
13 bitlik Barker dizisi seçilmiştir. Daha sonra iletilecek veri
bloklarının ikili farksal kodlanması ile elde edilen dizi
gelmektedir. Her çerçevenin sonunda belli bir boşluk konarak
sistem kontrolünün kolaylaştırılması hedeflenmiştir.

(k=0,1,...,Kv-1)

ile

Pencereler

belirlenen

örnekleme genlik seviye dizileri üretilir. Burada
K v = Ts / Tv vericideki sembol başına örnek sayısını, A
taşıyıcı işaretin genlik seviyesini, Ts sembol süresini, Tv ise
verici örnekleme periyodunu göstermektedir. Taşıyıcı frekansı
fc = 40 KHz.’dir.
İkinci aşamada elde edilen genlik seviyeleri bilgisayardan
veri toplama kartının analog çıkışına gönderilir. Veri toplama
kartının analog çıkışında ayrık genlik seviyeleri örnekle/tut
(sample/hold) yöntemi ile birleştirilerek analog işarete
dönüştürülür. Son aşamada bu analog işaretle ses-üstü verici
dönüştürücüsü tetiklenir. Örnekleme kuramı gereği veri
toplama kartının analog çıkışındaki işaret birçok harmoniğe
sahip olmasına rağmen, ses-üstü verici dönüştürücüsü merkez
frekansı 40 KHz. olan bant geçiren bir süzgeç karakteristiğine
sahip olduğundan söz konusu harmoniklerden sadece 40
KHz.’dekini iletir.

Masa-6

3.5 m

Bölüm 3.2’de açıklanan veri çerçevelerinin iletimi için gerekli
taşıyıcı işaretin elde edilmesi üç aşamada gerçekleştirilmiştir.
İlk aşamada merkezi bilgisayarda çerçeveyi oluşturan her 0 ve
c0 (k) = A cos ( 2πf c kTv ) ve
1
biti
için
sırasıyla

Ta

Masa-4

Masa-3

Masa-7
Tr

Masa-2

Dolaplar

12 m.

Masa-5

3.3. Verici

c1 (k) = − A cos ( 2πf c kTv )

Kapı

7 m.

Masa-8
Tb

Masa-1
Dolaplar

Kapı

Farksal Kodlanmış Dizi

3.5 m

Başlangıç
Dizisi

Şekil 3: Deney Ortamı

4.

BER ÖLÇÜM SONUÇLARI

Bu çalışmada kullanılan verici ve alıcı ses-üstü
dönüştürücülerin bandının yaklaşık 1 KHz. ile sınırlı olması
nedeniyle simgeler arası girişimi engellemek için bir
sembolün süresi Ts = 2 msn. alınmıştır. Gönderilecek işaretler
1sn süreli 500 bitten oluşan çerçeveler halinde tasarlanmıştır.
Kullanıcıların iletilecekleri d i (n) (i ∈ {a,b}) bağımsız veri
bloklarının uzunlukları 466 bit olarak belirlenmiştir. Farksal
kodlama ile 467 bit uzunluğundaki si (n) (i ∈ {a,b,r}) dizileri
elde edildikten sonra söz konusu dizilerin başına 13 bitlik
Barker dizisi yerleştirilmiştir. Çerçeve sonlarına ise 20 bit
süreli boşluklar konulmuştur. Modüleli taşıyıcıyı oluşturan
örnekler Tv = 1/160000 sn aralıklarla alınarak Kv = 320
olarak belirlenmiştir.
Toplamsal Gauss gürültüsünün gücünü ölçmek için işaret
iletiminden önce boş kanaldan örnekler alınmıştır. Ölçülen
gürültü gücü, (1)’de verilen doğrusallaştırılmış en yüksek
olabilirlikli karar kuralında kullanılmıştır. Sönümleme etkisi
oluşturmak için ise terminallerin yakınlarında bulunan masa
ve taburelerin oluşturacağı yansımalara ek olarak, verici
terminaller sallanarak alınan işaretlerde dalgalanmalar
oluşturulmuştur. Gerek çerçeve iletimlerinde gerekse de
gürültü gücü ölçümlerinde alıcıdaki analog/sayısal
dönüştürücünün frekansı 160 KHz. seçilmiş ve sembol başına

3.4. Alıcı

Alıcıya gelen ses-üstü işaretler, elektriksel işaretlere
dönüştürüldükten sonra, devresi [15-16]’te verilmiş olan iki
katlı ve düşük gürültülü yükselteçten geçirilir. Söz konusu
yükseltecin ilk ve ikinci katının gerilim kazancı sırasıyla 10
ve 100 olup maksimum tepeden tepeye çıkış gerilimini 100
KHz.’in biraz altındaki frekanslarda vermektedir. 40
KHz.’deki gerilim kazancı ise 750 civarındadır.
Yükseltilen işaret veri toplama kartının analog giriş
kanalında örneklenir. Alıcı örnekleme periyodu Ta olmak
üzere sembol başına alınan örnek sayısı K a = Ts / Ta ile
belirlenir. Bilgisayar ortamına aktarılan bu işaret örnekleri ile
uyumlu filtrelemeden sonra eş-zamanlama ve demodülasyon
işlemleri yapılarak veri çözümü tamamlanır. Eş-zamanlama
işleminde, gerek ses-üstü işaretlerin yüksek yayılma hızları
gerekse de veri toplama kartının analog giriş ve analog
çıkışlarının tetikleme anlarındaki engellenemeyen zaman
farklılıklarından
kaynaklanan
alıcı-verici
terminaller
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Ka = 320 örnek alınmıştır. Demodülasyon ve eş-zamanlama
işlemlerinde de 320 örnek noktası olan uyumlu süzgeç
kullanılmıştır [18].
Çift yönlü iletim protokolünün yanı sıra doğrudan iletim
için de bit hata olasılığı (BER) ölçümleri yapılmıştır. Sağlıklı
bir karşılaştırma yapabilmek için çift yönlü röleli iletim
durumunda sembol enerjisi doğrudan iletimdeki sembol
enerjisine göre 2/3 oranında düşürülmüştür. Bunun için tek
yönlü iletimde işaret genlikleri 5mV, 7.92 mV, 12.56 mV ve
19.9 mV alınırken, çift yönlü iletimde bu seviyeler sırasıyla
4.0825 mV, 6.47mV, 10.25 mV ve 16.25 mV olarak
belirlenmiştir.
Şekil-4’de
bu
iletim
seviyelerinin
oluşturdukları işaret-gürültü oranlarının bağıl değerleri ile
elde edilen BER değerleri verilmiştir. Görüldüğü gibi
literatürdeki teorik çalışmalarda gösterilen çeşitleme kazancı
[6], tasarlanan deneysel düzenekle doğrulanmaktadır. Tek
yönlü iletimde görülen eğim fazlalılığının, istatiksel
anlamlılık yetersizliğinden kaynaklandığı düşünülmekte ve bu
konudaki çalışmalar devam etmektedir. Gerek tek yönlü
gerekse de çift yönlü iletimde kullanıcı terminallerdeki BER
değerindeki farklılıklar söz konusu terminallerdeki gürültü
seviyelerinin farklı oluşundan kaynaklanmaktadır.
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Şekil 4: BER Performans Eğrisi

5.

KAYNAKÇA

SONUÇLAR

Bu çalışmada ses-üstü kanalda çalışan telsiz
terminallerden meydana gelen bir deney düzeneği
oluşturularak üç fazlı iletim protokolünün kullanıldığı çift
yönlü röleli iletişim senaryosunun BER ölçümleri
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrudan iletim için
alınan ölçüm sonuçları ile karşılaştırılmış ve tam çeşitleme
kazancının sağlandığı gösterilerek literatürdeki teorik
çalışmalar doğrulanmıştır. Öte yandan oluşturulan ses-üstü
telsiz terminaller, daha çok su-altı haberleşmede kullanılan
ses-üstü işaretleşmenin karasal ortamlardaki performansını
ana hatlarıyla inceleme imkânını da vermektedir. Bu durum,
kısa mesafeli ve düşük iletim hızlarında çalışan telsiz
algılayıcı ağlar için ses-üstü kanalının RF kanala bir alternatif
teşkil edip edemeyeceğinin değerlendirmesi için iyi bir fırsat
sunmaktadır.
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Abstract—Bi-directional relaying (BDR) in which two users wish
to exchange independent information in presence of a relay is one
of the fundamental wireless network coding applications that
attracted intense interests recently. In this paper, maximum
likelihood (ML), cooperative maximal ratio combining (CMRC)
and soft information relaying (SIR) schemes proposed to combat
error propagation in wireless relay systems are applied to the
BDR scenario with demodulate-and-forward protocol, which
decreases system complexity and cost by removing the decoding
process at the relay terminal. Simulation results for Rayleigh
fading channels show that detection schemes using ML and
CMRC techniques outperform the noncooperative system that
involves direct transmissions between user terminals and
overcome the diversity gain reduction due to error propagation
for different levels of channel state information (CSI). In case of
SIR based communication scenario, the diversity gain is
contingent on the availability of a coefficient depending on
instantaneous CSI.
Keywords-Bi-directional relaying; demodulate-and-forward;
maximum likelihood detection; cooperative maximal ratio
combining; soft information relaying

I.

INTRODUCTION

Recent research has shown that cooperative communication
for wireless channels, which depends on the idea of formation
of virtual macro antenna arrays by allowing single-antenna
mobile terminals to share their antennas and other sources,
provides an effective way to combat fading and increase the
data rate [1]. The general concept behind such a wireless
system is to obtain cooperative diversity by assigning
intermediary nodes known as the relay terminals to help the
source in conveying its message to the destination and
benefiting from the statistically independent fading of the links
between the terminals in the network. Researchers have
developed several signal processing approaches for cooperative
wireless systems to be performed at relay terminals which can
be classified either as analog or digital relaying. In analog
relaying schemes, each relay terminal scales and forwards the
noisy version of the signal transmitted by the source to the
destination whereas in digital relaying the relay terminals
detect the source transmission and retransmit an estimate of the
detected information.
Two important digital relaying techniques are the decodeand-forward protocol [1–3] in which the source transmits a
codeword from an error-correcting code and the relays decode
This work was supported by Selcuk University’s Office of Scientific
Research Projects under Grant No. 09101049 and by The Scientific and
Technological Research Council of Turkiye (TUBITAK) under Project No.
110E088.

and re-encode the entire codeword of the source before
forwarding it to the destination, and the demodulate-andforward (DmF) protocol where the relays only perform
demodulation process instead of decoding the received
information and retransmit the detected symbols of the source.
The DmF protocol, which reduces hardware and detection
complexity of the system by eliminating the requirement of
decoding and re-encoding process at the relay terminals, has
been used with different channel coding structures in [4–5].
The main problem encountered in digital relaying based
cooperative wireless networks is the error propagation due to
the decision errors at the relay terminals. Cyclic-redundancycheck (CRC) coding based relaying, in which only correctly
detected symbols at the relay terminals are transmitted to the
destination, is among the important methods to mitigate error
propagation. However, CRC coding increases the overall
complexity and cost since it decreases the spectral efficiency of
the system and requires additional decoding and encoding
processes at the relay terminals. Using relay error probability
information at the destination, maximum likelihood (ML)
detection [6–7] and cooperative maximal ratio combining
(CMRC) [8] are among the well-known techniques to prevent
diversity level decreases due to the error propagation without
using CRC codes. Another prominent approach that removes
the need for CRC coding and automatic repeat request in the
source-relay link is soft information relaying (SIR) [9–10]
where the soft estimates of the corresponding transmitted
symbols are forwarded and the relay reliability information is
sent in an analog fashion.
In this paper, we propose to adapt ML, CMRC and SIR
schemes to a prominent application of wireless network coding
[11] namely bi-directional relaying (BDR) [12–13] where two
terminals exchange information via a relay. We consider both
channel uncoded and joint network-channel coded DmF
schemes with ML, CMRC and SIR detection and compare the
performances of the proposed techniques. This paper is
organized as follows. The system model is given in Section II.
In Section III, the decoding algorithms of the proposed
schemes are presented. Simulation results and concluding
remarks are provided in Section IV and Section V,
respectively.

II.

hab

SYSTEM MODEL

The system model used in this paper is the three-terminal
BDR scenario shown in Fig. 1, where the two users Ta and Tb
want to exchange statistically independent data which is
segmented in blocks da and db of length K (da, db ∈{0, 1}) with
the help of the relay terminal Tr. The user and relay terminals
are equipped with a single antenna and operate in half-duplex
mode in which reception and transmission are performed in
orthogonal channels. The bi-directional communication
between the user terminals takes place in three transmission
phases in each of which only one terminal is allowed to
transmit. We also assume that binary phase shift keying
(BPSK) is used. In the following expressions, Es denotes
symbol energy and hij (i, j ∈ {a, b, r}, i ≠ j) are the fading
coefficients between terminals i and j which are assumed to be
perfectly determined by the corresponding receivers via
training sequences. In addition, we assume channel reciprocity
so that fading coefficient from terminal Ti to Tj is the same as
the fading coefficient from terminal Tj to Ti. We consider
quasi-static flat Rayleigh fading model where the fading
coefficients that are modeled as zero-mean complex Gaussian
random variables with variance σij2 / 2 per dimension remain
constant within a round of information exchange and vary
independently from one round of information exchange to
another. z pj (p ∈ {1, 2, 3}, j ∈{a, b, r}) are the additive white
Gaussian noise (AWGN) samples at the corresponding
receivers modeled as independent zero-mean complex
Gaussian random variables with variance N 0 / 2 per
dimension.
We consider both uncoded transmission model where the
user data di (i ∈ {a, b}) is directly modulated with BSPK
signaling and joint network-channel coded transmission model
in which the users encode their data blocks with an error
correcting code and then the encoded data blocks ci of length N
(N > K) are mapped to BPSK symbol blocks. In the first
transmission phase, terminal Ta broadcasts its symbol block xa
and we can write the received signals by terminal Tb and Tr as

har

Ta

hbr

Tb

Tr
Figure 1. A Wireless BDR System

The third phase of the communication protocol depends on
the detection method. In both ML and CMRC based BDR with
uncoded transmission, the relay estimates the transmitted data
streams of the users. Network encoding is realized by
performing a bit-wise XOR operation on these estimated bits
( d̂ a and d̂ b ). The relay then, transmits the network encoded
data (d = dˆ ⊕ dˆ ) to the users in the third phase of the
r

a

b

protocol. In case of ML and CMRC based BDR system with
joint network-channel coding, the relay estimates transmitted
coded bit streams ( ca and c b ) instead of the data streams by a
simple demodulation process which provides an important
reduction in the system complexity with respect to decoding.
After network encoding these estimated codeword bits ( ĉa and
ĉ b ) with a bit-wise XOR operation (c r = cˆ a ⊕ cˆ b ), the relay
sends the joint channel-network coded data to the users. Then,
the received signals in the third phase by the users in ML and
CMRC based BDR can be written as
y3a (n) = h ar E s x r (n) + z 3a (n)

(5)

y3b (n) = h br E s x r (n) + z 3b (n)

(6)

y1b (n) = h ab E s x a (n) + z1b (n)

(1)

where x r (n) = (−1)dr (n ) for uncoded transmission and
x r (n) = (−1)cr (n ) for joint channel-network coded transmission.

y1r (n) = h ar E s x a (n) + z1r (n).

(2)

In SIR based model, the relay calculates the log-likelihood
ratio (LLR) values corresponding to the transmission of the
users Ta, Tb and network encoded block as [10], [14]

while in the second phase terminal Tb transmits its BPSK
symbol block xb and we model the received signals by
terminal Ta and the relay as
y a2 (n) = h ab E s x b (n) + z a2 (n)

(3)

y 2r (n) = h br E s x b (n) + z r2 (n)

(4)

where x i (n) = (−1)di (n) and x i (n) = (−1)ci (n ) (i ∈ {a, b}) for
uncoded and joint network-channel coded cases, respectively.

La (n) =

4 E s Re ⎡⎣ y1r (n)h *ar ⎤⎦
,
N0

(7)

L b (n) =

4 E s Re ⎡⎣ y 2r (n)h *br ⎤⎦
,
N0

(8)

L r (n) ≈ sign [ La (n) ] sign [ L b (n) ] min { L a (n) , L b (n) }

(9)

respectively. Note that the soft information Li (i ∈ {a, b}) and
Lr(n) given above correspond to user data di and the network
encoded stream dr for uncoded model whereas in case of joint
network-channel coded transmission model they belong to the
encoded bit streams ci and network encoded block cr
respectively. The soft information Lr(n) given in (9) is sent to
the users in the third phase of the transmission as
y3a (n) = h ar A LLR L r (n) + z 3a (n)

(10)

y3b (n) = h br A LLR L r (n) + z3b (n).

(11)

In (10)-(11), A LLR is the normalization coefficient [10] used to
fix the transmission energy in the last phase and sent to the
users through a feedback channel by the relay which is given as
⎡ I
2⎤
A LLR = E s I / ⎢ ∑ L r (n) ⎥
⎣ i =1
⎦

(12)

where I = K and I = N for uncoded and coded models
respectively.
III.

DECODING SCHEMES FOR THE BDR SYSTEM

In this section, we propose ML, CMRC and SIR based
detection methods for the BDR system with DmF protocol.
The proposed detection algorithms are defined for the reception
of information by Tb only, even though bi-directional
information exchange takes place.
A. Detection Methods for the Uncoded BDR System
In ML based uncoded detection, the direct and relay links
are related as

p ⎣⎡ y1b (n), y3b (n) | x a (n), x b (n) ⎦⎤ = p ⎣⎡ y1b (n) | x a (n) ⎤⎦ ×
p ⎡⎣ y3b (n) | x a (n), x b (n) ⎦⎤ .

(13)

The right side of (13) is the product of two likelihood
functions. The first likelihood function is simply

where εa and ε b denote the error probability at the relay
terminal in the first and second phases respectively. They are
calculated by εi = Q 2 γ ir , (i ∈ {a, b}), where

(

Q(x) =

1
2π

)

∞

∫ exp(−t

2

/ 2)dt, and γ ir is the instantaneous SNR

x

of Ti ↔ Tr link given as γ ir = E s h ir

2

N 0 [15]. Then,

p ⎣⎡ y3b (n) | x a (n) = x b (n) ⎦⎤ = ε r p ⎣⎡ y 3b (n) | x r (n) = −1⎦⎤ +

(16)

(1 − ε r )p ⎣⎡ y (n) | x r (n) = 1⎦⎤ ,
3
b

p ⎡⎣ y3b (n) | x a (n) ≠ x b (n) ⎤⎦ = ε r p ⎣⎡ y3b (n) | x r (n) = 1⎤⎦ +

(17)

(1 − ε r )p ⎡⎣ y3b (n) | x r (n) = −1⎤⎦

where
⎡ y3 (n) − x (n)h E
b
r
br
s
1
p ⎡⎣ y (n) | x r (n) ⎤⎦ =
exp ⎢ −
⎢
N0
πN 0
⎢⎣
3
b

⎡ y1 (n) − x (n)h E
b
a
ab
s
1
p ⎡⎣ y (n) | x a (n) ⎤⎦ =
exp ⎢ −
⎢
πN 0
N0
⎣⎢

2

⎤
⎥ . (14)
⎥
⎦⎥

In order to calculate the second likelihood function in (13), the
relay errors are taken into account. The relay error rate is
ε r = (1 − ε a ) ε b + (1 − ε b ) εa

(15)

⎤
⎥ . (18)
⎥
⎥⎦

It is seen from (15)-(17) that utilization of the instantaneous
probability of erroneous transmission from the relay at the
destination terminal in ML based detection requires
transmission of the instantaneous error rate of Ta ↔ Tr link εa
through the feedback channel to terminal Tb. In order to reduce
the required feedback information of the system, average value
of the probability of erroneous detection in the first phase can
be used and the probability of erroneous transmission from the
relay can be calculated as
ε′r = (1 − εa )ε b + (1 − ε b ) εa

(19)

where εa = 0.5 ⎡⎣1 − γar /(1 + γar ) ⎤⎦ and γar = E sσar2 N 0 is the
average SNR of Ta ↔ Tr link [15].

For the case of CMRC based detection, the direct and relay
signals are combined as
y CMRC (n) = w d y1b (n)x a + w r y3b (n)x r (n) .

1
b

2

(20)

In (20), the weights are determined by w d = h *ab and
w r = γ e h *br / γ br [8] where γ e is the equivalent SNR of
2

Ta ↔ Tr ↔ Tb link defined as γ e = 0.5 ⎡⎣Q −1 (ε r )⎤⎦ for BPSK
signaling [8]. Similar to the ML based detection case, it is
possible to reduce the amount of the feedback information by

using ε′r in calculating the equivalent SNR and the weight of
2

the relay as γ ′e = 0.5 ⎡⎣Q −1 (ε′r ) ⎤⎦ , w ′r = γ ′e h *br / γ br respectively.
In case of SIR based uncoded BDR system, the decision
rule can be given as
d a (n) = 0

( −1)

db ( n )

Lˆ r (n) + L d (n)

>
0
<
d a (n) = 1

(21)

where

(

)

2
L̂ r (n ) = Re ⎡ y3br (n)h *br / h br A LLR ⎤ ,
⎦
⎣

(22)

L d (n) = 4 E s Re ⎡⎣ y1b (n)h *ab ⎤⎦ N 0 .

(23)

Similar to the ML and CMRC techniques, average value of
the normalization coefficient can be used instead of
instantaneous value to reduce the feedback information.
B. Decoding Methods for the Joint Network-Channel Coded
BDR System with the DmF Protocol
The detection techniques for BDR system without channel
coding given in the previous subsection can be easily applied to
the joint network-channel coded systems by adapting the
decision rules to the corresponding decoding approach. In this
paper, repeat-accumulate (RA) codes [16] are considered as the
channel code. RA codes are a simple class of serially
concatenated codes [17] and exploit a repetition code as the
outer code and a rate-1 convolutional code with transfer
function 1/(1 + D), namely an accumulator, as the inner code.
Fig. 2 depicts the block diagram of the iterative decoder for
serially concatenated codes [17]. The symbols λ(.; I) and
λ(.; O) in this figure represent LLR’s at the input and output of
the soft input soft output (SISO) decoder whereas the first
arguments of these terms d and c represent the data and code
symbols of the corresponding block respectively [17].
λ ( cA ;O ) (not used)

λ ( cA ; I )
λ (dA ; I)

SISO Decoder
(Accumulator)

λ ( d A ;O )

π-1

λ ( c R ;O )

λ (c ; I)
R

π

The superscript R refers to the repeater and A to accumulator.
One of the inputs of the SISO decoder of the accumulator is the
a priori information λ(d A ; I) , which is set to zero during the
first iteration since no a priori information is available on the
input symbols [17]. The other input λ (c A ; I) is the LLR
information obtained from channel observations. We propose
three methods to obtain λ (c A ; I) : ML demodulation, CMRC
demodulation, and SIR in which

SISO Decoder
(Repeater)

λ ( d R ;O ) (DECISION)
Figure 2. Iterative decoder for serially concatenated codes

⎧⎪ p ⎡ y1b (n), y3b (n) | x a (n) = 1, x b (n) ⎤ ⎫⎪
⎦ ,
λ(cA ; I) = log ⎨ ⎣ 1
⎬
3
⎡
⎤
⎩⎪ p ⎣ y b (n), y b (n) | x a (n) = −1, x b (n) ⎦ ⎭⎪

(24)

⎧⎪ p [ yCMRC (n) | x a (n) = 1, x r (n) ] ⎫⎪
λ(cA ; I) = log ⎨
⎬,
⎪⎩ p [ yCMRC (n) | x a (n) = −1, x r (n) ] ⎪⎭

(25)

λ (c A ; I) = x a (n)L d (n) + x r (n)Lˆ r (n)

(26)

respectively where

p [ y CMRC (n) | x a (n), x r (n) ] =

⎡ y
(n) − m D
1
exp ⎢ − CMRC
N ′0
πN ′0
⎢⎣

(

m D = (w d h ab + w r h br ) E s and N ′0 = w d h ab + w r

IV.

2

2

⎤
⎥,
⎥⎦

(27)

)N .
0

SIMULATION RESULTS

In this section, we present simulation results for the BDR
system. We set the data block length and inner encoder rate to
K = 60 and 1/4 respectively. A symmetric channel model
where the variances of all the channels are equal to 1, i.e.,
2
σab
= σar2 = σ 2br = 1 is considered. The total network energy per
transmitted bit Eb is normalized to 1 and the BDR schemes are
compared with noncooperative system that contains direct
transmission between user terminals. For fair comparison we
set Eb = 2/3 and Eb = 1 for BDR schemes and direct
transmission respectively. All of the curves given in this
section shows the FER performance at one of the terminals
since the symmetric channel model makes the performances of
both of the terminals same. The number of iterations used at
the destination in case of RA coded transmission is set to five
and the SNR comparisons are done at a FER of 10-4.
Fig. 3 and Fig. 4 show the comparison results for ML,
CMRC and SIR based uncoded and joint network-channel
coded DmF protocols in the BDR system respectively. It is
seen that an apparent increase in slope exists with respect to
direct transmission for ML and CMRC based schemes when
the destination has the instantaneous CSI of the source-relay
link. This diversity advantage is also provided in case of SIR
based scheme when the users have the instantaneous value of
the normalization coefficient. The ML based detection is

and energy consuming CRC coding and decoding. The
simulation results in Rayleigh fading channels demonstrate that
ML and CMRC based approaches provide full diversity gain
with detection based on both instantaneous and average SNR
of source-relay channel. On the other hand, the SIR scheme
supplies diversity gain only when the destination has the
instantaneous value of the normalization coefficient. These
results show that performance loss due to the reduction in
feedback signaling is very low in ML technique and hence it
performs significantly better than the other two.
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Abstract—We propose a simple yet effective wireless network
coding (NC) and decoding technique. It utilizes spatial diversity
through cooperation between nodes which carry out distributed
encoding operations dictated by generator matrices of linear
block codes. For this purpose, we make use of greedy codes over
the binary field and show that desired diversity orders can be
flexibly assigned to nodes in a multiple unicast network, contrary
to the previous findings in the literature. Furthermore, we present
the optimal detection rule for the given model that accounts for
intermediate node errors and suggest a network decoder using
the sum-product algorithm. The proposed sum-product detector
exhibits near optimal performance.
Index Terms—wireless network coding, cooperative communication, linear block code, sum-product decoding, unequal error
protection

I. I NTRODUCTION
In order to counteract the effects of fading in wireless
communication networks, many ways of creating diversity
for transmitted data have been proposed. Utilizing the spatial
diversity inherent in wireless channels, cooperative communication [1] has been of great interest in recent years. In [2],
[3] three methods to be used by relay nodes are described:
amplify-forward (AF), decode-forward (DF) and demodulateforward (DMF). The AF method attains full diversity, whereas
other two cannot, unless the propagation of errors resulting
from the decoding operation is avoided. One of the various
ways to handle this problem is using CRC-based methods,
which results in loss of spectral efficiency due to drop of a
packet with only a few bit errors. An on/off weighting based
on relay signal-to-noise power ratio (SNR) is given in [4].
Weighting of the signals either at the relay or at the receiver
using the relay error probability is proposed in [5], [6]. Yet
another idea is transmitting the log-likelihood ratios (LLR) of
bits [7]. However, the quantization or peak-to-average power
ratio problems are inherent for these methods. In addition, both
the AF and DF methods lead to high complexity especially for
the relays. As an alternative, relays may use the simple DMF
method, which is shown to avoid error propagation in [3], if
the error probabilities at relays are known and the maximum
a posteriori probability (MAP) detection is employed at the
receiver. In this paper, we will concentrate on MAP-based
This work was supported by The Scientific and Technological Research
Council of Turkey (TUBITAK) under grant 110E088.

detection rules at the receiver and DMF at the intermediate
(relay) nodes due to ease of implementation.
NC was initially proposed to enhance network throughput
in wired systems with error-free links of unit capacity [8].
Later studies exhibited the good performance of random linear
NC [9]. In wireless networks (nodes naturally overhearing
transmissions), NC can be utilized to create diversity, reduce
routing overhead, and introduce MAC layer gains as discussed
for practical systems in [10]. Although most of the work
in the literature concentrate on the multicast transmission
[11]; we deal with a subset of network involving multiple
unicast transmissions, which is inherent in real-life scenarios.
Improving diversity orders of data symbols via spatial opportunities (multipath diversity) is our motivation. We formulate
the multiple unicast transmission problem such that for each
unicast transmission, there is a distinct diversity order. The
major goal in this paper is to introduce practical NC/decoding
methods for improving the diversity order of a network with
the overall rate of transmission in mind.
We consider a simple NC scheme based on DMF. Given a
relay combining strategy, which we represent by a generator
matrix and a vector of transmit schedule, we investigate the
diversity order of each source, which can be unequal. We
propose a novel method for designing the generator matrix
based on greedy codes over the binary field. The proposed
method is very flexible in that any desired level of diversities of
the sources can be achieved with the highest NC rate possible.
The analysis relies on the fact that optimal MAP detector
which the employs reliability information of the relays, avoids
loss of diversity due to error propagation. The numerical
complexity of the MAP detector can be impractical. Also an
independent study based on flexible network codes with NS
source nodes and NR fixed relay nodes system with emphasis
on unequal error protection is [12], where authors propose
an optimal and two suboptimal detection rules. All these
rules have exponential complexity orders due to utilization
of the Maximum-Likelihood (ML) detection. On the other
hand, we propose a practical and full-diversity achieving close
approximation of our proposed optimal method: the sumproduct network decoder.
Two other studies closest to ours are [13], [14], where
the NC operation is fixed in construction yielding very large

Galois Field (GF) sizes for increasing network size and relay
nodes carry out complex DF operation for each transmission
they overhear. However, our results indicate that any diversity
order can be achieved for any unicast transmission even with
GF of size 2, using greedy codes and simple DMF operation.
II. W IRELESS N ETWORK M ODEL
A. Demodulate and Forward Wireless Network
In this work, we analyze a wireless network in which
unicast transmission of data symbols, each belonging to a
different source, is to be carried out utilizing NC at the
intermediate nodes. Under the general operation scheme, every
node may act both as a member (source or destination) of a
unicast communication pair and as an intermediator (relay)
node for other unicast pairs. Consider a subset of nodes in
which there are k nodes transmitting data to a single receiver
node, and every transmission is heard by every other node.
Let the symbol transmitted by node i be denoted by ui , for
i ∈ {1, . . . , k}. We assume ui to be statistically independent.
The receiver is the destination for one or more of the source
symbols, and acts as a relay for the others. The receiver may
try to detect the data symbols for which it is the destination
with a higher priority. In such cases, a transmission strategy
which provides unequal error protection can be useful.
The transport of k symbols are realized over n transmissions, which form a round of network coded communication
(see Fig. 1 for a simple network with k = 3 and n = 4).
We assume that these transmissions are done in orthogonal
channels. Here a time division multiple access technique is
used for simplicity in model description.
Let u = [u1 u2 . . . uk ] be the combined data vector for k
source nodes in the subnetwork, where ui is an element from
the GF of size M , GF(M ). In time slot j ∈ {1, . . . , n}, a
transmitting node vj ∈ {1, . . . , k} forms a linear combination
of its own and other nodes’ data. If vj has detected all data
to be encoded correctly, it simply forms cj = ugj , where
gj is a k × 1 network encoding vector whose entries are
elements of GF(M ). In case vj has detected at least one of
the data of nodes {1, . . . , k} \ vj incorrectly, i.e. ûi 6= ui
for some i ∈ {1, . . . , k} \ vj , it forms ĉj = ûgj that is also
an element of GF(M ). Then vj modulates and transmits this
symbol as sj = µ(ĉj ) to the receiver node 0, where µ(.)
is the mapping of a coded symbol to a constellation point.
Although symbols may come from any alphabet and nonbinary constellations may be used, we will focus here on
GF(2) and binary phase-shift keying (BPSK), which means
sj = 1 − 2cj . Our assumption is that each vector gj , source
address vj and probability of error pej for the transmitted
symbol are appended to the corresponding packet and are
known at the receiving nodes. We work on transmissions with
no channel coding and deal with single network coded data
symbol cj as a representative of symbols within a packet
transmitted by node vj . Hence there is only one index (the
transmission time slot) in cj . At the end of a round of
transmissions, if no errors occur at the intermediate nodes,

the overall vector of n symbols coded cooperatively in the
network can be written as
c = [c1 c2 . . . cn ] = u [g1 g2 . . . gn ] = uG,

(1)

where G is the generator matrix (named as transfer matrix in
[13]). The vector of transmitting nodes is denoted by
v = [v1 v2 . . . vn ] .

(2)

The choices u, G, k, n for the parameters defining the network
are not arbitrary. They are used intentionally to point out
the analogy to regular linear block codes. However, reliable
detection of all data symbols, i.e., whole block u, originating
from a single error-free source is of interest for a regular
decoder; whereas node 0 may desire to reliably detect, as an
example, only u1 using c. This difference and the diversity
orders of distinct symbols are clarified in Section III-A.
B. Optimal Network Decoding Using Reliability Information
The intermediate nodes are assumed to use the demodulate
and forward technique due to its simplicity. In a wireless
network, an intermediate node vj has a noisy detection result
û of u. Thus, we have
sj = µ(ĉj ) = µ(cj + ej ),

(3)

where ej denotes this propagated error and we observe that a
possible error in û propagates to ĉj after the network encoding
operation dictated by gj is realized. We assume that node vj
knows the probability mass function of ej , or equivalently
the relay reliability information. The received signal by node
0 at time slot j is then yj = hj sj + wj , where hj is the
channel gain coefficient resulting from fading during the jth
time slot for the link between node vj and node 0 and wj is
the noise term for the same link. The fading coefficients are
circularly symmetric complex Gaussian (CSCG), zero-mean
with variance Es , i.e., have distribution CN(0, Es ). Moreover,
symmetrical channel gains are assumed in this work so that hj s
have equal variance values. The noise terms wj s are CSCG
with CN(0, N0 ). The usual independence relations between
related random variables representing fading and noise terms
exist. The overall observation vector of length n at node 0 is
y = Hs + w,

(4)

where y = [y1 . . . yn ]T , s = [s1 . . . sn ]T = µ(ĉT ), w =
[w1 . . . wn ]T and H is a diagonal matrix whose diagonal
elements are independent channel gains h1 , h2 , . . . , hn . It is
assumed that H is perfectly known at the receiver. Combining
the coded symbols in a network code vector, we obtain
ĉ = c + e = uG + e,

(5)

where e = [e1 . . . en ] is the error vector. We assume that e is
independent of c although dependence can be incorporated in
the detectors to be developed. As a result, using (3), (4), and
(5), the observation vector at node 0 is
y = H µ(uG + e)T + w.

(6)

Thus node 0 has access to the likelihood p(y|u, e) and p(e) =
Q
n
j=1 p(ej ), assuming the errors are independent. In order
to avoid the propagation of errors occurring at intermediate
nodes, node 0 has to utilize the reliability information p(e) as
given in [3]. Then, at the receiver, MAP estimate of the source
bit of interest, say u1 (denoted by ûˆ1 ), can be obtained as:
X X
p(y|u, e)p(e),
ûˆ1 = arg max p(u1 |y) = arg max
u1

u1

u2 ,...,uk

e

(7)
which is the individually optimum detector for u1 . As a result,
for the optimal detection of u1 , the receiver node needs the
reliability information vector: pe = [pe1 . . . pen ], where pej
depends on the probability mass function of ej . We observe
the performance of this detector in Section V-A assuming that
instantaneous reliability value for each bit of codeword ĉ is
appended to the packet by the intermediate node.
The main problem related to the MAP-based detection rule
of (7) is the complexity of required operations. Therefore we
suggest a practical network decoding technique in Section IV.
III. L INEAR B LOCK C ODES U SED

AS

N ETWORK C ODES

When the conventional block coding is considered, the
average error performance over all data symbols is of interest.
Therefore, for a linear block code, the main metric utilized
for comparison is the minimum distance1 . However, there are
distinct minimum distances (defined as separation vector in
[16]) for different data symbols, whenever we are interested
in performance of individual symbols that may originate from
different source nodes as with NC. This idea is exemplified
in [17] in the context of NC for simple networks. We will
generalize and use this idea for investigating diversity orders
assigned to source symbols in a network. For demonstration,
let us start with a simple M -ary symmetric channel model
for the transmission of each one of the n symbols. Then the
received vector at node 0 is r = uG + t, where t is the 1 × n
error vector of independent terms from GF(M ). For the case
of conventional coding, the joint MAP decoding
ˆ = arg max p(u|r) = arg max p(r|u)
û
u

(8)

u

is used, where all vectors of source data symbols are assumed
to be equally likely. Therefore, an error is the event that at least
ˆi is different than the original
one of the detected symbols û
ˆ
symbol ui , i.e., û 6= u. In contrast, in NC, the priority of
individual sources may happen to be different from the point
of view of the receiver and erroneous detection of high-priority
symbols may determine the performance figure. Here, the
optimal way of detecting distinct symbols follows individual
MAP decoding:
X
ˆi = arg max
û
p(r|u1 , u2 , . . . , uk )
(9)
ui

{u1 ,...,uk }\ui

1 Minimum distance is equal to the diversity order in the case that independent channels are used for transmission of coded symbols [15].

ˆi 6= ui , where priority may
and we are interested in errors û
depend on i. We assume instantaneous intermediate node error
probability knowledge and MAP detection at the receiver.
Hence we may directly make use of the minimum distance
values for a given generator matrix G in determining the error
performance through diversity orders without considering error
propagation. Therefore, in the following sections, we identify
the minimum distances for each source symbol in order to
characterize the error performance of a network coded system.
A. A Network Code Example
Let us consider an example network code with n = 4
transmission slots, k = 3 sources and transmissions over
GF(2) with data rate r = k/n = 43 bits/transmission:


1 0 1 1
G =  0 1 0 1  , v = [1 2 3 2] .
(10)
0 0 1 0
According to the generator matrix G and the vector of
transmitting nodes v, in the first two time slots (corresponding
to the first two columns of G and the first two entries of v),
node 1 and node 2 transmit u1 and u2 respectively. In the
third time slot, node 3 tries to encode its own data symbol
u3 together with the detection result at the first time slot û1
through a simple XOR operation over GF(2). In the last slot,
once again node 2 uses the channel to transmit the network
encoded data c4 = û1 + u2 with its own estimate of u1 . This
single round of network coded transmissions is summarized
in Fig. 1. One can show that the minimum distance for G is
1. However, we will see that an error event requires at least 2
bit errors for detection of u1 at receiver node 0.
1st time slot
2nd time slot
3rd time slot
4th time slot

3

2
1

û1 + u3
u2
û1 + u2
u1
0
Fig. 1.

Sample network coded transmission scenario

Let all the data bits be equal to 0 without loss of generality, i.e., u = [0 0 0]. Hence the transmitted codeword
is expected to be c = [0 0 0 0] in case of no intermediate node errors. The error event for u1 corresponds to
its detection as 1. This erroneous detection can occur for
ˆ ∈ {[100], [101], [110], [111]}. The insequence detections û
correct codewords ĉ corresponding to these detected vectors are [1011], [1001], [1110], [1100], respectively. When these
codewords are compared to the codeword [0000], it is clear
that at least 2 bit errors are needed to cause an error

event. Hence the diversity order for u1 in this setting is
said to be 2. The erroneous detection for other bits can
be investigated in a similar fashion. Focusing on u3 and
hypothesizing u = [000], u3 is incorrectly detected when
ˆ ∈ {[001], [011], [101], [111]}. The corresponding codewords
û
are [0010], [0111], [1001], [1100]. Therefore, a single bit error
can cause erroneous detection of u3 . As seen in this example,
the error performance for a particular data symbol may differ
from that for another. This claim is verified through simulations in Section V.

order. In case we need an increase in data rate and/or have
some higher-priority unicast pairs, we can simply omit some
columns of a greedy code generator matrix in order to decrease
number of transmissions and/or discriminate between pairs. As
an example, the following punctured (5, 3, 2) code is obtained
by omitting the last column of G1 and has a data rate 3/5 that
is higher than those of above two codes:


1 0 0 1 1
G2 =  0 1 0 0 1  ,
v2 = [1 2 3 1 2] .
(13)
0 0 1 1 0

B. Greedy Codes

This punctured network code satisfies a diversity order of
3 for u1 ; 2 for u2 and u3 . If u1 is of higher priority, this
unequal error protection would be preferable especially when
the higher rate of the code is considered. As a result, one
can choose a network code satisfying desired error protection
properties for a determined network size with adequate data
rate quite flexibly.

In this study, we make use of linear block codes in constructing network codes. In comparison with NC, a repetition
coding scheme is considered. With this scheme, each source
node simply transmits its own data in its turn, with no combining operation over GF(M ). Following the n transmissions of k
source nodes, the receiver node combines the data received for
each source symbol optimally to generate detection results. On
the other hand, with NC we rely on the family of block codes
known as greedy codes. These (n, k, d) codes are selected with
the following parameters: blocklength (number of transmission
slots) n, dimension (number of unicast pairs) k, and minimum
distance (minimum diversity order) d. Greedy codes are known
to satisfy or be very close to optimal dimensions for all
blocklength-minimum distance pairs [18]. Moreover, they are
readily available for all dimensions and minimum distances
unlike other optimal codes.
Let us assume that the network of interest consists of k = 3
nodes trying to transmit their data symbols over GF(2). If a
round of communication is composed of n = 6 transmission
slots, we deal with codes of type (6, 3, d). Starting with the
generator matrix and transmitting node vector corresponding
to the repetition coding, we have


1 0 0 1 0 0
G =  0 1 0 0 1 0  , v = [1 2 3 1 2 3] . (11)
0 0 1 0 0 1
It is easily observed that repeating each data bit twice over
independent links, this method satisfies only a diversity order
of 2 for all bits u1 , u2 , and u3 . Even if channel coding is
utilized over these two channel realizations, without cooperation (no NC) between the nodes nk = 2 is the maximum
possible diversity order achievable. In contrast, using the (6,
3, 3) greedy NC, G1 , a diversity order of 3 can be the resulting
performance figure with the same data rate 1/2:


1 0 0 1 1 0
G1 =  0 1 0 0 1 1  , v1 = [1 2 3 1 2 3] . (12)
0 0 1 1 0 1
It should also be noted that greedy codes accommodate each
unicast pair with equal diversity order due to the greedy
algorithm utilized in their construction. Moreover, contrary to
the findings in [13], it is easy to obtain any required diversity
order for any data bit even using GF(2). There is no limitation
due to number of unicast pairs in terms of desired diversity

IV. S UM -P RODUCT N ETWORK D ECODER
It is clear that the optimal rule for detection of any unicast
transmission symbol ui grow exponentially in complexity,
since (7) requires additions and multiplications growing exponentially in number of users k and/or number of transmissions
n. Therefore, this rule becomes quickly inapplicable even for
moderate-size networks. Recently the sum-product iterative
decoder, which is often utilized for decoding of low-density
parity-check (LDPC) codes and is a linear-time algorithm, is
suggested for decoding general linear block codes as well [19].
Here, under Rayleigh fading assumption detailed in Section
II-B, we use sum-product decoding and compare its performance with that of the optimal detector. In addition to the
variable (the coded symbols, cj ) and the check (data symbols
and the observations, ui and yj ) nodes describing the linear
block code structure of the network code, we should include
the check nodes corresponding to the intermediate node errors
in the Tanner graph as well. Hence for the network coded
system given in (10), we add two nodes e3 and e4 denoting
possible errors at time slots 3 and 4. We refer to the graph
presented in Fig. 2 for sum-product decoding at the receiver
node, namely node 0. It is seen that this simple graph has no
c1

u1

u2
Fig. 2.

c2

u3

e3

c3

e4

c4

y1

y2

y3

y4

Tanner graph for network coded system of (10)

cycles in it.
The sum-product algorithm requires the log-likelihood ratios (LLRs) for the check nodes u1 , u2 , u3 , e3 , e4 , y1 , y2 ,
y3 , y4 at the initialization step. The data bits (ui ’s), which
are assumed to be 0 and 1 with equal probability, should be
simply initialized to LLR values of 0. The LLRs of error bits

are calculated using the related reliability information:

u

intermediate errors neglected

10

(14)

where pej is the probability that vj made error(s) in detection
of an odd number of data bits that are used in its NC rule gj .
The LLRs for the observations (yj ’s) can be calculated using
the Gaussian noise distribution (see Section II-B) as

4Re h∗j yj
LLR(yj ) =
,
(15)
N0

u

−1

u

BER

1 − pej
LLR(ej ) = ln
,
pej

10

1
2
3

−2

no intermediate errors

10

−3

h∗j

is the conjugated gain of the channel over which
where
the modulated symbol sj = µ(ĉj ) is transmitted by node
vj . Following the initialization step, the sum-product decoder
carries on iterations over the given Tanner graph to generate
the estimated a posteriori LLRs for the data bits. The number
of iterations used and other operational parameters for the
decoder are given in Section V-C.
V. N UMERICAL R ESULTS
A. Sample Network-I: Simulation Results
The results in this subsection are based on Sample NetworkI of (10), consisting of only 4 nodes in order to observe the
fundamental issues. At least 100 bit errors for each data bit
u1 , u2 , and u3 are collected through Monte Carlo simulations
for each SNR value. In each run, data bits, intermediate node
errors and complex channel gains are randomly generated with
their corresponding probability distributions. The solid lines
show the BER values for the optimal detector operating under
the realistic scenario of intermediate node errors, whereas the
dashed lines depict the performance of the genie-aided nointermediate-error network with the same optimal detection.
Finally, the dotted lines are for the detector that neglects
possible intermediate errors.
To start with, different diversity orders for bits of different
nodes are apparent for optimal detection under intermediate
errors. The diversity order for u1 may be observed to be 2
according to the slope of the corresponding BER curve. This
is also given in the Section III-A such that an error event
corresponds to at least 2 bit errors for the detection of u1 and
u2 . It is clear that no loss of diversity occurs, only an SNR
loss of 1.5 dB for u1 and u2 is evident with respect to the
no-intermediate-error operation. Hence the optimal detection
rule of (7) is said to avoid the problem of error propagation.
The loss for u3 , whose diversity order is 1, with respect to
the hypothetical no-intermediate-error network is around 2.5
dB. The performance deteriorates significantly for especially
u1 and u2 when intermediate errors are neglected in detection
(dotted lines), i.e., pe3 = pe4 = 0 is assumed. Not only an SNR
loss is endured but also the diversity gains for them disappear.
B. Sample Network-II: Simulation Results
Next, we compare the performance figures of repetition
coding with two scenarios implementing NC through use
of linear block code structures. Two sets of NC generator
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BER curves for data bits of different nodes for optimal detection

matrices with vectors of transmitting nodes are the ones given
in Section III-B in (12) and (13) respectively.
In fact, the repetition coding method, with G and v in (11),
represents a degenerate case of NC transmitting single bit at
each time slot. To construct G1 , we make use of the greedy
code with blocklength n = 6, dimension k = 3 and minimum
distance d = 3. Fig. 4 exhibits the BER curves for a network
of k = 3 nodes with repetition coding (dashed lines), NC
scenarios with Code-1 (G1 ) with n = 6 (solid lines) and Code2 (G2 ) with n = 5 (dotted lines). The optimal detector of (7)
is utilized for this simulation. Clearly, Code-1 has superior
performance with a network diversity order (average of all data
bits’ diversity orders) of 3. However, the lower rate of Code-1
(and also repetition coding) in comparison to Code-2 should be
noted. For Code-2, bits u2 and u3 observe a diversity order of 2
while u1 observes an order of 3. With this unequal protection
in mind, the average network diversity order for Code-2 is
2+2+3
= 2.33, which is higher than that of the repetition
3
coding with order 2. In addition to improved diversity, Code2 has also the advantage of increased overall rate due to usage
of 5 slots instead of 6. It is preferable especially for a network
that puts higher priority on u1 than on u2 and u3 .
C. Performance of Sum-Product Decoding
In this section the performance figures for the sum-product
iterative network decoder described in Section IV are given in
comparison with the optimal detection rule of (7). The network
coded communication system of interest is given in (12).
The number of iterations for the sum-product type decoder
is limited to 4 with no early termination over parity checks.
In Fig. 5, we identify the fact that the SNR loss due to usage
of sum-product decoder is less than 0.1 dB for a BER value
of 10−3 for all data bits. Achieving full-diversity with linear
order of complexity, sum-product type decoding may serve
as an ideal method for decoding in network coded wireless
systems despite the fact that the corresponding Tanner graph
contains cycles. Similar results were also reported previously

u1 (Repetition coding)

−1

10

u2 (Repetition coding)
u3 (Repetition coding)
u1 (Code−1)

−2

10

u2 (Code−1)
u3 (Code−1)
u1 (Code−2)
u2 (Code−2)

−3

10

BER

u3 (Code−2)

−4

shown to perform quite close to the optimal rule. Through our
definition of network diversity order, the performance of NC
using linear block codes clearly surpasses the repetition coding
scenario. Identifying rate and diversity gains of NC for random
G matrices in large networks, studying the effects of imperfect
information on channel gains and relay error probabilities,
combining channel codes with the described network codes
will be addressed in future work. Finally, it would be also
interesting to operate suggested wireless NC methods under
asymmetrical channel gains.
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in [19], [20] for loopy Tanner graphs. Moreover, for G
matrices with columns having weight larger than 2, e.g. greedy
NC with (8, 4, 4) code, it can be shown that sum-product
decoder achieves the maximum diversity order of 4 similar to
the optimal rule, since both methods avoid error propagation
via reliability information. However, due to space limitations,
these results are not presented in the current work.
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VI. C ONCLUSIONS
We formulated a NC problem for cooperative unicast
transmissions. A generator matrix G is used to represent
the combinations performed at relays. The generator matrix
and the error probabilities at the intermediate nodes formed
the basis for the given MAP-based optimal detection rule.
The performance determining parameter is proposed as the
diversity order for individual source nodes. Moreover, the
sum-product iterative decoder with linear complexity order is
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ÖZETÇE

Sönümleme ve gölgelemenin olumsuz etkileri çeşitleme ve
AK kullanılarak azaltılabilir [1]. İkili olmayan AK, telsiz
ağlarda çeşitleme kazancını arttırmada ikili AK’ya göre daha
etkin bir yöntemdir. [2]’de, bir q’lu Galois alanlı (GF(q)) ağ
kodlamalı, KÇİ, çok kullanıcılı işbirlikçi telsiz röle ağı ele
alınmaktadır. İkili olmayan AK kullanılarak ikili AK’ya göre
daha yüksek çeşitleme derecesi elde edilebildiği gösterilmiştir.
[3]’de, röle hatalarının göz önüne alındığı, ikili ağ kodlama
ve ikili faz kaydırmalı kiplenimin kullanıldığı KipÇİ toplanır
Gauss gürültülü röle ağının hata başarımı incelenmiştir.
Kaynak-röle (K-R) kanal durum bilgisinin (KDB) alıcıda
bilindiğinde
çeşitleme
kazancının
elde
edilebildiği
gösterilmiştir [3]. Ancak, sönümlemeli röle ağında ve/veya
daha yüksek mertebede ağ kodlama/kiplenim kullanıldığında
karşılaşılan işlem karmaşıklığının azaltılması için, bu bildiride
iki sekmeli bir röle kanalı tek sekmeli eşdeğer bir röle kanalı
ile yaklaştırılmaktadır. Böylece elde edilen sonuçlar, KipÇİ
röle ağlarında yaygın olarak kullanılan ve yüksek SGO
değerleri için geçerli olan minimum eşdeğer kanal modeli [4][6] ile karşılaştırılmaktadır.
Bu çalışmada, yeni bir eşdeğer kanal modeli kullanılarak
GF(4) AK KipÇİ röle ağının hata başarımı incelenmiştir.
Bölüm 2’de, önerilen eşdeğer kanal modeli verilmiştir;
incelenen sistem modeli ve veri iletim tekniği anlatılmıştır;
EBO kestirim kuralının çıkarımı ve önerilen eşdeğer kanal
modeli kullanılarak birleşim üst sınır sembol hata olasılığının
(SHO) hesaplanmasında izlenen yol verilmiştir. Bölüm 3’de
benzetim sonuçları ve Bölüm 4’te sonuçlar verilmiştir.

Bu çalışmada, telsiz işbirlikçi kip-çöz-ve-ilet (KipÇİ) röle
ağlarının hata başarımını analiz etmek amacı ile yeni bir
eşdeğer röle kanal modeli geliştirilmiş ve bu ağlarda yaygın
olarak kullanılan minimum eşdeğer röle kanal modeli ile
karşılaştırılmıştır. Ele alınan işbirlikçi röle ağ yapısı, iki
kullanıcılı, ortak alıcılı, dörtlü Galois alanlı (GF(4)) ağ
kodlamalı (AK), KipÇİ, dörtlü faz kaydırmalı kiplemeli
(DFKK) ve düz Rayleigh sönümlemelidir. Alıcıda, kaynak-röle
(K-R) kanalının hata istatistikleri kullanılarak en büyük
olabilirlik (EBO) kestirimi yapılmaktadır. Çiftsel hata olasılık
(ÇHO) başarımı sonuçları, önerilen eşdeğer röle kanal
modelinin başarılı olduğunu göstermektedir.

ABSTRACT
In this paper, a new equivalent relay channel model is
developed for analyzing the error performance of detect-andforward (DetF) relay networks and is compared to the
minimum equivalent relay channel model typically used in
DetF systems. The considered cooperative relay network
comprises two users, single destination, 4-ary Galois field
(GF(4)) network coded, QPSK modulated, DetF in a flat
Rayleigh fading environment. The destination performs
maximum likelihood (ML) decoding utilizing the error rates of
the source-relay links. Pairwise error probability results show
that the proposed equivalent channel model sucessfully
approximates the relay channel.

1.

GİRİŞ

İşbirlikçi haberleşme, röle ağlarında kapsama alanını
genişletme ve servis kalitesini arttırmada etkin bir yöntemdir.
Röle ağlarında en yaygın kullanılan röleleme yöntemleri
yükselt-ve-ilet (Yİ) ve kod-çöz-ve-ilet (KÇİ)’dir. Yİ’de, rölede
alınan sinyal, kanal kazancının bir fonksiyonu olan bir katsayı
ile çarpılır ve tekrar iletilir. Bu yöntemde gürültü sinyal ile
birlikte yükseltilip iletildiğinden, bu durum hata yayılmasına
ve dolayısıyla rölede veri iletim gücünün artmasına yol
açmaktadır. KÇİ’de, rölede alınan sinyal kod çözülür, tekrar
kodlanarak ve kiplenerek iletilir. Üstün başarımına karşın, bu
yöntemde işlem karmaşıklığı ve gecikmesi daha fazladır.
KipÇİ tekniğinde ise rölede alınan veri kip çözülüp tekrar
kiplenerek iletilir ve KÇİ’den daha düşük karmaşıklıdır [1].
Bu çalışma TÜBİTAK-EEEAG
desteklenmektedir.
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2.

GF(4) AĞ KODLAMALI KİP-ÇÖZ-VE-İLET
RÖLE AĞI

2.1. Yeni Eşdeğer Röle Kanal Modeli
İlk olarak Yİ röle kanalları için geliştirilmiş olan eşdeğer röle
kanalı, iki atlamalı kaynak-röle-alıcı (K-R-A) röle kanalının
tek atlamalı bir kaynak-alıcı (K-A) kanalı ile yaklaştırılmasıdır
[7]. Yİ röle kanalının iyi bir yaklaştırması olan armonik
ortalama eşdeğer röle kanalının anlık SGO’sunun olasılık
yoğunluk fonksiyonunun (OYF) karmaşık olması sebebiyle
[7], hata başarım analizinde kullanılması uygun değildir. Bu
nedenle, hata başarım analizinde armonik ortalama eşdeğer
röle kanalı yerine yaklaştırmasının kullanılması tercih
edilebilir.

γ γ
γ eş = KR RA
γ KR + γ RA
Burada

(1)

Bessel fonksiyonudur. (2)’deki a ve b katsayıları sırasıyla, (3)
ve (4) ile bulunur.
(3)
a = 1 γ KR + 1 γ RA
Burada γ KR ve

γ RA

γ KR γ RA

(4)

ise sırasıyla, K-R ve R-A kanallarının

ortalama SGO değerlerini göstermektedir.
(1)’deki eşdeğer SGO’nun ortalama değeri, K-R ve R-A
kanallarının ortalama SGO’larının birbirine eşit oldukları
durum için çıkartılmıştır [7]. Bu çalışmada, (1)’in ortalama
değeri, (2)’nin yardımı ile bulunur ve K-R ve R-A kanallarının
alabilecekleri bütün SGO değerleri için geçerlidir:

γ eş =
Burada,

1

γ eş

exp ( −γ γ eş ) , γ ≥ 0

(8)

Armonik ortalama, minimum ve üstel eşdeğer röle kanallarının
OYF'leri (2), (7) ve (8), Şekil 1’de γ KR = γ RA = γ için
karşılaştırılmıştır. (8) ile tanımlanan üstel eşdeğer röle
kanalının, armonik ortalama eşdeğer kanalının (bkz (2))
oldukça iyi bir yaklaştırması olduğu gözlenmektedir.

minimum
ustel
armonik

0.2

0.15

0.05



Burada, Ki (.) i.inci dereceden ikinci türden modifiye edilmiş

b=2

fγ eş ,üstel ( γ ) =

ise röle-

alıcı (R-A) kanalının anlık SGO değeridir. (1)'deki SGO'nun
OYF’si, (2)'deki gibidir [7]:
fγ ( γ ) = b γ e − a γ b K 0 ( bγ ) + a K1 ( bγ )  , γ ≥ 0. (2)



Bu çalışmada, analitik açıdan karmaşık bir OYF’ye sahip
olan (2) ile tanımlanan armonik ortalama eşdeğer kanal,
ortalaması (5) olan bir üstel OYF ile yaklaştırılmıştır:

0.1

γ KR , K-R kanalının anlık SGO değeri, γ RA

eş

K-R ve R-A kanallarının ortalama SGO'ları eşit olduklarında
( γ KR = γ RA = γ ), (3) kullanılarak γ eş ,min = a −1 = γ / 2 dir.

OYF

KipÇİ röle kanalında yaygın olarak kullanılan minimum
eşdeğer kanal modeli, armonik ortalama eşdeğer röle kanalının
bir yüksek SGO yaklaştırmasıdır [4]-[6]. Bu çalışmada,
armonik ortalama eşdeğer röle kanalının bir yaklaştırması
olan, hata başarım analizinde kolaylık sağlayan ve tüm SGO
değerlerinde geçerli olan yeni bir eşdeğer röle kanal modeli
önerilmiştir. Önerilen kanal modelinde, düz Rayleigh
sönümlemeli varsayılan K-R ve R-A kanalları, düz Rayleigh
sönümlemeli bir K-A kanalı ile yaklaştırılmıştır. Eşdeğer röle
kanalı düz Rayleigh sönümlemeli olduğundan, kanalın anlık
SGO’su üstel dağılımlıdır. Armonik ortalama eşdeğer röle
kanalının ortalama SGO değeri çıkartılmış ve üstel eşdeğer
röle kanalının ortalama SGO değeri olarak alınmıştır. Aşağıda
sırasıyla, armonik ortalama, minimum ve önerilen eşdeğer röle
kanal modelleri özetlenmiştir.
Rölede ve/veya alıcıda KDB'nin mevcut olması röle ağının
başarımını belirgin bir şekilde yükseltmektedir. Eğer bir Yİ
rölede K-R-A kanalı ile ilgili KDB varsa, K-R kanalının
kazancı bir yükseltme katsayısı ile telafi edilebilir. Armonik
ortalama eşdeğer kanalının anlık sinyal-gürültü-oranı (SGO)
(1)’deki gibi ifade edilir [7].
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Şekil 1: Armonik ortalama, minimum ve üstel eşdeğer röle
kanallarının anlık SGO’larının OYF'lerinin karşılaştırılması ( γ = 10 )

2.2. Sistem Modeli
Bu çalışmada incelenen ağ yapısı Şekil 2'de gösterilmiştir.
Kullanıcı terminalleri, T1 ve T2, birbirlerine ve ortak alıcıya
(OA) eşit mesafede oldukları, dolayısıyla bütün kanalların
ortalama SGO’ların birbirlerine eşit oldukları, Gray kodlamalı
DFKK kullanıldığı ve tüm kanalların düz Rayleigh sönümlü
ve birbirlerinden bağımsız oldukları varsayılmıştır. Veri

(5)

F (.) Gauss hipergeometrik fonksiyonudur. Eğer

2 1

γ KR = γ RA = γ ise, eşdeğer kanalın ortalama değeri
γ eş = γ 3 olur.
Armonik eşdeğer röle kanalının yüksek SGO yaklaştırması
olan ve
(6)
γ eş ,min = min {γ KR , γ RA }
ile tanımlanan minimum eşdeğer röle kanalı, yaygın olarak
KÇİ röle ağlarında kullanılmaktadır [4]-[6]. Minimum eşdeğer
kanalın (6) ile verilen anlık SGO'sunun OYF’si aşağıda
verilmiştir:
(7)
fγ
(γ ) = a exp ( −a γ ) , γ ≥ 0.
eş ,min

Şekil 2: İki kullanıcılı, ortak alıcılı işbirlikçi röle ağı

iletiminde zaman bölmeli çoklama kullanılmıştır. Kullanıcılar
birbirlerinin röle görevini üstlenirken aynı anda kendi
verilerini de GF(4) AK yardımıyla gönderebilmektedirler.
Düşük işlem karmaşıklığı nedeniyle kullanıcı terminallerinde
veri iletiminde KipÇİ yöntemi tercih edilmiştir. Rölede kip
çözme işleminin mükemmel yapılamadığı durum göz önüne

alınmıştır ve kip çözme sonucunda oluşan hataların
istatistiklerinin OA’da bilindikleri varsayılmıştır. OA'da
alınan veriler yumuşak kararlı EBO kestirim yöntemi ile
kestirilmektedir.
[8]’de belirtilen yöntem izlenerek veri iletimi dört zaman
diliminde gerçekleştirilir:

h =  h11D

1
T1’den yayımlanan veri s1 = ϕ ( u1 ) , OA’da y1D
ve T2’de y2

olarak alınır:
kip − çözme
y2 = h12 s1 + n2 
→ uˆ1 = u1 + e2

(9)

y11D = h11D s1 + n11D .
1
Burada uˆ1 , u1 , e2 ∈ GF (4) dır. h12 ve h1D
sırasıyla, T1-T2 ve
T1-OA

arasındaki
sönümleme
katsayılarıdır.
n2 ∼ CN ( 0, N0 ) ve n11D ∼ CN ( 0, N 0 ) sırasıyla, T2 ve

y12 D

h21 D

T
u = [u1 u2 ] , e R = [ 0 0 e1R e2 R ] ve

n12 D

T2’den yayımlanan s2 = ϕ ( u2 ) , OA’da ve T1’de aşağıdaki
gibi alınır:
kip −çözme
y1 = h21s2 + n1 
→ uˆ2 = u2 + e1

(10)

y12 D = h21 D s2 + n21 D .
1
Burada uˆ2 , u2 , e1 ∈ GF (4) dır. h21 ve h2D
sırasıyla, T2-T1 ve
arasındaki

sönümleme

Hatasız bir ortamda ağ kodlanmış veri alıcıda (14)’deki gibi
alınır:
(14)
c = G Tu.
DFKK GF(4) AK hatasız kod sözcükleri (15)’deki gibi
bulunur:
(15)
X = ϕ (c).
2.3. EBO Kestirim Kuralı ve Başarım Analizi
T1’in verisi u1 ’in EBO kestirim kuralı (16)’da verilmiştir:

OA’daki karmaşık Gauss gürültü terimleridir.

3

p ( y | u1 = α ) = ∑ p ( y | u1 = α , u2 = β ) p ( u2 = β ) . (17)
β =0

Burada, α , β ∈ GF(4) dır. p ( u2 = β ) = 1/ 4
yukarıdaki eşitlik (18)’deki gibi olur:

p ( y | u1 = α ) =
=

1
p y11D | u1 = α
4

(

3

)∑ p(y

1
2D

| u2 = β

β =0

(

= ϕ ( u1 + 2uˆ2 ) verisi OA’da (11)

’deki gibi alınır:

y12D = h12D s1R + n12D .

(18)

)

) (

)

(11)

2
2
ve y2D
verilerinin
alıcıda bilindiklerinde, (18)’deki y1D
koşullu OYF’leri aşağıdaki gibi ifade edilir:
p y12D | u1R = α + 2β

(

2
Burada h1D
, T1-OA arasındaki sönümleme katsayısı ve

OA’daki

karmaşık

Gauss

)

3

= ∑ p y12D | uˆ1R = u1R + e1R p ( e1R = i ),

gürültü

i =0

(

)

(

p y22D | u2 R = α + β

terimidir.
•

1 3
∑ p ( y | u1 = α , u2 = β )
4 β =0

Röledeki kip çözme hata istatistikleri p ( e1R ) ve p ( e2 R ) ,

T1’den yayımlanan s1R

,

varsayılırsa,

. p y12D | u1R = α + 2β p y22D | u2 R = α + β .

3. zaman dilimi:

n ∼ CN ( 0, N 0 )

(16)

u1ML = arg max p ( y u1 ) .

katsayılarıdır.

n1 ∼ CN ( 0, N 0 ) ve n12 D ∼ CN ( 0, N 0 ) , sırasıyla, T1 ve

2
1D

T

n22D  dır.

n12D

Yukarıdaki ifadedeki y vektörü (13)’deki gibidir ve koşullu
OYF’si (17)’deki gibi hesaplanır:

2. zaman dilimi:

•

 0 1 2 1

u1

temsil etmektedir.

T1-OA

T
1 0 1 1 ,
h22D  , G = 


h12D

OA’daki karmaşık Gauss gürültü terimleridir. ϕ ( .) , DFKK’yı

•

T

y22D  ,

y12D

T

n D =  n11D

1. zaman dilimi:

•

Burada y =  y11D


3

(19)

)

= ∑ p y22D | uˆ2 R = u2 R + e2 R p ( e2 R = i ).

4. zaman dilimi:

T2’den yayımlanan s2 R = ϕ ( uˆ1 + u2 ) , OA’da (12)’deki gibi
alınır:

y22D = h22D s2 R + n22D .

i =0

Ps ≤

Burada h22D , T2-OA arasındaki sönümleme katsayısıdır ve

(

)

)

Birleşim üst sınır SHO hesaplaması aşağıda verilmiştir. SHO,
ortalama ÇHO’ların ortalaması ile üst sınırlandırılır [9]:

(12)

n22D ∼ CN ( 0, N 0 ) , OA’daki karmaşık Gauss gürültü
terimidir.
Alıcıda alınan veri doğrusal bir denklem ile ifade edilebilir:
(13)
y = h .ϕ G T u + e R + n D .

(

1
χ

∑ ∑

ˆ )
Pr(X(i) → X(j)

(20)

ˆ ( j)∈χ , j ≠ i
X( i )∈χ X

Burada χ, (15)’deki kod sözcük kümesidir. Ortalama ÇHO’lar
(21)‘deki gibi bulunur [9]:


ˆ ( j ) = Q  ES d 2 X ( i ) → X
ˆ ( j)  . (21)
Pr X ( i ) → X
 2N E

0


ˆ ( j) , X ( i ) ve X̂ ( j) arasındaki ortalama
Burada d 2 X ( i ) → X

(

E

)

(

(

)

)

Öklid mesafenin karesini temsil etmektedir.
K-R kanalı hatasız olduğunda Öklid mesafe kareleri bulmak
basittir ancak hatalı olduğunda bu işlem oldukça

zorlaşmaktadır. Eşdeğer röle kanal modeli yardımı ile
matematiksel işlem karmaşıklığı azaltılabilir. Bölüm 2.1’deki
üstel eşdeğer röle kanal yöntemi kullanılarak Şekil 2’deki röle
ağına ait anlık Öklid mesafe kareleri (22)’deki gibi bulunur:
2
ˆ ( j) γ = h (ϕ ( i ) − ϕ ( j) )
d E2 X ( i ) → X
(22)
2
2
2
2
= h11D ϕ ( i1 ) − ϕ ( j1 ) + h21 D ϕ ( i2 ) − ϕ ( j2 )

(

)

2

2

2

2

+ heş ,1 ϕ ( i3 ) − ϕ ( j3 ) + heş ,2 ϕ ( i4 ) − ϕ ( j4 ) .

Burada γ

= γ 11D γ 21 D γ eş ,1 γ eş ,2  , h =  h11D h21 D heş ,1 heş ,2  ,

γ eş ,1 ve γ eş ,2 sırasıyla,

i = [ i1 i2 i3 i4 ] , j = [ j1 j2 j3 j4 ] ,

T2-

T1-OA ve T1-T2-OA röle kanallarının üstel eşdeğer röle
modeli ile elde edilen anlık SGO değerleridir:

γ eş ,i = γ eş ,i heş ,i

2

)

ˆ ( j) =
P X (i) → X

 ϕ (i ) − ϕ ( j ) 2 
(23)
k
k
M
∏  − 2sin 2 (θ )  dθ .
π θ ∫=0 k =1 k 



1

π /2

4

i = [ i1 i2 i3 i4 ]

Burada,

M k ( s ) = (1 − sγ k )

4.

−1

ve

,

j = [ j1 j2 j3 j4 ]

γk

sırasıyla,

,

(13)’deki

y vektörünün k. elemanının MÜF’ü ve ortalama SGO’sudur.
Örneğin, c ( 0 ) = [ 0 0 0 0] ve c ( 1) = [ 0 1 2 1] kod sözcükleri
ˆ (1) ) , (23)
arasındaki ortalama ÇHO P ( X ( 0 ) → X

5.
[1]
[2]

[3]
[4]

[5]

kullanılarak aşağıda gösterildiği şekilde bulunur:
2

ϕ (0) − ϕ (0)
ˆ ( j) =
1 +
γ
P X (i ) → X
π θ ∫= 0 
2 sin 2 (θ )


(

)

1

π /2

2

ϕ ( 0 ) − ϕ (1)

γ
. 1+
2 sin 2 (θ )








−1






−1

2

ϕ (0) − ϕ ( 2) γ 
1 +

2 sin 2 (θ ) 3 




[6]

−1

(24)
[7]
[8]

−1

2

ϕ ( 0 ) − ϕ (1) γ 
 dθ .
. 1 +

2 sin 2 (θ ) 3 


ˆ (1)
Yukarıdaki ifadede sin 2 (θ ) = 1 konarak P X ( 0 ) → X

(

)

aşağıdaki gibi üst sınırlandırılır:

(

)

ˆ (1) ≤
P X (0) → X

36

(γ

+ 2 )( γ + 6 )

2

≤

36

γ3

.

(25)

olarak

dB

daha

az

SGO
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Diğer ortalama ÇHO’lar da benzer şekilde üst sınırlandırılır ve
(20)’de yerine konarak birleşim üst sınır SHO’dan sistemin
çeşitleme derecesinin üçe yakın olduğu bulunur.

Analitik, ustel esdeger role agi
Analitik, minimum esdeger role agi
Simulasyon, role agi

-1
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BENZETİM SONUÇLARI

Şekil 3'de, GF(4) AK KipÇİ röle ağının Monte Carlo
simülasyonu sonucunda elde edilen ÇHO başarımı, GF(4) AK
KipÇİ üstel ve minimum eşdeğer röle ağlarının analitik ÇHO
başarımları ile karşılaştırılmıştır. Üstel eşdeğer röle ağının,
röle ağına minimum eşdeğer röle ağına kıyasla daha yakın
ÇHO başarımı sergilediği gözlenmiştir. Örneğin, SHO =
2.10⁻⁴ için üstel eşdeğer röle ağı, röle ağından yaklaşık olarak
0.2 dB daha fazla SGO gerektirmektedir, minimum eşdeğer

P(X(0)->X(1))

3.

1

Bu çalışmada, KipÇİ röle ağlarının hata başarımını analiz
etmek amacı ile, düşük matematiksel karmaşıklıklı yeni bir
eşdeğer röle kanal modeli geliştirilmiş ve bu model KipÇİ röle
ağlarında yaygın olarak kullanılan minimum eşdeğer röle
kanal modeli ile karşılaştırılmıştır. ÇHO başarımından,
önerilen yöntemin, röle kanalına minimum eşdeğer röle
kanalından daha çok yaklaştığı gözlenmiştir. Bu çalışmada iki
kullanıcılı, ortak alıcılı bir GF(4) AK, KipÇİ, düz Rayleigh
sönümlemeli röle ağı ele alınmıştır. Ancak önerilen yöntemin
daha genel röle ağları için de geçerli olduğu
değerlendirilmektedir.

, i = 1, 2 ve heş ,i , i. üstel eşdeğer röle

kanalının Rayleigh sönümleme katsayısıdır.
Ortalama ÇHO’lar, (21)’deki ifadenin yerine moment
üreten fonksiyon (MÜF) yöntemi ile bulunabilir [9]:

(

röle ağı ise yaklaşık
gerektirmektedir.

-2

10

-3

10

-4

10

0

5

10

15

SGO (dB)

Şekil 3: GF(4) AK KipÇİ röle, minimum ve üstel eşdeğer röle
ağlarının ÇHO’larının karşılaştırılması
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İŞBİRLİKÇİ KABLOSUZ HABERLEŞMEDE SÖNÜMLEMELİ KANAL
İÇİN Q-FONKSİYONUNUN ÖRNEKLEME ÖZELLİĞİNDEN
YARARLANAN BİR ÇEŞİTLEME VE KODLAMA KAZANCI ANALİZİ
A DIVERSITY AND CODING GAIN ANALYSIS FOR THE
COOPERATIVE WIRELESS COMMUNICATION CHANNEL UNDER
FADING USING SAMPLING PROPERTY OF THE Q-FUNCTION
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ÖZETÇE
Bu çalışma, literatürde kablosuz haberleşme sistemlerinin
başarımlarını incelemede ve karşılaştırmada sıklıkla kullanılan
bit hata oranı (Bit Error Rate, BER) ifadelerini basitçe bulabilmek için yapılabilecek yaklaştırma yöntemlerine yer vermektedir. Bu yöntem grubunda, analitik olarak bulunması zor olan
ve Monte Carlo benzetimleri ile hesaplanması da zaman alan
beklenti integrallari ele alınmaktadır. Bu integraller için orta ve
yüksek sinyal-gürültü-oranı (Signal-to-Noise Power Ratio,SNR)
varsayımı altında Q-fonksiyonunun örnekleme özelliği kullanılarak çeşitleme ve kodlama kazancını açığa çıkaran güvenilir BER fonksiyonları türetilmektedir. Önerdiğimiz yöntemler kullanım alanı olarak çok daha geniş bir alanı kapsamakla birlikte, burada sunduğumuz sonuçlar, temel bir işbirlikli
haberleşme senaryosu için basit örneklerden yola çıkarak adım
adım kapalı form BER ifadesinin elde edilme yöntemini anlatmakta ve benzetim kullanarak elde edilen eğrilerle görece
düşük SNR değerlerinde dahi bu ifadenin uyumunu göstermektedir.

ABSTRACT
This work presents approximation methods that are used to
identify Bit Error Rate (BER) expressions which are frequently
utilized in investigation and comparison of performance for wireless communication systems in the literature. In this group of
approximation methods, some expectation integrals, which are
hard (if not impossible) to exactly analyze and time-consuming
to evaluate through Monte Carlo simulations, are handled. For
this group of integrals, by using the sampling property of the
Q-function under mid- and high- Signal-to-Noise Power Ratio
Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 110E088 numaralı proje kapsamında desteklenmektedir.
978-1-4673-0056-8/12/$26.00 c 2012 IEEE

(SNR) assumptions, reliable BER functions revealing the diversity and coding gains are derived. Although the methods we
proposed cover a larger class of integration problems, the results presented in this work show the step by step derivation of
the BER expression for a canonical cooperative communication
scenario starting from basic building blocks and prove the consistency of the derived expression with the curves obtained via
simulation even under relatively low SNR values.

1. GİRİŞ
Kablosuz haberleşme kanallarında sönümlemenin etkilerini azaltmak amacıyla iletilecek verinin güvenilirliğini
arttırabilecek bir çok çeşitleme yöntemi önerilmiştir. Son
yıllarda, kablosuz ağlarda haberleşen düğümlerin birbirlerini
duymalarından yararlanan ve uzamsal çeşitleme yöntemlerine
örnek olan işbirlikli haberleşme özellikle ilgi çeken konulardan olmuştur [1]. Bu işbirliğini sağlamada röleli yöntemler
önemli yer tutmaktadır. Rölenin yapacağı alım ve gönderim
tiplerininse literatürde üçe ayrıldığını gözlemekteyiz: yükseltilet, kod-çöz-ilet, kip-çöz-ilet [2, 3]. Biz bu çalışmamızda röle
düğümünde karmaşıklığı en aza indirgeyecek ve günümüzde
sıkça kullanılan sistemlerle uyumlu olan kip-çöz-ilet tekniğini
kullanan röle düğümleri üzerinden örnek bir haberleşme sistemi
tanımlayacağız. Bu yöntemin hedef düğümde en yüksek olabilirlik (Maximum Likelihood, ML) [3] veya işbirlikli en yüksek
oran birleştirmesi (Cooperative Maximal Ratio Combining, CMRC) [4] kullanılması durumunda hata yayılımı sorununu engelleyerek en yüksek çeşitleme kazancını sağlayabildiği daha
önceden gösterilmiştir.
Tek bir röle düğümünün, kaynak düğümden hedef düğüme
doğrudan yapılan iletime yardımcı olduğu temel işbirlikli
haberleşme senaryosu, [4] içerisinde hedefin C-MRC tespit
kuralı kullanımı için incelenmiştir. C-MRC yönteminin temel

avantajları röle sayısının arttığı senaryoda eniyi yöntem olan
ML’e göre tespit karmaşıklığının az olması ve analizinin görece
basit olmasıdır. Ayrıca yazarlar aynı çalışmada, bir eniyi altı
tespit yöntemi olan C-MRC’nin başarım kayıplarının son derece az olduğunu benzetim yoluyla göstermiştir. Ancak [4]
içerisinde temel tek röleli sistem için C-MRC altında dahi detaylı üst sınır (upper bound) koyma işlemleri ardından yalnızca
sistemin uçtan uca BER başarımının 2 çeşitleme derecesine
işaret ettiği gösterilebilmiştir. Bu durumda ilgili sistemin ve birden çok röle içeren genelleştirilmiş sistemin kodlama kazancını
da içerecek şekilde bir BER eğrisi fonksiyonunun belirlenmesi
açık bir konu olarak görünmektedir.
Yakın zamanda yapılan diğer çalışmalarda [5, 6], sönümlemeli kanalların başarım analizlerinde sıklıkla karşılaşılan
beklenti integrallerinde kullanılabilecek bir yüksek SNR
yaklaştırma metodu, tek bir rastgele değişken üzerinden
tanımlanarak bu integraller için kapalı form ifadelere
ulaşılmıştır. Yöntemin ana fikri, anlık BER ifadesinde ortaya
çıkan Q-fonksiyonunun özellikle yüksek SNR’da bir Dirac
Delta fonksiyonu gibi görülmesine dayanır. Ancak yöntemin
birden çok değişken üzerine uygulaması üzerine herhangi
bir çalışma yapılmadığı gibi Q-fonsiyonu içerisinde yer alan
değişkenlerin genel bir fonksiyonu için de herhangi bir sonuç
sunulmamıştır.
Bu çalışmanın iki temel katkısı vardır. Öncelikle, [6]
içerisinde girişi yapılan Q-fonksiyonun örnek alma özelliği çok
sayıda değişkenin genel fonksiyonlarına genelleştirilmektedir.
Sonrasında, [4] içerisinde yalnızca çeşitleme kazancı için
incelenen BER ifadesi kapalı formda türetilerek benzetim
sonuçlarıyla kıyaslanmakta ve elde edilen eğriler arasındaki
uyum sunulmaktadır.

2. Temel İşbirlikli Haberleşme Modeli ve
Uçtan Uca Anlık BER İfadesi
Temel röleli haberleşme modeli, [6] içerisinde verildiği gibi
kaynak düğüm (S) ile hedef düğüm (D) arasındaki doğrudan
bağlantıya ek olarak işbirliğini gösteren kaynaktan röle
düğümüne (R) ve röle düğümünden hedefe olan bağlantıları
da içermektedir. Şekil 1 üzerinde bu bağlantılar ilgili karmaşık
sönümleme katsayıları ile birlikte gösterilmiştir. Görüldüğü gibi
iletim iki zamana ayrılırken, ilk zamanda S ve ikinci zamanda
R düğümü iletim yapmaktadır.

hSD
hSR

x
x

R

S
: 1. dilim
: 2. dilim

D

x̂R
hRD

Şekil 1: Temel işbirlikli haberleşme modeli
Şekil 1 üzerinde verilen x, S düğümünden iletilmek istenen sembolü göstermektedir. Bu çalışmada aynen [4] içerisinde
olduğu gibi analiz kolaylığı açısından x ∈ {0, 1} varsayılıp

yapılan kanallarda iletimlerin de ikili faz kaydırmalı anahtarlamayı (BPSK) takip ettiği düşünülmektedir. Bu iletimlerde
kullanılan ortalama güç P alınmaktadır. Ayrıca birbirinden
bağımsız alınan sönümleme katsayıları hSR , hRD ve hSD ’nin
çembersel simetrik karmaşık Gauss dağılımlı oldukları kabul
2
edilir (örneğin, hSR ∼ CN (0, σSR
)). Bu durumda, ilk zaman diliminde S’nin yayını ardından R ve D düğümlerinde
blok sönümleme varsayımı altında elde edilen gözlem sinyalleri sırasıyla
ySR = hSR x + nSR , ySD = hSD x + nSD

(1)

olarak yazılırken nSR ve nSD ilgili iletimlerdeki CN (0, N0 )
dağılımlı beyaz eklenebilir gürültü terimlerini ifade eder. Böylelikle ortalama SNR’ı γ̄ = NP0 şeklinde tanımladığımızda S-R
ve S-D bağlantıları için anlık SNR değerleri γSR = γ̄|hSR |2
2
ve γSD = γ̄|hSD |2 olup bu değişkenler ortalamaları γ̄σSR
2
ve γ̄σSD olan üstel dağılıma sahiptirler. İkinci zaman dilimindeki iletimden önce kip-çöz-ilet tekniği gereği hSR katsayısını
mükemmel bildiği varsayılan R eniyi yöntemle (ML) aşağıdaki
tespiti yapar.
x̂R = arg min |ySR − hSR x|2 ,

(2)

x∈{0,1}

İkinci dilim sonunda D’deki gözlem yRD = hRD x̂ + nRD
olurken nRD ∼ CN (0, N0 ) alınıp bu gözlemdeki anlık SNR
da γRD = γ̄|hRD |2 olarak tanımlanan üstel dağılımlı rastgele bir değişkendir. Sistemde amaç S düğümünden iletilmek
istenen x verisini, D düğümünde tüm olası anlık kanal kazanç
değerlerini kullanarak çözmektir. Eğer [4] içerisinde önerilen
C-MRC yöntemini ele alırsak D’de yapılan doğrusal birleştirme
sonucunda elde edilen tespit
x̂D = arg min |w1 ySD + w2 yRD − (w1 hSD + w2 hRD )x|2 (3)
x∈{0,1}

olurken w1 doğrudan bağlantı S-D’ye ait katsayı olduğundan
aynen rölesiz durumdaki MRC yöntemindeki gibi ilgili
sönümleme katsayısının karmaşık konjügesi h∗SD seçilir. Ancak
iki aşamalı iletimi içeren yRD gözlemine ait katsayı w2 , S-R
ve R-D bağlantılarını temsil edecek tek bir eşdeğer sönümleme
katsayısı üzerinden tanımlanmalıdır. Yazarlar, [4] içerisinde bu
eşdeğer sönümlemeyi BPSK için
h
i
o2
i
n
h
b
b
b
b
PSR
/2 (4)
γeq , Q−1 1 − PSR
PRD
+ 1 − PRD

R∞
b
olarak verirken Q(x) = x √12π exp(−z 2 /2)dz, PSR
=
√
√
b
Q( 2γSR ) ve PRD = Q( 2γRD ) alınmıştır. Bu durumda
γeq
w1 = γRD
h∗RD tanımı yapıldığında anlık uçtan uca BER ifadesi
" √
#


p
2(γSD + γeq )
b
P = 1 − Q( 2γSR ) Q p
2 /γ
γSD + γeq
RD
" √
#
p
2(γSD − γeq )
+Q( 2γSR )Q p
(5)
2 /γ
γSD + γeq
RD

olarak bulunur. Ancak bu karmaşık ifadenin γSR , γSD ve γRD
değişkenlerinin üstel dağılımları üzerinden 3 katlı integralinin
alınıp BER için beklenti değerinin bulunması zor olduğundan
[4] içerisinde yalnızca bir takım üst sınırlandırma işlemleri
ardından sistemin çeşitleme derecesinin iki bağımsız yol üzerinden iletim yapıldığı için beklendiği üzere 2 olduğu verilmiştir.

Bölüm 3.4’deki analizde BER için hem çeşitleme hem de kodlama kazancını içeren özgün bir kapalı form ifade türetiyoruz.

3. Q-Fonksiyonunun Genelleştirilmiş
İfadeler İçin Örnekleme Özelliği
Bu bölümde, [6] içerisinde tek değişkenli (x) integraller ve
√
yalnızca Q( x) şeklindeki anlık BER fonksiyonları için uygulanan yaklaştırma yönteminin özeti ve küçük bir düzeltmesi
ile başlayıp, yöntemin birden çok değişkene ve bu değişkenlerin
genel fonksiyonlarına uyarlanabileceğini gösteriyoruz.
3.1. Temel Problem ve Çözüm Yolu
Olasılık dağılım fonksiyonu fX (x) ile verilen bir X rastgele değişkeni üzerinden alınması istenen beklenti integralinin
aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım [6].
Z ∞
 √
√
I0 = EX Q( x) =
Q( x)fX (x)dx.
(6)

olduğu nokta MATLAB ortamında yalnızca 4 yinelemenin
ardından tN
∗ = 1.4157 olarak kolayca bulunur. Bu değer [6]
kapsamında bulunan
tN
∗ = 2 değerinden farklılaşmıştır. İkinci
R∞ √
aşamada c = 0 Q( x)dx = 21 analitik olarak buluruz. Eğer
X değişkenini de özel bir durumda ortalaması SN R olan üstel
dağılımlı kabul edersek


1.4157
1
exp −
(8)
I0 ≈
2 SN R
SN R
olarak beklenti integralini yakınsamış oluruz. Şekil 3,
Monte Carlo yöntemi kullanarak elde edilen BER benzetim
sonuçlarıyla (8) eşitliğini (İfade-1) ve [6] kapsamında tN
∗ =
2 kullanılarak bulunan eşitliği (İfade-2) karşılaştırmaktadır.
Buna göre hem önerdiğimiz İfade-1 hem de önceden önerilmiş
olan İfade-2, 10 dB’den büyük SNR değerleri için benzetim sonuçlarına oldukça yakındır. 0-10 dB aralığında ise
önerdiğimiz ifade daha iyi bir yaklaştırma olarak görünmektedir.

0

Benzetim
Ifade−1
Ifade−2

−1

10

e

0

P (I )

Eğer x → tN değişken değişimini
kullanırsak t üzerinden
√
N )N tN−1 f (tN ) içinden
t
integrali alınacak
ifade
olan
Q(
X
√
h(tN ) , Q( tN )N tN−1 fonksiyonunu inceleyebiliriz. Bu
durumda h(tN )’nin tek modlu (unimodal) bir fonksiyon olup
tek bir kritik noktası olduğu ve N → ∞ için h(tN )’nin bu
kritik noktadaki değerinin sonsuza diğer tüm tN noktalarında
ise sıfıra gittiği gösterilmiştir [6]. Bu durum, N = 10 ve 1000
değerleri için h(tN )’nin t değişkenine karşılık eğrileri ile
Şekil 2 üzerinde örneklenmiştir.
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Şekil 3: I0 integralinin önerilen yöntemlerle yaklaştırılması
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3.2. İki Değişkenli Örnekleme Özelliği
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Şekil 2: N = 10 ve 1000 için h(tN ) fonksiyonu
Şekil 2 ile de gördüğümüz gibi, h(tN ) büyük N
değerleri için Dirac Delta fonksiyonu ile yakınsanabilir:
N
limN→∞ h(tN ) = cδ(tN − tN
∗ ). Burada, t∗ delta fonksiyonunun bulunduğu yeri, c ise ağırlığını (dolayısıyla ilgilenlilen
√
Q( x) fonksiyonunun alyında kalan alanı) belirtmektedir. Bu
√
.
sonuç Q( x) = cδ(x − tN
∗ ) ile betimlenmektedir. Eğer (6)
eşitliğine dönecek olursak sonuç aşağıdaki gibi olur.
Z ∞
N
I0 =
cδ(x − tN
(7)
∗ )fX (x)dx ≈ c fX (t∗ )
0

Öncelikle tN
değerinin bulunmasına değinelim. Q∗
fonksiyonu üzerinden [6] kapsamında yapıldığı gibi bir
yaklaştırma kullanmadan, yalnızca h(tN )’nin verilen yüksek
bir N değeri için tanımlanmış kısıtlamasız eniyileme (unconstrained optimization) problemini çözmeyi öneriyoruz. Örneğin
bu durumda, N = 1000 için −h(tN ) fonksiyonunun enküçük

Önceki bölümdeki yaklaşımı, beklentisi alınacak fonksiyonun
tüm değişkenleri türünden delta fonksiyonu ile ifade edilebildiği her durumda, iki veya daha fazla bağımsız değişken
için genellemek mümkündür. Bu bölümde, iki değişkene bağlı
aşağıdaki beklenti integrali üzerinden anlatımı yapıyoruz.
Z ∞Z ∞
√
I1 =
Q( a1 x + a2 y)fX (x)fY (y)dxdy.
(9)
0

0

Denklem (9) içerisinde verilen√a1 ve a2 pozitif sabitleri için
tanımlanan h(tN , uN ) , Q( a1 tN + a2 uN )N 2 tN−1 uN−1
fonksiyonu tek modlu olup iki boyutta delta fonksiyonuna
yakınsamaktadır. Bu durumu, N = 1000 ve a1 = a2 = 2
için Şekil 4 ile özetlemekteyiz.
Aynen tek değişken için yapıldığı gibi eniyileştirme fonksiyonu çalıştırılırıp h(tN , uN )’nin kritik noktası (delta fonkN
siyonu pozisyonu) (tN
∗ , u∗ ) = (0.8197, 0.8197) olarak bulunur. Delta
R ∞ √ ağırlığı ise analitik olarak elde ediR ∞fonksiyonu
lir: c = 0 0 Q( a1 x + a2 y)dxdy = 4a13a2 . X ve Y
rastgele değişkenleri üstel dağılımlı ve SN R ortalamalı varsayılırsa a1 = a2 = 2 için


3
2(0.8197)
I1 ≈
exp
−
(10)
16SN R2
SN R
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Şekil 6: I2 integralinin önerilen yöntemle yaklaştırılması

Şekil 4: N = 1000 için h(tN , uN ) fonksiyonu

yaklaştırmasına ulaşılır. Bu ifade, eşit SNR değerine sahip iki
paralel kanal için MRC tekniğinin analizinde [7] karşılaşılan
BER ifadesiyle örtüşmektedir ve benzetim sonuçlarıyla denklem (10) ile bulunan sonucun örtüştüğü Şekil 5 ile gösterilmiştir.

Benzetim
Yakl. Ifade

γSD +γeq /γRD

ele alalım ve
γ

"√
#


p
2(γSD + γSR )
P1 = 1 − Q( 2γSR ) Q
√
γRD →∞
γSD
hp
i
2(γSD + γRD )
= lim P1 = Q

P1 RD =
γ

−1

10

 √


√
2(γSD +γeq )
1 − Q( 2γSR ) Q √
terimini
2

likle P1 =

P1 SR

lim

γSR →∞

(12)

−2

10

asimptotik terimlerini tanımlayalım. Bölüm 3.3’tekine benzer
şekilde, doğrudan γSR ve γRD üzerinden örnekleme özelliği
kullanılamayacak P1 fonksiyonunu ikişer değişkene bağlı iki
fonksiyona√
indirgeriz. Aslında Bölüm 3.3’teki yaklaşımda kul√
lanılan Q( 2x) ve Q( 2y) terimleri de asimptotik terimlerdir. Böylelikle P1 ’in beklenti integralinin hesaplanmasını
Bölüm 3.2’deki yöntemi de kullanarak yaparız.
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Şekil 5: I1 integralinin önerilen yöntemle yaklaştırılması

3.3. İki Değişken Üzerinden Tek Boyutta Örnekleme
Her senaryoda, Bölüm 3.2’de verilen iki boyutta
p örnekleme
özelliği kullanılamayabilir. Örneğin, Q( 2 min{x, y})
fonksiyonu incelendiğinde, tanımlı olduğu x ve y değişkenleri
üzerinden iki boyutta delta fonksiyonuna yakınsamadığı
görülebilir. Ancak Z , min{X, Y } için dağılımı bildiğimiz
durumda, Bölüm 3.1’de verilen yöntem ile tek boyutta
örnekleme
özelliğini kullanabiliriz.
Alternatif olarak,
p
√
√
Q( 2 min{x, y}) ≤ Q( 2x) + Q( 2y) üst sınırı kullanılarak yine tek boyutlu iki integral alınabilir ki (8) göz önüne
alındığında bu ikinci yöntem ile üstel dağılımlar için
Z ∞Z ∞ p
I2 =
Q( 2 min{x, y})fX (x)fY (y)dxdy
0
0


1
0.7079
≈
exp −
(11)
2SN R
SN R
yaklaştırmasına ulaşılır. Bu yaklaştırmanın iyi sonuç verdiği
Şekil 6 ile gösterilmiştir.
3.4. Temel İşbirlikli Haberleşme BER Analizi
Bölüm 2’de anlatılan sistemin anlık BER değeri, (5)’te iki terimin toplamı şeklinde P b = P1 + P2 olarak yazılmıştır. Önce-

I3 ≈

Z
Z

∞
0

∞

Z

0

∞Z

γ

P1 RD fγSR (γSR )fγSD (γSD )dγSR dγSD

∞

γ

P1 SR fγRD (γRD )fγSD (γSD )dγRD dγSD




1
1.3049
3
2(0.8197)
≈
exp
−
+
exp
−
16SN R2
SN R
16SN R2
SN R
(13)
+

0

0

Benzer bir analiz P2 üzerinden tanımlanan asimptotik P2γRD
ve P2γSR terimleri için yapıldığında P2γSR = 0 çıkar ve
Z

∞

Z

∞

γ

P2 RD fγSR (γSR )fγSD (γSD )dγSR dγSD


1
1.7564 + 1.3737
≈
exp
−
(14)
4SN R2
SN R

I4 ≈

0

0

bulunur. Son olarak, (13) ve (14)’den elde edilen I3 +I4 ifadesi,
istenilen P b ’nin beklenti fonksiyonu olarak, Şekil 7 üzerinde
aynı fonsiyonun benzetim sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Buna
göre, SNR’ın 3 dB’den yüksek değerlerinde, önerdiğimiz kapalı
form ifade benzetim sonuçlarına çok yakında bulunmaktadır.
Böylelikle sistemin yüksek SNR başarımını belirleyen kodlama
ve çeşitleme kazançları belirlenmiş olmaktadır.

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, sönümlemeli kanallar üzerinden yapılan
iletişimde sıkça rastlanan BER ifadelerinin yaklaştırılmasına
ilişkin genelleştirmeler yaptık. Bu genelleştirmeleri basit bir
işbirlikli haberleşme ağındaki ortalama BER değerini kapalı
formda ifade etmek üzere kullandık ve önerdiğimiz yöntemlerin başarımını benzetim sonuçlarıyla kıyaslamalı olarak verdik.
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Şekil 7: I3 + I4 integralinin önerilen yöntemle yaklaştırılması

Burada önerdiğimiz yöntemlerin, özellikle birden çok kaynak
ve/veya röle düğümü içeren ve hatta ağ kodlamalı haberleşme
tekniklerini kullanan sistemlere uyarlanması ilgi çekici bir
çalışma alanı olarak önümüzde durmaktadır.
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Practical Methods for Wireless Network Coding
with Multiple Unicast Transmissions
Tuğcan Aktaş, A. Özgür Yılmaz, Emre Aktaş

Abstract
We propose a simple yet effective wireless network coding and decoding technique for a multiple unicast
network. It utilizes spatial diversity through cooperation between nodes which carry out distributed encoding
operations dictated by generator matrices of linear block codes. In order to exemplify the technique, we make
use of greedy codes over the binary field and show that the arbitrary diversity orders can be flexibly assigned to
nodes. Furthermore, we present the optimal detection rule for the given model that accounts for intermediate node
errors and suggest a low-complexity network decoder using the sum-product (SP) algorithm. The proposed SP
detector exhibits near optimal performance. We also show asymptotic superiority of network coding over a method
that utilizes the wireless channel in a repetitive manner without network coding (NC) and give related rate-diversity
trade-off curves. Finally, we extend the given encoding method through selective encoding in order to obtain extra
coding gains.
Index Terms
Wireless network coding, cooperative communication, linear block code, sum-product decoding, unequal error
protection

I. I NTRODUCTION
In order to counteract the effects of fading in wireless communication networks, many ways of creating
diversity for transmitted data have been proposed. Utilizing the spatial diversity inherent in wireless
channels, cooperative communication [1] has been of great interest in recent years. In [2], [3] three
methods to be used by relay nodes are described: amplify-forward (AF), decode-forward (DF) and detectforward (DetF). The AF method attains full diversity, whereas other two cannot, unless the propagation
Tuğcan Aktaş and A. Özgür Yılmaz are with the Department of Electrical and Electronics Engineering, Middle East Technical University (email: aoyilmaz@metu.edu.tr, taktas@metu.edu.tr) and Emre Aktaş is with the Department of Electrical and Electronics Engineering, Hacettepe
University (e-mail: aktas@ee.hacettepe.edu.tr), Ankara, Turkey. This work was presented in part at the 2012 IEEE Wireless Communications
and Networking Conference (WCNC 2012), Paris, France under the title ”Practical Wireless Network Coding and Decoding Methods for
Multiple Unicast Transmissions” and supported by The Scientific And Technological Research Council of Turkey under Grant No. 110E088.
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of errors resulting from the decoding/detection operation is avoided, for example by using a selective
transmission strategy that advocates the forwarding of only reliable enough packets. One of the various
ways to handle this problem is using CRC-based methods, which results in loss of spectral efficiency due
to drop of a packet with only a few bit errors. An on/off weighting based on relay signal-to-noise power
ratio (SNR) is given in [4]. Weighting of the signals either at the relay or at the receiver using the relay
error probability is proposed in [5], [6]. Yet another idea is transmitting the log-likelihood ratios (LLR)
of bits [7]. However, the soft information relaying methods in [5]–[7] suffer from quantization errors
and high peak to average ratio problems. In addition, the AF method requires hardware modifications on
modern-day communications systems and the DF method leads to high complexity decoding operations
especially for the relays. As an alternative, relays may use the simple DetF method, which is shown to
avoid error propagation in [3], if the error probabilities at relays are known and the maximum a posteriori
probability (MAP) detection is employed at the receiver.
NC was initially proposed to enhance network throughput in wired systems with error-free links of unit
capacity [8]. Later studies exhibited the good performance of random linear NC [9]. In wireless networks
with nodes naturally overhearing transmissions, NC can be utilized to create diversity, reduce routing
overhead, and introduce MAC layer gains as discussed for practical systems in [10]. Although most of
the work in the literature concentrate on multicast transmission [11]; we deal with a network involving
multiple unicast transmissions, which is inherent in real-life scenarios. Hence we formulate a multiple
unicast transmission problem such that for each unicast transmission, there is a distinct diversity that is
to be improved via spatial opportunities.
We consider a simple NC scheme based on DetF. Given a relay combining strategy, which we represent
by a generator matrix and a vector of transmit schedule, we investigate the diversity order of each source,
which can be unequal. We propose a novel method for designing the generator matrix based on linear
block codes over the binary field. The proposed method is very flexible in that any set of desired diversity
levels for the sources can be achieved with the highest NC rate possible. The diversity analysis relies on
an optimal MAP decoder at the destination which employs the reliability information of the intermediate
nodes and avoids loss of diversity due to error propagation [3], [12]. The numerical complexity of the given
optimal decoder can be impractical. Thus we propose a practical approximation of the MAP detector: the
SP network decoder.
A study based on flexible network codes in a two-source two-relay system with emphasis on unequal
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error protection is [13], where authors propose a suboptimal detection rule (distributed minimum distance
detector) that is known to result in diversity order loss. Our scheme captures full diversity due to the
use of the SP detector with intermediate node reliability information. In [14], a multicast scenario is
investigated (again under additive white Gaussian noise (AWGN) assumption) for obtaining an optimal
energy allocation scheme in order to minimize bit error rate at the sink nodes. In [15], performance of a
multiple hop network with no fading assumption is analyzed in terms of effects of the bit errors at the
relays utilizing a technique known as error event enumeration. Similarly in [16], optimal detection rule
to be used at the destination node is presented for AWGN channels in addition to the description of a
genie-aided decoder which yields a lower bound on the performance of the optimal detector. Different
than [15] and [16], we consider faded wireless links and give optimal detection rule corresponding to
this realistic scenario. Futhermore, the operation at the intermediate nodes in our scheme is DetF as
opposed to the more complex DF in [15], [16]. One of the studies closest to ours is [17], where the
NC operation is fixed in construction yielding very large Galois field (GF) sizes for increasing network
size and relay nodes carry out complicated DF operation for each transmission they overhear. Similarly
in [18], DF is used in a fixed single-relay two-user scenario in order to provide diversity-multiplexing
trade-off for NC. However, our results indicate that any diversity order can be achieved for any unicast
transmission even with the GF of size 2 by using linear block codes as the network codes and simple DetF.
Also independent from our work, in [12], [19], results concerning diversity analysis for a system model
resembling ours have been obtained. Similarly in a recent work [20], additional coding gain analysis is
given for a multi-source multi-relay network with relays having no data to be transmitted. Our model is
generalized in the sense that each node both acts as a source node with its own data to be conveyed over
the network and as an intermediate node serving as a means for combining and relaying others’ data.
Moreover, the proposed detection rules of [12], [19], [20] result in exponential decoding complexity in
the number of transmissions, since they are based on maximum likelihood sequence estimation. Recently
in [21], a wireless broadcast network with block erasures is considered and a network coding scheme
is proposed for retransmissions. The improvement in the number of retransmissions for the downlink
channel with respect to the conventional automatic-repeat-request mechanism is clearly shown. Another
recent work [22] identifies the diversity-multiplexing trade-off for a NC system, in which multiple access
to the channel is allowed to be non-orthogonal. On the other hand, our model with orthogonal access of
the nodes to the channel does not require a complex successive interference cancellation technique to be
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implemented at the destination node.
The major goal in this paper is to introduce practical NC/decoding methods for improving the diversity
order of a network through cooperation with the overall rate of transmission in mind. The contributions of
the current paper can be listed as follows. (1) A generalized wireless NC scenario with nodes possessing
both relay and source roles and its diversity analysis. (2) Design of novel network codes based on close-tooptimal linear block codes. (3) Investigation of greedy codes and maximum code rates for desired diversity
levels. (4) Application of the SP algorithm for decoding network codes with relay reliability information.
The rest of the paper is organized as follows. In Section II, we present the wireless network model, the
corresponding detection rule that is individually optimal for each user, and a practical enhancement on
the proposed network encoding method. We investigate the details of network codes based on linear block
codes with emphasis on greedy NC through some sample networks in Section III. We also give some
asymptotic results based on the rate-diversity order trade-off curves for the proposed NC method and a
repetitive method that represents the no NC case. In Section IV, we introduce the SP network decoder
that has linear complexity order and yields performance figures very close to that of the optimal decoder.
Section V includes the numerical results for the mentioned network encoding and decoding methods and
Section VI concludes the paper.

II. W IRELESS N ETWORK M ODEL
A. The Network-Coded System and The Corresponding Separation Vector
In this work, we analyze a wireless network in which unicast transmission of data symbols, each
belonging to a different source, is to be carried out utilizing NC at the intermediate nodes. Under the
general operation scheme, every node may act both as a member (source or destination) of a unicast
communication pair and as an intermediator (relay) node for other unicast pairs.
In order to ease the explanation of system model and the roles of nodes in the network, here we
start a with a simple network-coded operation depicted in Fig. 1, which makes use of binary NC
through usual binary addition operator ⊕. The network of interest consists of k = 3 source nodes
and a dummy node 0 that represents a hypothetical detector of source packets u1 , u2 , and u3 at the
corresponding destination nodes. The transmission of the these 3 data packets is allowed to be completed
within n = 4 orthogonal time slots, which form a round of NC communication with a data rate of
r=

k
n

=

3
4

packets/transmission slot. The channel is assumed to be shared by a time division multiple
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access technique for the sake of simplicity in model description and due to causality requirements forcing
the intermediate nodes to listen to a symbol before combining it through NC.
As seen in Fig. 1, the first time slot is reserved for node 1 to transmit its own data packet u1 and this
transmission is overheard by source nodes 2 and 3 in addition to the destination node 0. We assume that
the links between different pairs of nodes are independently Rayleigh faded. The channel corresponding to
a link is quasi-static, i.e., constant over a packet and independently faded for different packets. We further
assume that there is no feedback of channel state information (CSI) within the system in order to simplify
the implementation and that each receiving node, including node 0, has the perfect knowledge of only
the incoming links through measurements of the respective channels. Hence following the transmission
of the packet u1 , both node 2 and node 3 use respective CSI to obtain their own detection results on the
symbols transmitted. Due to the block fading assumption, we consider a single data symbol u1 and its
detection/decoding event representing all symbols in the packet. Therefore, corresponding to the detections
of u1 , each node has also a reliability information based on the probability of error in the detection, which
is in fact only a function of its own channel measurement result. In order to counteract the effects of error
propagation, this reliability information is passed to the destination node by an intermediate node (node
2 or 3), whenever it combines the detected symbol shown by û1 with its own and other nodes’ symbols.
In the second time slot, node 2 transmits its own symbol and this transmission is observed by all other
nodes as well. In the following slot, a NC operation is carried out by node 3, which simply combines its
own symbol and its detection result for the first time slot û1 . In order to inform the destination node 0,
node 3 has to append the error probability for the network coded symbol û1 ⊕ u3 to the packet it formed.
In the last slot, once again node 2 uses the channel to transmit the network encoded data û1 ⊕ u2 with
its own estimate of u1 and appends the corresponding reliability information to the transmitted packet.
Hence the destination node knows only the reliability information for the last two transmissions which
incorporate NC, but not the CSI between all intermediate nodes within the system. For the proposed
scenario, the overhead of appending reliability information to the network-coded packets on the spectral
efficiency is small for large packet lengths. Therefore, the effect of sharing the the reliability information
on spectral efficiency is expected to be small.
Up to this point, the sample NC system is detailed in words. From the perspective of destination node
0, the same system can be described formally using a generator matrix G (called the transfer matrix
in [17]) and a scheduling vector v. The columns of G, gj′ s, represent the combining operations at the
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intermediate nodes and the entries of v give the scheduling of the nodes accessing the channel:


1 0 1 1







G =  0 1 0 1  , v = [1 2 3 2] .


0 0 1 0

(1)

The combined data vector u = [u1 u2 u3 ] can then be used to form the distributed codeword: c =
[c1 c2 c3 c4 ] = uG. The choices u, G, k, and n for the parameters defining the operation of network are
not arbitrary. They are used intentionally to point out the analogy to regular linear block codes. However,
reliable detection of all data symbols, i.e., whole block u, originating from a single error-free source is
of interest for a regular decoder; whereas node 0 may desire to reliably detect, as an example, only u1
under cooperative encoding. Hence we need to identify a parameter that describes the performance for
detection of a single symbol u1 as opposed to the codeword u for our model.
One can show that the minimum distance for G is 1. However, we will see that an error event requires at
least 2 bit errors for decoding of u1 at node 0. Let all the data bits be equal to 0 without loss of generality,
i.e., u = [0 0 0]. Hence the transmitted codeword is expected to be c = [0 0 0 0] for the case of no
intermediate node errors. The error event for u1 corresponds to its decoding as 1. This erroneous decoding
ˆ ∈ {[100], [101], [110], [111]}, where û
ˆ denotes the decoding result at
can occur for sequence decoding û
node 0. The incorrect codewords ˆĉ corresponding to these decoded vectors are [1011], [1001], [1110], [1100],
respectively. When these codewords are compared to the codeword [0000], it is clear that at least 2 bit
errors are needed to cause an error event. Hence the minimum distance for u1 in this setting is said
to be 2. The erroneous decoding for other bits can be investigated in a similar fashion. Focusing on
ˆ ∈ {[001], [011], [101], [111]}. The
u3 and hypothesizing u = [0 0 0], u3 is incorrectly decoded when û
corresponding codewords are [0010], [0111], [1001], [1100]. Therefore, a single bit error can cause erroneous
decoding of u3 yielding a minimum distance of 1. As seen in the example, the error performance varies
from symbol to symbol. Next we generalize this claim to cover arbitrary generator matrices and verify it
through simulations in Section V.
Now we consider a subset of nodes in which there are k nodes transmitting data to a single destination
node 0. Let the symbol transmitted by node i be denoted by ui , for i ∈ {1, . . . , k}, and ui be an
element from the Galois field of size q, GF(q). We assume ui to be statistically independent and define
u = [u1 u2 . . . uk ] as the combined data vector. In time slot j ∈ {1, . . . , n}, a transmitting node
vj ∈ {1, . . . , k} forms a linear combination of its own and other nodes’ data. If vj detects all data to
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be encoded correctly, it simply forms cj = ugj , where gj is a k × 1 network encoding vector whose
entries are elements of GF(q). Let ûi denote the estimate of the symbol of node i at node vj . Using these
estimates, node vj forms the noisy network coded symbol ĉj = ûgj that is also an element of GF(q).
Then vj modulates and transmits this symbol to receiver node 0 as:
sj = µ(ĉj ),

(2)

where µ(.) shows the mapping of a symbol to a constellation point. Although symbols may come from
any alphabet and non-binary constellations may be used, we will focus hereafter on GF(2) and binary
phase-shift keying (BPSK) with sj = 1 − 2cj . Our assumption is that vector gj , source address vj and
probability of error pej for the transmitted symbol are appended to the corresponding packet. We consider
transmissions with no channel coding and deal with single network coded data symbol cj which represents
all symbols within a packet transmitted by vj . At the end of a round of transmissions, if no errors occur
at the intermediate nodes, the overall vector of n symbols coded cooperatively in the network is
c = [c1 c2 . . . cn ] = u [g1 g2 . . . gn ] = uG.

(3)

The generator matrix characterizes the network code together with the vector of transmitting nodes
v = [v1 v2 . . . vn ] .

(4)

Equations (3) and (4) generalize the definition of the example NC in (1). Next, we present Algorithm 1, which generalizes the method for finding the minimum distance for ui . In Algorithm 1, the
Algorithm 1 Algorithm for finding the minimum distance corresponding to symbol ui for a (n, k, d) code
with given generator matrix G
minimumdistance ← n
indexvector ← [1 2 · · · k] \ i
for j = 1 to 2k−1 do
errorpattern ← dec2GF 2(j − 1)
errdatavector[i] ← 1
errdatavector[indexvector] ← errorpattern
errcodevector ← errdatavector ∗ G
errcodedistance ← numberof nonzero(errcodevector)
minimumdistance ← min(minimumdistance, errcodedistance)
end for

function dec2GF 2(.) returns a binary pattern corresponding to the input decimal number and the function
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numberof nonzero(.) returns the number of non-zero entries in the input vector. It is assumed that the
data vector u consists of all 0s, relying on the linearity of the network code. The algorithm first creates
ˆ that have 1 in the ith position so that all possible codewords leading
all possible erroneous data vectors û
ˆ
to erroneous decoding of ui are generated by ĉˆ = ûG.
Afterwards, we search within these codewords
to find the one with the minimum distance to the transmitted codeword of all 0s. This minimum value
gives us the minimum distance for ui . The set of minimum distances corresponding to all ui ’s (named
the separation vector [23]) is utilized in identifying the performance metrics for NC in Section III-A.
B. Optimal Network Decoding Using Intermediate Node Reliability Information
The intermediate nodes are assumed to use the DetF technique (hard decision with no decoding
operation) due to its simplicity. In a wireless network, an intermediate node vj has a noisy detection
result û of u. Let us express the resulting noisy network coded symbol as
ĉj = cj ⊕ ej ,

(5)

where ej denotes this propagated error. We observe that a possible error in û propagates to ĉj after the
NC operation dictated by gj is realized. We assume that node vj knows the probability mass function
(PMF) of ej , p(ej ), which we name as the intermediate node reliability information. This assumption is
not unrealistic as it can be determined by the estimation of the channel gains of the links connected to
vj , along with the reliability information forwarded to vj . The received signal by node 0 at time slot j is
then yj = hj sj + wj , where hj is the channel gain coefficient resulting from fading during the jth slot
and wj is the noise term for the link between vj and node 0. The gain coefficient is circularly symmetric
complex Gaussian (CSCG), zero-mean with variance Es , i.e., it has distribution CN(0, Es ). The noise
term is CSCG with CN(0, N0 ). The usual independence relations between related variables representing
fading and noise terms exist. The overall observation vector of length n at node 0 is
y = Hs + w,

(6)

where y = [y1 . . . yn ]T , s = [s1 . . . sn ]T = µ(ĉT ), w = [w1 . . . wn ]T and H is a diagonal matrix whose
elements are independent channel gains h1 , h2 , . . . , hn for the links connected to node 0. It is assumed
that H is perfectly known at node 0. Combining the coded symbols in a network code vector, we obtain
ĉ = c ⊕ e = uG ⊕ e,

(7)
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where e = [e1 . . . en ] is the error vector denoting the first hop errors. We assume that e is independent of
c although dependence can be incorporated in the SP decoder developed in Section IV. This independence
assumption is valid directly for BPSK modulation, whereas in a general modulation scheme the Euclidean
distances between various constellation point pairs differ and an error term ej depends on the symbol
being transmitted. As a result, using (5), (6), and (7), the observation vector at node 0 is
y = H µ(uG ⊕ e)T + w.

(8)

Thus node 0 has access to the likelihood p(y|u, e) and p(e) =

Qn

j=1

p(ej ), assuming the errors are

independent. As shown in [3], in order to avoid the propagation of errors occurring at intermediate nodes,
node 0 has to utilize the reliability information p(e). Then, the a posteriori probability of the source bit
of interest, say u1 , can be calculated by using the Bayes’ rule:
p(u1 |y) = α

X

X

p(y|u, e)

u2 ,...,uk e1 ,...,en

n
Y

p(ej ),

(9)

j=1

where α is a normalizing constant that does not depend on u1 . The MAP estimate of u1 at node 0 is
denoted by ûˆ1 and obtained as
ûˆ1 = arg max p(u1 |y) = arg max
u1

u1

X

X

u2 ,...,uk e1 ,...,en

p(y|u, e)

n
Y

p(ej ),

(10)

j=1

which is the individually optimum detector for u1 . As a result, for the optimal detection of u1 , node 0
requires the intermediate node reliability information vector: pe = [pe1 . . . pen ], where pej = P (ej = 1)
depends on the PMF of ej . We observe the performance of this detection rule in Section V-A.
The problem related to the MAP-based detection rule of (10) is the number of required operations,
which grows exponentially both in the number of nodes k and the number of possible error events n.
This is addressed in Section IV, where we suggest a practical network decoding technique.

C. Selective Network Coding
The NC described in Section II-A is a static method in the sense that the generator matrix G is fixed.
In static NC, node vj always combines (network encodes) the symbols of a pre-determined set of users,
even when it knows that the reliability for one of those users is low. When a symbol estimate with low
reliability is combined with a symbol with high reliability, the reliability of the resulting network coded
symbol is low. Thus, it is intuitive to expect some gains in performance by forcing the intermediate nodes
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not to combine the symbols that have very low instantaneous reliability. In [24] and [4], various forms
of channel state information are used to determine thresholds for relaying decisions. In [17] and [25], for
relays assuming DF operation, successful decoding of channel code for a source is the required condition
for combining its data in NC. Here, we propose a method called Selective Network Coding (SNC) that
imposes a threshold on the reliability of the candidate symbols to be encoded at intermediate nodes that
adapt DetF. In this way, any symbol that is sufficiently reliable is included in network encoding and the
resulting encoding vector gj is appended to the transmitted packet so that node 0 still has the instantaneous
generator matrix G at the end of n transmissions.
Let us demonstrate the operation under SNC on the sample network given in Fig. 1. For the first two
time slots SNC is equivalent to NC since no combining of other nodes’ symbols is the case. However,
in the third slot, node 3 checks the reliability of the detection for u1 carried out following the first slot.
Let us say it has observed an instantaneous SNR value of γ1→3 , which yields a probability of error
√
equal to pe3 = Q( 2γ1→3 ) in detection of u1 for BPSK modulation. Here, the Q-function is defined
R∞
2
as Q(x) = √12π x exp(− z2 )dz and the random variable γ1→3 is exponentially distributed with mean
value equal to average SNR γ̄ for a Rayleigh fading channel. The instantaneous error probability pe3 is
a measure of reliability for û1 . This instantaneous pe3 value is averaged over γ1→3 to set the threshold:
Z

∞

pth3 =Eγ1→3 {pe3 } =
Q(
0
r


1
γ̄
=
1−
,
2
1 + γ̄

p



1
γ1→3
2γ1→3) exp −
dγ1→3
γ̄
γ̄
(11)

where Eγ1→3 {.} denotes the expectation operator over γ1→3 . Therefore, node 3 uses the threshold value
pth3 to check whether the detection at that instant is reliable. If pe3 < pth3 , the detection is decided to be
reliable enough and the combination û1 ⊕ u3 is formed just in the way declared by the generator matrix
G. Otherwise, node 3 modulates and transmits only its own symbol u3 and appends this information to
the corresponding packet. Similarly, in the last slot, node 2 checks the reliability of its own detection
of u1 and forms either û1 ⊕ u2 or simply transmits u2 . Here, the reliability of û1 ⊕ u2 is equal to the
reliability of û1 . In general, there may be more than one symbol that an intermediate node should detect
and combine according to G. In such cases the combined instantaneous reliability of an network encoded
symbol at the time slot j can be easily obtained by
Q
1 − i∈Aj (1 − 2Pj (ûi 6= ui ))
pe j =
,
2

(12)
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where Aj denotes the set of sources for which vj should carry out the network coding, i.e., Aj is the set
of indices corresponding to the non-zero elements of the jth column of G, gj . The term Pj (ûi 6= ui ) in
(12) is used to show the probability of error for detection of ui by node vj .
Clearly, SNC inherently includes usage of adaptive generator matrices. The utilized generator matrix
may assume in average a form dictated by some predetermined (and optimal if possible) linear block code
structure like the ones that are to be discussed in Section III-B. Note that we do not claim the optimality
of the proposed threshold. However, the bit error rate (BER) performance improvements are observed in
Section V-D.

III. L INEAR B LOCK C ODES U TILIZED

AS

N ETWORK C ODES

A. Using Separation Vector as a Performance Metric
Our goal is now to explore the error performance metrics for network coding/decoding described in
Section II. Our basic figure of merit will be the diversity order corresponding to the source bit ui , which
is an asymptotic term defined for SNR tending to infinity:
di = −

lim

SN R→∞

log Pûˆi 6=ui (SNR)
log SNR

(13)

giving information on the slope of decrease in logarithm of BER for ui , i.e., Pûˆi 6=ui for high SNR
values. For conventional block coding, the average error performance over all data symbols is of interest.
Therefore, for a linear block code whose coded symbols are transmitted over independent channels, the
metric utilized for comparison is the minimum distance, which is equal to the diversity order [26]. On
the other hand, there is a vector of distinct minimum distances, i.e, separation vector, for data symbols,
whenever we are interested in performance of individual symbols that originate from different source nodes.
According to the results presented for suboptimal decoders in [19], [20], the diversity orders for symbols
in some sample NC systems are still equal to the minimum distances in the corresponding separation
vector in spite of the inherent error propagation problem. Using the soft decoding that we propose in
(10) and also authors analyze in [12], one should expect better performance and consequently diversity
orders being equal to the minimum distances. A similar result is also shown for a simpler cooperative
network with possible relay errors and the use of equivalent channel defined as the combination of the
source-to-relay and the relay-to-destination channels [5]. In [5], even a suboptimal detection rule utilizing
this equivalent channel approach is shown to attain the achievable diversity order. As a result, supported
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with intermediate node reliability information, the optimal rule of (10) given in Section II-B also satisfies
the diversity orders dictated by the separation vector whose entries are obtained according to Algorithm 1.
It should be also noted that since diversity order is an asymptotic quantity, the exact form of v is irrelevant
to the procedure used for obtaining a diversity order value. On the other hand, it is wiser that each column
gj of G is used as the encoding function for a vj such that the jth entry is non-zero, gj (vj ) 6= 0. Otherwise
possibly an extra relaying error is also included in the encoded data symbol. Therefore, v clearly affects
the coding gain corresponding to the BER versus SNR curve of ui .
B. An Example of Close-to-Optimal Linear Block Codes: Greedy Codes
In this study, we make use of some well-known linear block codes while constructing network codes
that are to be used for the analysis of data rate and diversity orders for distinct symbols in Section III-C
and simulation of BER in Section V. However, the cooperative network coded operation described in this
work and the resulting performance figures for a unicast pair are more general and applicable to any linear
block code like the maximum distance separable (MDS) codes detailed in the context of NC in [17].
In comparison with the network coded operation, we consider a case with no distributed coding (no
network coding) among the nodes. For this no network coding scenario, we should also consider that our
system model does not allow feedback of CSI within the network and that the average SNR values between
all nodes are equal. If one intends to achieve higher diversity orders, two resources are available in such
a scenario: (i) the temporal diversity resources over the faded blocks, (ii) the spatial diversity resources
over the intermediate nodes. Here, it is seen that the source nodes must simply repeat their data instead
of choosing a relay to convey their data which may possibly inject errors leading to worse performance
than repetition. In conclusion, we call this method as the repetition coding scheme which is in fact a
degenerate NC scheme with no cooperation hence with reduced spatial diversity resources. Following
n transmissions, node 0 combines the data received for each source symbol optimally to generate the
detection results.
On the other hand, with NC, we take the family of block codes known as greedy codes as an example.
These (n, k, d) codes are selected with the following parameters: blocklength (number of transmission
slots) n, dimension (number of unicast pairs) k, and minimum distance (minimum diversity order) d.
Greedy codes are known to satisfy or be very close to the optimal dimensions for all blocklength-minimum
distance pairs [27] and can be generalized to non-binary fields [28] for achieving higher diversity orders
with NC as discussed in [17]. Moreover, they are readily available for all dimensions (number of nodes)
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and minimum distances unlike some other optimal codes. Hence, even in an ad hoc wireless network with
time-varying size, any desired diversity order can be flexibly satisfied by simply broadcasting the new
greedy code generator matrix G to be utilized in subsequent rounds of communication.
As an example, let us consider a network that consists of k = 3 nodes transmitting their data symbols
over GF(2). If a round of communication is composed of n = 6 transmission slots, we deal with codes
of type (6, 3, d), which have a code rate of 21 . Starting with the generator matrix and scheduling vector
corresponding to the repetition coding, we have


1 0 0 1 0 0







G =  0 1 0 0 1 0  , v = [1 2 3 1 2 3] .


0 0 1 0 0 1

(14)

It is easily observed that, since each data bit is transmitted twice over independent channels, this method
satisfies only a diversity order of 2 for all bits u1 , u2 , and u3 . In contrast, a diversity order of 3 for all
sources can be achieved using NC, with the same code rate. As an example, the NC that achieves this
performance can be obtained using the (6, 3, 3) greedy code, as follows:


1 0 0 1 1 0







G1 =  0 1 0 0 1 1  , v1 = [1 2 3 1 2 3] .


0 0 1 1 0 1

(15)

Clearly, without NC, the diversity order of 3 for all sources can only be achieved with rate 13 . It should also
be noted that greedy codes accommodate each unicast pair with equal diversity order due to the greedy
algorithm utilized in their construction. Moreover, contrary to the findings in [17], it is easy to obtain any
required diversity order for any data bit even by using GF(2). The limitation is not due to the number of
unicast pairs but due to the number of transmission slots in general. By increasing n, one can arrange and
improve the diversity orders, if the transmissions to each node are realized over independent channels,
which is a natural assumption for many wireless communication scenarios. If we need an increase in data
rate, through a trade-off mechanism, we can assign decreased diversity orders to the lower-priority unicast
pairs. This may be accomplished by omitting some columns of a greedy code generator matrix in order
to decrease number of transmissions. The columns to be excluded can be decided by running Algorithm
1 in Section II-A on candidate punctured generator matrices. As an example, the following punctured (5,
3, 2) code is obtained by omitting the last column of G1 and has a data rate

3
5

that is higher than those
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of above two codes:




1 0 0 1 1




G2 =  0 1 0 0 1  ,


0 0 1 1 0

v2 = [1 2 3 1 2] .

(16)

This punctured network code satisfies a diversity order of 3 for u1 and an order of 2 for both u2 and u3 .
If u1 is of higher priority, this unequal error protection would be preferable especially when the higher
rate of the code is considered. In case of larger diversity order requirement, d = 4 as an example, we
may simply utilize the (7, 3, 4) greedy code with rate 73 .


1 0 0 1 1 0 1


G3 =  0 1 0 0 1 1 1

0 0 1 1 0 1 1





 , v3 = [1 2 3 1 2 3 1] .


(17)

A final problem is the selection of vector v. Our basic assumption is that v satisfies causality so that no
intermediate node vj tries to transmit another node’s symbol before hearing at least one copy of it. This
causality problem can be solved trivially by using only systematic generator matrices. For the transmitting
nodes corresponding to the non-systematic part of G, as described in Section III-A, one can select each
entry vj such that gj (vj ) 6= 0 for each column gj . For the columns that have more than one non-zero entry,
a random selection between candidate vj ’s will merely affect the coding gains assigned to these nodes.
As a result, one can force the number of transmissions of each node within a round to be equalized as
much as possible for similar coding gain improvements of nodes. In the way exemplified in this section,
one can choose a network code satisfying desired error protection properties for a determined network
size with adequate data rate quite flexibly.

C. Theoretical Gains in Rate and Diversity for NC
In this section, we investigate the rate and diversity (asymptotic) gains of NC through use of the family
of greedy network codes detailed in Section III-B, although the results are still valid for any other family
of optimal or close-to-optimal codes. The availability of a greedy code for a given (k, d) pair is checked
using [29]. Fig. 2 shows the diversity gains attainable using greedy NC (with punctured codes in case no
corresponding greedy code exists) with respect to the repetition coding scenario. The rate-diversity tradeoff curves of both cases are plotted for a network of k = 3 nodes with increasing number of transmissions
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and hence decreasing rate. We are interested in three types of network diversity orders; average, minimum
and maximum, since the orders corresponding to each one of the three nodes may be unequal in general.
The curves with no markers represent the (average) network diversity orders for both scenarios, which is
defined as the arithmetic mean of orders for three nodes. For a rate of 0.43 bits/transmission, with greedy
code (7, 3, 4), the network diversity order for NC is 4. The minimum, maximum, and average diversity
orders are equal for this case. In contrast, the repetition scheme results in an average order of nearly 2.33
with the worst node observing a minimum order of 2 and the best node a maximum order of 3, which
would mean a high SNR loss asymptotically for all three nodes in the network.
In Fig. 3, we now fix the desired network diversity order to d = 3 and observe the rate advantage of
the NC for increasing network size. Note that for all cases diversity orders for k users are equal to 3.
For a network of k = 25 nodes, the rate with NC is
repetition scheme is

15
45

(always equal to

1
3

25
30

(with greedy code (30, 25, 3)) and the rate of the

for a diversity order of 3). The rate advantage ratio is then 2.5.

In the asymptotic case, as k → ∞ and hence as n → ∞, NC using optimal codes in construction will
have a rate advantage converging to 3 since the rate for network coded case can be shown to tend to 1
using the Gilbert-Varshamov bound [30] for arbitrarily large n. In general, the rate advantage of NC over
the repetition scenario becomes simply d, the desired network diversity order. As a result, increasing the
network size improves the network coded system’s efficiency in comparison to the repetition coding.
IV. S UM -P RODUCT N ETWORK D ECODER
It is clear that the complexity of the optimal rule for decoding of any unicast transmission symbol
ui grows exponentially, since the number of additions and multiplications in (10) increase exponentially
in the number of users k and transmissions n. Therefore, this rule becomes quickly inapplicable even
for moderate-size networks. Recently the SP iterative decoding, which is often utilized for decoding of
low-density parity-check (LDPC) codes, is suggested for decoding general linear block codes as well [31].
Here, under the Rayleigh fading scenario detailed in Section II-B, we make use of SP decoding and
compare its performance with that of the optimal one. The aim of the decoding operation is to produce a
posteriori probabilities (APPs) for source symbols u1 , . . . , uk . To that end, we form a combined codeword
[u1 . . . uk c1 . . . cn ] and consider the parity check matrix for this codeword, which describes the underlying
linear block code structure of the network code. On the Tanner graph, we add a variable node for each
source symbol ui , i = 1, . . . , k and each coded symbol cj , j = 1, . . . , n. Afterwards, we add the check
nodes which reflect the connections between the source and the coded symbols in the way described by
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the parity check matrix. For the NC system given in (1), we refer to the graph presented in Fig. 4 for SP
decoding at node 0. The parity check matrix for this system becomes:

Parity Check 1 →
Parity Check 2 →
Parity Check 3 →
Parity Check 4 →

u 1 u 2 u 3 c1 c2 c3 c4


 1 0 0 1 0 0 0 



 0 1 0 0 1 0 0  


T ..
 = G . In ,

 1 0 1 0 0 1 0 




1 1 0 0 0 0 1

(18)

where GT denotes the transpose of G and In is the n × n identity matrix. For a regular LDPC decoder, all
of the variable nodes are observed through the channel and corresponding to each channel observation an
LLR is computed. For our case, the variable nodes u1 , u2 , and u3 are not observed so the corresponding
LLRs are set to 0. The channel LLRs for the remaining nodes (c1 , c2 , c3 , and c4 ) cannot be calculated
as in a regular LDPC decoder either, due to the intermediate node error events. Taking these errors into
account by using (5) and (8), the channel LLR of cj is:
p(yj |cj = 0)
p(yj |cj = 1)
(1 − pej )p(yj |ĉj = 0) + pej p(yj |ĉj = 1)
= ln
(1 − pej )p(yj |ĉj = 1) + pej p(yj |ĉj = 0)
exp(LLR(ej )) exp(LLR(ĉj )) + 1
= ln
,
exp(LLR(ej )) + exp(LLR(ĉj ))

LLR(cj ) = ln

(19)

where

4Re h∗j yj
1 − pe j
p(yj |ĉj = 0)
and LLR(ĉj ) , ln
=
LLR(ej ) , ln
,
pe j
p(yj |ĉj = 1)
N0

(20)

where h∗j is the conjugated gain of the channel over which the modulated symbol sj = µ(ĉj ) is transmitted
by node vj and we use the fact that wj is Gaussian distributed (see Section II-B) in obtaining LLR(ĉj ).
Given the channel LLRs, the SP decoder carries on iterations over the Tanner graph to generate the
estimated LLRs for the source bits. If the number of iterations is fixed, the SP decoder utilized is known
to have a complexity order of O(n). In contrast, the optimal decoder has a computational load in the
order of O(2n ), which makes the SP network decoder a strong alternative for increasing network size and
number of transmissions. One may also note that the proposed scheme works directly with GF(q), q > 2,
and constellations other than BPSK. The use of higher order fields and constellations would tremendously
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increase the complexity of the optimal algorithm and make it impractical, whereas the SP algorithm would
still operate with reasonable complexity. The number of iterations and other operational parameters for
the SP decoder are given in Section V-C, where we show that performance figures close to that of the
optimal one are possible for the network codes investigated herein.

V. N UMERICAL R ESULTS
A. Sample Network-I: Simulation Results
The results in this subsection are based on Sample Network-I of (1), consisting of only 4 nodes in
order to observe the fundamental issues. For BER results, at least 100 bit errors for each data bit u1 ,
u2 , and u3 are collected through Monte Carlo simulations for each SNR value. In each run, data bits,
intermediate node errors and complex channel gains are randomly generated with their corresponding
probability distributions. The solid lines in Fig. 5 show the BER values for the optimal detector operating
under the realistic scenario of intermediate node errors, whereas the dashed lines depict the performance
of the genie-aided no-intermediate-error network with the same optimal detection. Finally, the dotted lines
are for the detector that totally neglects possible intermediate errors.
It is observed in Fig. 5 that different diversity orders for bits of different nodes are apparent for optimal
detection under intermediate errors. The diversity order for u1 is observed to be 2 according to the slope
of the corresponding BER curve. This is in agreement with the analytical results in Section II-A where
it was shown that an error event corresponds to at least 2 bit errors for the detection of u1 and u2 . It is
seen in Fig. 5 that the intermediate node errors cause no loss of diversity for u1 and u2 , but an SNR loss
of 1.5 dB. Hence the optimal detection rule of (10) is said to avoid the problem of error propagation in
terms of the diversity orders. The loss for u3 , whose diversity order is 1, with respect to the hypothetical
no-intermediate-error network is around 2.5 dB. The performance deteriorates significantly for especially
u1 and u2 when intermediate errors are neglected in detection (dotted lines), i.e., pe3 = pe4 = 0 is assumed.
Not only an SNR loss is endured but also the diversity gains for them disappear.

B. Sample Network-II: Simulation Results
Next, we verify the analytical results concerning the diversity orders for a set of three nodes operating
under three different network codes constructed in Section III-B. Moreover, the unequal error protection
performance of one of these codes is identified together with the rate advantage it provides.
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The repetition method is represented by G and v in (14). To construct Code-1 and Code-2, we make
use of the greedy code of (15) and the punctured greedy code of (16) respectively. Fig. 6 exhibits the BER
curves for the repetition scenario with n = 6 transmissions (dashed lines), for NC scenarios with Code-1
with n = 6 (solid lines) and Code-2 with n = 5 (dotted lines). The optimal detector of (10) is utilized
for this simulation. Clearly, Code-1 has superior performance with an average network diversity order of
3. However, the lower rate of Code-1 (and also repetition coding) in comparison to Code-2 should also
be noted. For Code-2, on the other hand, bits u2 and u3 observe a diversity order of 2 while u1 observes
an order of 3. With this unequal protection in mind, the average network diversity order for Code-2 is
2+2+3
3

≃ 2.33, which is higher than that of the repetition coding with order 2. In addition to improved

diversity, Code-2 has also the advantage of increased overall rate and decreased decoding delay due to
usage of 5 slots instead of 6. It is preferable especially for a network that puts higher priority on u1 .
C. Performance of the Sum-Product Decoding for Network Coded Systems
In this section the performance figures for the SP iterative network decoder described in Section IV
are presented in comparison with the optimal detection rule of (10), which has an exponential complexity
order. The network coded communication system of interest is given in (15). The number of iterations for
the SP type decoder is limited to 4 and no early termination is done over parity checks. Here, a minimum
of 150 bit errors are collected for each data bit.
In Fig. 7, we identify the fact that the SP decoder maintains almost the same BER performance as
the optimal decoding rule. The SNR loss due to usage of the SP decoder is less than 0.1 dB for a BER
value of 10−3 for all data bits. Achieving full-diversity with a linear complexity order, SP type decoding
may serve as an ideal method for decoding for the network coded system of (15) despite the fact that the
corresponding Tanner graph contains cycles. Results demonstrating the good performance of SP decoding
were also reported previously in [31]–[33] for graphs with cycles. In fact, one may realize that the length
of the shortest cycle in the corresponding graph is 6, hence the graph is said to have a girth of 6. In [33]
within the context of sparse intersymbol interference (ISI) channels, it is shown that for any graph with
girth 6, the performance of the SP algorithm is practically optimal. On the other hand, one may identify
that for the family of greedy codes for k = 3 users with blocklenghts larger than 6, the girth of the
corresponding graph will always be 4. Fortunately, it is also given in [33] that the method of stretching
on girth-4 graphs yields modified girth-6 graphs on which the SP algorithm evaluates the APPs for the
data symbols with negligible performance loss. Further details on the girth profile and degree distribution
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optimization procedures (like in [34] for a greedy search of LDPC codes and like in [35] for root-check
LDPC code design) are out of scope of this work.
D. Performance of Selective Network Coding (SNC)
The selective network encoding operation defined in Section II-C is applied in this section on the
Sample Network-II of Section V-B. The performance improvement for the selective encoding over the
static (using fixed G with no selection of symbols to be encoded) encoding method is again shown
using the SP iterative decoder of Section IV. The instantaneous intermediate node error probabilities are
compared with average error probabilities (dictated by G) and data of the nodes whose error probabilities
are below the corresponding average values (thresholds) are combined by the intermediate node. In Fig. 8,
we observe that SNC offers an SNR improvement of 0.6 dB for BER set to 10−3 over the static NC method.
E. Performance of NC under Slow-Fading Channel Model
All the discussion and the results presented up until this section rely on the assumption that all channel
gain coefficients related to the observations at node 0 are independent. Hence a block fading model over
time slots is utilized. However, it is also possible under many communication scenarios that the variation
of a channel gain coefficient is not rapid enough for such an assumption. Then it is also possible that all
transmissions from a selected source node to node 0 observe the same fading condition leading to the
degradation in BER performance due to loss in diversity. Therefore, we finalize the numerical results by
providing the BER curves of NC and repetition coding under the assumption that within a round of n
transmissions, only the transmissions from distinct source nodes observe independent fading, i.e., hj and
hm are independent if vj 6= vm and otherwise hj = hm . In Fig. 9, we investigate the BER curves for the
Sample Network-II operating under this slower fading assumption. The repetition coding is represented
by (14) and NC is realized by (15). It is seen that the repetition coding merely results in a diversity order
of 1 for each symbol as expected. On the other hand, NC yields an order of 2 via the cooperative diversity
obtained due to intermediate nodes transmitting over independent channels. The SNR losses incurred by
not utilizing NC are shown to further increase in great amounts for this slower fading channel scenario.
VI. C ONCLUSIONS
We formulated a NC problem for cooperative unicast transmissions. A generator matrix G and a
scheduling vector v are used to represent the linear combinations performed at intermediate nodes. We
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presented a MAP-based decoding rule utilizing G, v, and the error probabilities at the intermediate nodes.
A method for obtaining the performance determining parameter as the diversity order for individual source
nodes is proposed for any given G over the corresponding separation vector. Through simulations we
showed that our decoding rule, using reliability information for the network coded symbols, avoids the
diversity order losses due to the error propagation effect. We presented design examples for network
codes via greedy block codes, which may also provide unequal diversity orders to nodes with proper
puncturing. Over given design examples, we obtained the rate-diversity trade-off curves and the rate
advantage realized by using NC with respect to the no NC case. Moreover, the SP iterative network
decoder with linear complexity order is proposed and shown to perform quite close to the optimal rule.
Furthermore, the selective NC scheme combining only the reliably detected data at cooperating nodes is
shown to yield additional coding gains. Identifying gains of NC for purely random G matrices in large
networks, studying the effects of imperfect information on channel gains and relay error probabilities
will be addressed in future work. Finally, it would be also interesting to operate suggested wireless NC
methods under asymmetrical channel gains, which can be more realistic for ad hoc networks.
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Abstract
This paper investigates simple means of analyzing the error rate performance of a general qary Galois Field network coded detect-and-forward cooperative relay network with known relay error
statistics at the destination. Equivalent relay channels are used in obtaining an approximate error rate
of the relay network, from which the diversity order is found. Error rate analyses using equivalent relay
channel models are shown to be closely matched with simulation results. Using the equivalent relay
channels, low complexity receivers are developed whose performances are close to that of the optimal
ML receiver.

Index Terms
Cooperative diversity; detection and estimation; source/channel coding.

I. I NTRODUCTION
Cooperative communication is effective in extending the coverage area and increasing the
quality of service of relay networks by means of diversity [1]. The simplest method of transmitting a message in a cooperative communication network is routing, where the data received
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at a node are simply forwarded to another. In network coding (NC), multiple data received at a
node can be combined and transmitted simultaneously. Hence, NC can be used to increase the
throughput of the system and reduce bandwidth and transmission energy consumption [2].
Non-binary NC is a simple and efficient means of achieving improved diversity gain in wireless
relay networks compared to binary network coding. In [3], a q-ary Galois field (GF(q)) NC multiuser cooperative wireless relay network is considered. The users act as each other’s relay nodes
and use GF(q) NC and decode-and-forward (DF) techniques. The use of non-binary network
coding was shown to lead to higher diversity orders compared to binary network coding [3].
Amplify-and-forward (AF) and DF are two commonly used techniques for relaying. In AF
relaying, the signal received at the relay is transmitted after being amplified by a factor. In DF,
the received signal is decoded then re-encoded and modulated at the relay before re-transmission.
AF needs the redesign of many transceivers while DF is computationally complex for the relay
node. The detect-and-forward (DetF) technique, where the received symbol is detected and then
modulated without decoding and re-encoding, is a low-complexity alternative to DF [1]. In this
paper, the DetF method is considered.
Availability of channel state information (CSI) or SNR values at the relay and/or at the
destination improves the performance of relay networks significantly. If CSI is available at an
AF relay of a source-relay-destination (S − R − D) link, the amplification factor may be chosen
to compensate for the instantaneous channel gain of the S − R link [4]. If SNR values of the
S − R link are available at the destination in DetF relay networks, the error propagation effects
can be mitigated by taking the relay detection error statistics into account at the destination [5].
In [6], the closed-form error probability of a GF(2) NC DetF relay network with known relay
error statistics is obtained. The error performance analyses in [5] and [6] are derivable when
GF(2) NC and BPSK modulation techniques are employed, however, the analyses are highly
complex for higher Galois fields and modulation orders.
In order to analyze the error rate of the relay channel, various analytically tractable approximations may be used. In [7], the max-log approximation is used in the performance analysis
of a coded, cooperative, two-hop, DetF relay network with multiple relays. The approximation
exhibits accurate error performance for the relay network. However, the approximation in [7] does
not consider network-coded relay networks. Another approximation technique is the equivalent
relay channel method, which approximates a two-hop relay channel with a single-hop channel
September 10, 2012
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[8]–[13]. The most commonly used equivalent channel model in DF and DetF relay channels
is the minimum equivalent relay channel [8]–[10]. In this model, the SNR of the equivalent
single-hop channel is equal to the minimum of the S − R and R − D channels’ SNR values. The
minimum equivalent relay channel model is preferable due to its simplicity. In the equivalent
relay channel model in [11], the equivalent SNR value is a function of the error probabilities
of the S − R and R − D channels and is shown to asymptotically approach the SNR value of
the minimum equivalent relay channel. The equivalent relay channel model is used in [11] to
develop a diversity achieving cooperative maximum ratio combining (C-MRC) receiver and in
the diversity analysis of C-MRC. However, [11] is short of the diversity order and error rate
analysis for ML detection. The equivalent relay channel model developed for multi-hop DF relay
networks without network coding in [11], is shown to also be valid for GF(2) NC DF two-way
relay channels in [12]. In [13], an equivalent relay channel method called propagation error
modeling (PEM) is devised for a low-complexity detector for GF(q) and complex field network
coded (CFNC) DF relay networks. In PEM, the detection errors that occur at the relays are
modeled as virtual noise at the destination in order to overcome the error propagation effects
in DF systems. The PEM method, which displays close performance to the relay network, can
be used in obtaining the diversity order of the relay network. However, this method does not
readily provide the error rate.
To the best of our knowledge, simple means of obtaining the diversity order and error rate
for ML detection of general GF(q) NC DetF relay networks which use relay error statistics at
the destination is lacking. Low-complexity alternatives to the optimal receiver for such a relay
network are also not available. The aim of this paper is to address these problems.
In this contribution, the error rate analysis methods of [5], [11] are generalized to GF(q) NC
DetF relay networks. Two-hop relay channels are approximated using equivalent relay channel
models, where the equivalent relay channel model in [11] is adapted for general GF(q) NC DetF
relay networks and is compared to the minimum equivalent relay channel model. The equivalent
relay models are then used in finding pairwise error probabilities (PEPs), from which the diversity
order of ML detection and an approximation to the union bound are obtained. The optimal
receiver’s error performance is compared with the ML performances of the equivalent relay
channel receivers. It is observed that the equivalent channel models successfully approximate
the relay network.
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DRAFT

4

The organization of this paper is as follows. In Section II, the considered system model
and data transmission technique are given. In Section III, error rate analyses of relay networks
with error-free and error-prone S − R channels are provided; the ML rule is derived and an
approximate union bound for error rates is obtained using equivalent relay channel models. In
Section IV, the ML rule and union bound symbol error rate (SER) performances of the equivalent
relay networks are obtained and compared to the relay network’s ML performance. The results
are summarized in Section V.
II. GF(q) N ETWORK C ODED D ETECT- AND -F ORWARD R ELAY M ODEL
As a general model, the relay network model in Fig. 1 is considered. M-ary phase shift
keying (PSK) and time division multiplexing (TDM) techniques are used in the transmission of
the GF(q) network coded symbols. All channels are assumed to be independent and Nakagami-m
fading. The users act as each other’s relay nodes. The DetF method is used in relaying. Imperfect
detection at the relays is taken into account, and the detection error statistics observed at the
relays are assumed to be available at the destination for ML detection. The users and destination
are assumed to have SNR knowledge of the incoming data’s channel.
The data of each user terminal Tn , 1 ≤ n ≤ N, are transmitted to the destination D, directly
and via other users as follows. Tn broadcasts its modulated data to the other terminals and D,
where the data received at the terminals are detected. After all users have completed transmitting
their data, K − N (K > N) users transmit network coded, modulated data to D using a predetermined network coding rule, hence a total of K symbols are received at D. The received
data at D can be expressed as
yD = HD s + nD

(1)

where yD is the K × 1 sized vector consisting of K data received at D:
yD = [y1D,sys . . . yN D,sys y1D,nc . . . y(K−N )D,nc ]T

(2)

ynD,sys is the observation at D corresponding to the nth direct transmission, which is the
systematic symbol from Tn ; ylD,nc is the observation at D corresponding to the lth network
coded data, 1 ≤ l ≤ K − N; HD is the K × K sized diagonal fading coefficient matrix observed
at D; nD is the K × 1 sized noise vector at D and s is the K × 1 sized vector comprising the
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network coded modulated data transmitted from the terminals:

s = ϕ GT u + eR .

(3)

Here, ϕ(·) denotes the constellation mapping and G is the generator matrix represents how
network coding is performed in the relay network. For the considered network coding operation,
.
G = [I .. P]N ×K , where the N × N identity matrix I represents the systematic data (first N
symbol transmissions), and the (K − N) × K parity check matrix P represents the remaining
K − N network coded symbols transmitted. The data vector sent by the user terminals is shown
by u = [u1 . . . uN ] , where un is the data of Tn ; eR is the K × 1 sized coded detection error
vector at the relays; the elements of G, u and eR are in GF(q), 1 ≤ n ≤ N.
Let us define the set of all modulated GF(q) network coded codewords χ. When the relay
network in Fig. 1 has error-free S−R links, there are q N possible such codewords. Corresponding
to each source symbol configuration is a codeword X(i), where X(i) is the ith element of the
codeword set χ:
X(i) = ϕ(GT u)

(4)

assuming the ith element of the set of all data vectors of u is transmitted. The aim of the
destination is to decide which codeword was sent based on the observation yD and the error
statistics of the relays, where the decision at D is denoted by X̂(j).
The relay network in Fig. 1 contains multi-source relay channels due to the use of network
coding at the user terminals. For analytical tractability in the error rate analysis, the multi-source
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relay channels will be approximated by equivalent relay channels as follows.
Data received from the terminals Tñ , ñ 6= n, are detected and then GF(q) network coded at
the relay terminal Tn , 1 ≤ n, ñ ≤ N
ûnR = unR + enR

(5)

where unR is the error-free network coded data at Tn ; enR is the network coded detection error
at Tn ; ûnR , unR and enR are GF(q) elements. The network coded data received from Tn at D is
ynD,nc = hnD,nc snR + nnD,nc

(6)

where hnD,nc is the fading coefficient of the Tn − D channel over which the network coded data
is sent; snR = ϕ(ûnR ) is the modulated network coded data sent from Tn and nnD,nc is the noise
term at the destination of the observed network coded data. When hard-decision ML detection
is performed at the destination, the hard-decision of the data in (6) is used
ynD,nc

hard−decision

→

znD,nc

(7)

where znD,nc is the hard-decision of ynD,nc at D. The instantaneous end-to-end symbol error
probability (SEP) of the relay channel is:
Pr(znD,nc 6= unR |unR ) =

q−1
X

enR =1

p(znD,nc 6= unR |ûnR = unR + enR )p(enR ).

(8)

The multi-source relay channel described above can be approximated by a single-hop S − D
channel as shown in Fig. 2, where Tn corresponds to the relay node R and terminals Tñ represent
the source nodes Sñ , ñ 6= n. Dropping the n′ s, the instantaneous SEP given in (8) is approximated
by the instantaneous SEP of a single-hop channel which has an instantaneous SNR per symbol
γeq :
s
Peq
(γeq ) = Pr(zD,nc 6= uR |uR)

=

q−1
X

eR =1

(9)
p(zD 6= uR |ûR = uR + eR )p(eR ).

Two equivalent relay channel models will be used in the error rate analysis, which will be
discussed in Section III.
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Fig. 2.

Equivalent relay channel of a relay channel with N sources

III. E RROR R ATE A NALYSIS
Before investigating the error rate analysis, we provide the soft- and hard-decision ML rules
for relay networks with error-free S − R links, which will later on be used in deriving the ML
rules for relay networks with error-prone S − R links.
Soft-decision ML is defined as ML detection at the destination based on the soft-decision
observation vector yD in (1). The soft-decision ML rule of terminal Ti ’s data ui , 1 ≤ i ≤ N, is
given as:
L
uM
= arg max p(yD |ui).
i

(10)

ui

Using the independence properties, the likelihood function given above is expanded
X
p(yD |ui) =
p(yD |ui, ui )p(ui )
ui

=

K
XY
ui

i=1

i

(11)

i

p(yD,i|ui, u )p(u )

where ui = u \ ui is the data vector excluding ui and yD,i is the ith element of yD . Assuming qary symbols of all N users are transmitted equally likely and independently, the joint distribution
of ui is:

 N −1
1
.
p(u ) =
q
i
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Inserting (12) into (11) gives:
p(yD |ui ) = q

−(N −1)

K
XY
ui i=1

p(yD,i|ui, ui )

(13)

The hard-decision ML rule is defined as ML detection at the destination, based on the
hard-decision observation vector zD , where each element is the individual hard-estimate of the
corresponding element of yD :
yD

hard−decision

→

zD .

(14)

The hard-decision ML rule of terminal Ti ’s data ui , 1 ≤ i ≤ N is
L
uM
= arg max p(zD |ui)
i

(15)

ui

where the likelihood function given in (15) is expanded using the independence properties
p(zD |ui) =

K
XY
ui

i=1

p(zD,i |ui, ui )p(ui ).

(16)

A. Relay Networks with Error-Free Source-Relay Channels
The error rate analysis of the relay network with error-free S − R links is provided as a
preliminary to the error rate analysis of the relay network with error-prone S − R links.
In the error rate analysis of the relay network with error-free S − R links, the reliability of the
observation at the destination depends only on the R − D channel SNR values. The transmitted
block in Euclidean space is the modulated codeword in (4). The symbol error probability (SEP),
is upper bounded by the average of the average pairwise error probabilities (PEPs) over a single
symbol error event [14]
K

PS ≤

1 X
K |χ|

X

k=1 X(i),X̂(j)ǫχ,jk 6=ik



P X(i) → X̂(j)

(17)

where X(i) = ϕ(i1 . . . iK ) is the transmitted modulated codeword and X̂(j) = ϕ(j1 . . . jK ) is
the decision at D. The codewords X(i) and X̂(j) are found using (4) and ik and jk are GF(q)


elements, 1 ≤ k ≤ K. Note that each PEP P X(i) → X̂(j) in (17) is obtained after averaging
over the channel HD . This averaging can be performed using the moment generating function
(MGF) method [14], [15]:
1
P X(i)→ X̂(j) =
π
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θ=0 k=1

Mk

|ϕ(ik ) − ϕ(jk )|2
−
4 sin2 (θ)

!

dθ.
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Assuming a Nakagami-m fading environment, Mk (s) = (1 − sγ̄k /m)−m and γ̄k are the MGF of

the instantaneous SNR and average SNR value of the k th element of the received data vector in
(1), respectively and m is the fading figure.
Obtaining the PEPs is not as straightforward, however, when the S − R channels are error-

prone. The equivalent relay models described in the next section can be used to overcome this
difficulty.
B. Relay Networks with Error-Prone Source-Relay Channels
In relay networks with error-prone S − R channels, when no relay error statistics are available
at the destination, the soft-decision ML rule is equivalent to that used in the error-free case,
given by (11). However, if the relay error statistics are known at D, the likelihood function for
the soft-decision ML rule is
p(yD |ui ) =
=

X
eR

p(yD |ui, eR )p(eR )

XX
eR

ui

(19)
i

i

p(yD |ui , u , eR )p(u )p(eR )

where the fact that relay events are independent from the source symbols is used. Using (12):
XX
p(yD |ui) = q −(N −1)
p(yD |ui , ui , eR )p(eR ).
(20)
eR

ui

Similarly, for the hard-decision ML rule, when the relay error statistics are available at D, the

likelihood function is:
p(zD |ui) = q −(N −1)

XX
eR

ui

p(zD |ui , ui , eR )p(eR ).

(21)

Compared to (13) and (16), the likelihood functions in (20) and (21) involve the averaging over
p(eR ), which increases the mathematical complexity of the soft- and hard-ML rules, respectively,
hence increasing the computational complexity of the optimal soft- and hard-receivers. The
computational complexity of the receivers can be decreased using equivalent relay channel
models, which will be discussed later on.
For the relay networks with error-prone S −R channels, the error rate analysis is not as simple
as in the error-free case. This is due to two facts. First, the optimal ML receiver is complex
because of the averaging of S − R link errors. Second, even if a suboptimal receiver is used
which does not perform this averaging, the analysis is still complex due to the S − R error
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events. In order to obtain a tractable analytical results for the PEPs, we propose using equivalent
relay channel models both for the ML receiver and for its analysis. Thus, we will approximate
the error-prone relay channel with an equivalent error-free relay channel model, and analyze the
performance of the optimal receiver receiver for that model.
In [11], an equivalent relay channel model is proposed that approximates a multi-hop, cooperative DF relay channel with a single-hop channel. The model is shown to be valid for any
modulation order, assuming coherent modulation/demodulation. The equivalent relay channel
takes the channel model of the S − R and R − D channels, which is exemplified for a flat
Rayleigh fading, two-hop relay channel with coherent BPSK modulation/demodulation, as shown
in Fig. 3. The instantaneous bit-error probability (BEP) of the equivalent relay channel is found
as [11]


b
b
b
b
PQb −1 = PSR
1 − PRD
+ PRD
1 − PSR

(22)

b
b
where PSR
and PRD
denote the BEP’s of the S − R and R − D links, respectively. Assuming

coherent BPSK modulation/demodulation, the equivalent BEP expressed above is approximated
b
to a single-hop channel that has an instantaneous SNR per bit γQ
−1 [11]:

q

q

q

q
b
b
b
b
b
2γSR
2γRD
2γRD
2γSR
1−Q
+Q
1−Q
PQ−1 = Q

q
b
2γQ
=Q
−1

(23)

b
b
where γSR
and γRD
denote the instantaneous SNR’s per bit of the S − R and R − D links,

respectively. From (23), an instantaneous SNR value of the equivalent relay channel is found as
[11]
1
γQ−1 = {Q−1 (PQb −1 )}2 .
2

(24)

Due to the use of the Gaussian Q-inverse function in (24), the equivalent relay channel model is
referred to as the Q-inverse equivalent relay channel in the rest of this paper. Notice from (22)
b
b
and (23) that, for a fading channel, the instantaneous SNRs γSR
and γRD
are random variables,
b
thus the instantaneous SNR γQ
−1 is also a random variable. For the error rate analysis, the
b
distribution of γQ
−1 is approximated by a conventional fading SNR distribution whose parameters

are determined.
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Equivalent relay channel of a single-sourced relay channel

The Q-inverse equivalent relay channel model, originally developed for DF relay networks, is
used in a GF(2) NC DF two-way relay channel in [12] and has the same BEP expression as in
(23) and SNR value in (24).
The novel part of this paper involves the adaptation of the Q-inverse equivalent relay channel
model to GF(q) NC, coherent M-PSK modulated, DetF, Nakagami-m fading relay channels with
multiple sources. The proposed equivalent relay channel model is used in obtaining approximate
error rate expressions for GF(q) NC, coherent M-PSK modulated, DetF, Nakagami-m fading
relay networks. Soft- and hard-decision ML receivers employing the Q-inverse equivalent relay
channel model, which display very close performance to the optimal receiver, are developed.
The instantaneous SEP in (8) is approximated to the instantaneous SEP of a single channel
p

2γQ−1 sin (π/M)
PQs −1 = 2 Q
(25)
= Pr(zD,nc 6= uR |uR )
for coherent M-ary PSK for large values of M and SNR [1]. The instantaneous SNR per symbol
of the Q-inverse equivalent relay channel is found using (25) as:
 −1
1
2
γQ−1 =
Q (0.5PQs −1 )
2
2 sin (π/M)
(
!)2
q−1
X
1
−1
=
Q
0.5
p(zD,nc 6= uR |ûR = uR + eR )p(eR )
2 sin2 (π/M)
e =1

(26)

R

The average value of (26)
γ̄Q−1 =

h
i
1
2
−1
s
E
Q
(0.5P
)
−1
Q
2 sin2 (π/M)

(27)

has no known closed-form expression but can easily be obtained numerically offline and used
in online calculations with a look-up table.
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Fig. 4. Histogram of the Q-inverse equivalent channel’s instantaneous SNR value in a Nakagami-m fading environment (m=2)

In a Nakagami-m fading environment, it is seen in the histogram result in Fig. 4 that the
distribution of γQ−1 is well approximated by a Gamma distribution when m = 2, so the equivalent
relay channel can be approximated as a single-hop Nakagami-m channel. The histogram is
obtained via Monte Carlo simulation of the instantaneous SNR in (26). Based on this result, the
instantaneous SNR value in (26) is assumed to be Gamma distributed:

m


m
mγ
γ m−1
exp −
, γ ≥ 0.
fγQ−1 (γ) =
Γ(m) γ̄Q−1
γ̄Q−1

(28)

The Q-inverse equivalent hard-receiver of the relay network in Fig. 1 obtains the ML estimates
of ui with the hard-decision ML rule in (15), where the SEP terms of network coded data in the
likelihood function in (21) are approximated by (25). The Q-inverse equivalent hard-receiver is
illustrated with an example as follows. Consider the QPSK modulated, 2-user GF(4) NC DetF
relay network in Fig. 1 for N = 2, which has a generator matrix:


1 0 1 1
.
G1 = 
0 1 2 1

(29)

Hence, network coding is performed at T1 and T2 as u1R = u1 + 2u2 and u2R = u1 + u2 ,
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respectively, where u1 , u2 , u1R , u2R ∈ GF(4). The received data vector at D is detected as
[y1D,sys y2D,sys y1D,nc y2D,nc ]T

hard−decision

→

[z1D,sys z2D,sys z1D,nc z2D,nc ]T

(30)

where ynD,sys and ynD,nc denote the systematic and network coded data received from Tn at
D, respectively; znD,sys and znD,nc are the hard-decision data obtained by individually detecting
ynD,sys and ynD,nc respectively, n = 1, 2. The likelihood functions of the detected data in (30)
are used in the hard-decision ML rule in (15), where the likelihood functions of the network
coded data are approximated using the Q-inverse equivalent channel method as follows. The
instantaneous SEP of the relay channel T2 − T1 − D, over which u1R is sent, is approximated
using (25):
PQs −1 ,1 = 2Q
=

√

3
X

e1R =1

γQ−1,1



(31)

p (z1D,nc 6= u1R |û1R = u1R + e1R ) p(e1R )

where e1R is the network coded coherent QPSK demodulation error at T1 and γQ−1,1 is the
instantaneous SNR per symbol of the equivalent relay channel of T2 − T1 − D, which is found
as
γQ−1,1 = {Q−1 (0.5 PQs −1,1 )}2
(
!)2
3
X
= Q−1 0.5
p (z1D,nc 6= u1R |û1R = u1R + e1R ) p(e1R )
.

(32)

e1R =1

Similarly, the instantaneous SEP of the relay channel T1 − T2 − D, over which u2R is sent, is
approximated
PQs −1 ,2 = 2Q
=

3
X

√

e2R =1

γQ−1,2



(33)

p (z2D,nc 6= u2R |û2R = u2R + e2R ) p(e2R )

where e2R is the network coded coherent QPSK demodulation error at T2 and γQ−1,2 is the
instantaneous SNR per symbol of the equivalent relay channel of T1 − T2 − D:
γQ−1,2 = {Q−1 (0.5 PQs −1,2 )}2
(
!)2
3
X
−1
= Q
0.5
p (z2D,nc 6= u2R |û2R = u2R + e2R ) p(e2R )
.

(34)

e2R =1

Another equivalent relay channel model is the minimum equivalent relay channel model,
which is commonly used in analyzing the error performance of DetF relay networks [8]–[10].
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The minimum equivalent relay channel has a lower computational complexity than the Q-inverse
equivalent relay channel, which is preferable in the receiver design. In this model, the two-hop
relay channel shown in Fig. 3 is approximated to a single-hop channel, where the equivalent
instantaneous SNR per symbol, γmin , is chosen as the minimum of the S −R and R−D channels
instantaneous SNR values [8]–[10]
γmin = min{γSR , γRD }.

(35)

Here, γSR and γRD are the instantaneous SNR’s per symbol of the S − R and R − D channels,
respectively. In a Nakagami-m fading environment, the SNR value in (35) is distributed as [16]


mSR  m
k
 mX
RD −1
m
mSR γ
1 mRD γ
1
− γ̄ SR + γ̄ RD γ
SR
RD
e
fγmin (γ) =
Γ(mSR ) γ
γ̄SR
k!
γ̄RD
k=0
(36)


mRD  m
k
 mX
SR −1
m
mRD γ
1 mSR γ
1
− γ̄ SR + γ̄ RD γ
SR
RD
+
e
Γ(mRD ) γ
γ̄RD
k!
γ̄SR
k=0
where mSR and mRD are the fading figures of the S − R and R − D links respectively; γ̄SR

and γ̄RD are the average SNR values of the S − R and R − D links, respectively. When mSR =
mRD = m, the distribution in (36) is reduced to
(mγ)m − γ̄ 1 + γ̄ 1 mγ
e SR RD
fγmin (γ) =
Γ(m)γ
(


k
k )
m−1
m−1
X
X
1
1 mγ
1
1 mγ
×
+
.
m
m
(γ̄SR )
k! γ̄RD
(γ̄RD )
k! γ̄SR




k=0

(37)

k=0

The average value of (35) when mSR = mRD = m



γ̄SR
−m Γ(2m)
γ̄RD B −
γ̄min = −2(−1)
, m + 1, −2m
Γ(m)2
γ̄RD


γ̄RD
+ γ̄SR B −
, m + 1, −2m
γ̄SR

(38)

where B(x, y, z) is the incomplete Beta function.
The minimum equivalent relay of the N-source relay channel in Fig. 2 has the instantaneous
SNR
γmin = min{γS1 R , γS2 R , . . . γSN R , γRD }

(39)

where γSn R is the instantaneous SNR per symbol of the channel Sn − R, 1 ≤ n ≤ N. The
distribution of (39) and its average SNR value, however, is not as readily found for large values of
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N, making the model unsuitable for error rate analysis but useful for designing a low-complexity
receiver, which is described below.
The minimum equivalent hard-receiver of the relay network in Fig. 1 obtains the ML estimates
of ui by the hard-decision ML rule in (15), where the SEP terms of the network coded data in
the likelihood function in (21) are approximated to the coherent M-PSK demodulation SEP of
a minimum equivalent relay channel which has an instantaneous SNR value per symbol γmin :
Z
h
i √

p
√
2 ∞
2
s
exp − (u − γmin ) Q
2u tan(π/M) du
Pmin = Q( 2γmin ) +
π 0
(40)
q−1
X
=
p (zD,nc |ûR = uR + eR ) p(eR ).
eR =1

An approximate error rate of the relay network in Fig. 1 is found using an equivalent relay
channel model in the following manner. The channel over which the network coded data at the
terminals are sent to the destination are approximated using an equivalent channel model. The
average PEPs of the union bound in (17) are approximated using the same method employed in
the error-free case, given by (18), except that the SNR vector is obtained using the equivalent
relay channels.
Let us illustrate how the Q-inverse and minimum equivalent relay channels are used in
obtaining the PEPs with an example. Consider the 2-user GF(4) NC, DetF, QPSK modulated,
relay network described in previously in (29)-(34) assuming a Nakagami-m fading environment
with m = 1. The relay network has a generator matrix given by (29) and the observed SNR
vector at D is
Γ = [γ1D,sys γ2D,sys γeq,1 γeq,2]

(41)

where γnD,sys is the instantaneous SNR value per symbol of the channel over which un is
transmitted and γeq,n is the instantaneous SNR value per symbol of the equivalent relay channel
over which unR is sent, n = 1, 2. Assuming the S − R and R − D channels have equal average
SNR values, the average values of (41) are γ̄1D,sys = γ̄2D,sys = γ̄ and γ̄eq,1 = γ̄eq,2 = γ̄eq and
the corresponding average SNR vector is
Γ̄ = [γ̄ γ̄ γ̄eq γ̄eq ].

(42)

Inserting m = 1 and γ̄SR = γ̄RD = γ̄ in (38), the minimum equivalent relay channel’s average
SNR value is found as γ̄min = γ̄/2, hence the average SNR vector when the minimum equivalent
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relay channel model is used is the following:
(43)

Γ̄min = [γ̄ γ̄ γ̄/2 γ̄/2].

The average SNR vector when the Q-inverse equivalent relay channel model is used is given
below:
(44)

Γ̄Q−1 = [γ̄ γ̄ γ̄Q−1 γ̄Q−1 ]

where γ̄Q−1 is found by inserting (32) and (34) into (27) for M = 4. The average PEP between
the codewords X(0) = ϕ([0 0 0 0]) and X̂(1) = ϕ([0 1 2 1]) is found using the MGF
method in (18):
!
π/2
2 −1
 1 Z
|ϕ(0) − ϕ(0)|
1 + γ̄
P X(0)→ X̂(1) =
π
4 sin2 (θ)


1 + γ̄

|ϕ(0) − ϕ(1)|
4 sin2 (θ)

2

θ=0

×
1
=
π

Zπ/2

|ϕ(0) − ϕ(2)|2
1 + γ̄eq
4 sin2 (θ)
2 sin2 (θ)
2 sin2 (θ) + γ̄

θ=0



!−2

!−1
(45)

dθ

2 sin2 (θ)
2 sin2 (θ) + γ̄eq

2

dθ

where the modulated codewords are taken as ϕ(0) = 1, ϕ(1) = j, ϕ(2) = −j and ϕ(3) = −1,
assuming Gray coding. When the minimum equivalent relay SNR vector in (43) is used in (45),
the PEP reduces to
π/2
 1 Z  2 sin2 (θ)   4 sin2 (θ) 2
dθ.
P X(0)→ X̂(1) =
π
2 sin2 (θ) + γ̄
4 sin2 (θ) + γ̄



(46)

θ=0

Inserting the Q-inverse equivalent SNR vector in (44) into (45) gives
π/2
2

 1 Z  2 sin2 (θ)  
2 sin2 (θ)
P X(0)→ X̂(1) =
dθ.
π
2 sin2 (θ) + γ̄
2 sin2 (θ) + γ̄Q−1

(47)

θ=0

For high SNR values, using the fact that the Q-inverse equivalent relay channel converges to
the minimum equivalent relay channel [11], the union bound from (46) and (47) is found using
Formula 3.621.3 on p.389 in [17]:
Zπ/2


32 π 5!!
5
32
6
sin
(θ)dθ
=
=
.
P X(0)→ X̂(1) ≤
πγ̄ 3
πγ̄ 3 2 6!!
γ̄ 3

(48)

θ=0

It is seen after this analysis that the diversity order in this case is equal to 3, from (48).
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IV. P ERFORMANCE R ESULTS
In this section, optimal receiver’s error performance of the relay network shown in Fig. 1 is
compared to the error performances of the minimum and Q-inverse receivers and the approximate
union bounds obtained using the equivalent relay channel models. For each SNR value, at least
50 bit/symbol errors were observed in obtaining the corresponding BER/SER.

0

10

−1

10

−2

BER

10

2 users
−3

10

3 users
2 users, optimal hard−receiver
2 users, Q−inverse eq. hard−receiver
2 users, minimum eq. hard−receiver
3 users, optimal hard−receiver
3 users, Q−inverse eq. relay
3 users, minimum eq. hard−receiver

−4

10

−5

10

−6

10

Fig. 5.

0

5

10
SNR (dB)

15

20

2 and 3-user GF(2) NC DetF Nakagami-m (m=1) fading relay networks’ hard-decision ML performances

Fig. 5 compares the optimum hard-receivers’ BER performances of the 2- and 3-user cases
of the GF(2) NC DetF Nakagami-m fading with m = 1 (Rayleigh flat-fading) relay network in
Fig. 1 with that of the minimum and Q-inverse equivalent relay channel receivers. The generator
matrices of the 2- and 3-user relay networks are given in (49) and (50), respectively.


1 0 1 1

G2 = 
0 1 1 1


 1 0 0 1 1 1 


G3 =  0 1 0 1 1 0 


0 0 1 1 0 1
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Fig. 8. 2- and 3-user GF(2) NC DetF Nakagami-m (m=1) fading relay networks’ optimum soft-receiver BER performances vs
minimum and Q-inverse equivalent relay networks’ union bound BER performances

The Q-inverse and minimum equivalent relay channel hard-receivers are observed to display
an error performance very close to each other and to the optimal hard-receiver. The diversity
order is shown to increase with an increasing number of users; the diversity orders of the 2 and
3-user relay networks are 2 and 3, respectively. Fig. 6 compares the BER performance of the
optimal hard-receiver of the 2-user GF(2) NC DetF Nakagami-m fading relay network in Fig. 1
with that of the minimum and Q-inverse equivalent relay channel hard-receivers for m = 1 and
m = 2. The generator matrix is given in (49). It is observed that when m = 2, the minimum and
Q-inverse equivalent channel receivers display a very close error performances to the optimal
receiver and have a diversity order close to 3, compared to a diversity order of 2 when m = 1.
Fig. 7 compares the optimum soft-receiver BER performance of the of the 2- and 3-user GF(2)
NC DetF Nakagami-m fading relay network in Fig. 1 with that of the minimum and Q-inverse
soft-receivers when m = 1. The generator matrix used is given in (49) and (50), respectively.
It is observed that the Q-inverse equivalent relay channel soft-receiver displays a very close
error performance to the optimal soft-receiver, whereas the minimum equivalent relay channel
soft-receiver requires 1.7 dB less SNR for a BER=10−5 in the 2-user case and a diversity order
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Fig. 9. 2-user GF(4) NC DetF Nakagami-m (m=1) fading relay network’s optimal soft-receiver SER vs minimum and Q-inverse
equivalent relay networks union bound SER performances

loss in the 3-user case.
Fig. 8 compares the analytical union bound BER performances of the 2- and 3-user GF(2)
NC DetF minimum equivalent and Q-inverse equivalent relay networks with the optimum softreceiver BER performances of the 2- and 3-user relay networks in a Nakagami-m fading environment when m = 1. The relay networks’ generator matrices are given in (49) and (50),
respectively. The minimum and Q-inverse equivalent relay networks’ union bounds are very
close to the relay network’s optimal performance.
Fig. 9 compares the analytical union bound SER performances of the 2-user GF(4) NC DetF
minimum equivalent and Q-inverse equivalent relay networks with the optimum soft-receiver’s
SER performance of the relay network in a Nakagami-m fading fading environment when m = 1.
The relay network’s generator matrix is given in (29). The union bound SER performances of
the Q-inverse and minimum equivalent relay networks are very close to each other and approach
the optimum soft-receiver SER performance at high SNR values.
Fig. 10 compares the analytical union bound BER performance of the 2-user GF(2) NC DetF
Q-inverse equivalent relay network with the optimum soft-receiver’s BER performance of the
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Fig. 10. 2-user GF(2) NC DetF Nakagami-m (m=2) fading relay network’s optimal soft-receiver BER vs Q-inverse equivalent
relay network’s union bound BER performance

relay network in a Nakagami-m fading fading environment when m = 2 . The relay network’s
generator matrix is given in (49). The union bound BER performance of the Q-inverse equivalent
relay network is very close to the optimum soft-receiver BER performance.
V. C ONCLUSION
This paper presents simple means of analyzing the error rate performance of a general wireless
cooperative GF(q) NC DetF relay network with known relay error statistics at the destination
using equivalent channel models. The approximate error rate of the relay network is derived with
the use of equivalent relay channel models, where the minimum and Q-inverse equivalent relay
channel models are adapted to N-user GF(q) NC DetF Nakagami-m fading relay channels. The
equivalent channel models are used in developing high-performance ML receivers for Nakagamim fading channels, which are shown to display very close error performances to the relay
network’s optimum receiver.
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