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 مقدمه

  معرفی

به عنوان روشی براي دستیابی   Forneyفکر استفاده از کد هاي به هم پیوسته اولین بار توسط 
کدهاي سازنده (  به بهره ي کدینگ باال  با ترکیب دو یا تعداد بیشتري بلوك نسبتاً ساده یا کدهاي اصلی

کدهاي حاصل قابلیت تصحیح کدهاي بیشتري را دارد و ساختار آنها اجازه رمزگشایی از . پیشنهاد شد ) 
یک اتصال سري از این کدها اغلب در سیستم هاي توان . کدینگ هاي نسبتاً ساده تا پیچیده را می دهد

-Reedمحبوب ترین نوع این روش کد خروجی  .پایین مانند فرستنده هاي فضاپیماها استفاده می شود

Solomon ) استفاده از آخري (که از کدهاي درونی کانولوشنالی ) حذف آخري –استفاده از اولی– 
توربو کد را می توان همچون پاالیشی از ساختار رمزگذاري . پیروي و تبعیت می کند ، است) حذف اولی

  . رمزگشایی دنباله ي کدهاي به هم پیوسته تصور کردبه هم پیوسته بعالوه الگوریتمی تکراري براي 

 Thitimajshimaو  Berrou  ،Glavieux توسط 1933توربو کد براي اولین بار در سال 
10که دراین روش به ازاي هر بیت به احتمال خطاي . معرفی شد 1با نرخ  5 ، با انتقال روي یک  ⁄2

퐸در  BPSKو مدوالسیون  (AWGN)کانال همراه با نویز سفید گوسی افزایشی  푁0⁄ = 0.7 푑퐵  ،
دنباله اي از  با جابجایی کدهايکدها با استفاده از دو یا تعداد بیشتري کد اصلی . دست پیدا می کنیم

در حقیقت ، براي کدهاي کانولوشن ، گام نهایی در دیکدر نتیجه می دهد . همان اطالعات ایجاد می شود
حاصل  شده است ، ) یا عموماً سمبل هاي رمزگشایی(تصمیمی   بیت هاي رمزگشایی شده که از سخت

داشته باشند ، الگوریتم رمزگشایی  یچون توربو کدها براي آنکه عملکردي صحیح اجراي طرح هاییبراي 
براي بهره بیشتر و دریافت  بهتر اطالعات . کنیمنباید خود را محدود به عبور سخت تصمیمی  از دیکدر 

یکدر ، الگوریتم رمزگشایی باید از نرم تصمیمی نسبت به سخت تصمیمی بیشتر تاثیر بدست آمده از هر د
براي یک سیستم با دو کد اصلی و سازنده ، مفهوم توربو کد یعنی عبور نرم . گرفته و استفاده کند

تصمیمی از خروجی یک دیکدر به عنوان ورودي دیکدر بعدي ، و تکرار این عملیات براي چندین بار به 
  .ظور دستیابی به یک تصمیم مطمئن تر استمن

   



  کدینگ کانال

صرفه جویی و حاصل از خطاي کانال انتقال ، عموماً به منظور ) FEC(کدهاي تصحیح خطا   
در سمت فرستنده ، یک  .تامین انرژي مورد نیاز در سیستم هاي بی سیم ، مورد استفاده قرار می گیرند

سپس در   .کند انکدر ، دیتا بیت هاي اضافی را به شکل زوج هاي اطالعات به اطالعات ارسالی اضافه می
سمت  دریافت کننده ، یک دیکدر با قابلیت استخراج این اطالعات اضافی قرار دارد ، که به این ترتیب 

  .قابلیت تصحیح خطاي کانال را به ما می دهد

بیت خروجی را  nبیت را در لحظه دریافت میکند و  kر باینري با قابلیت تصحیح خطا ، انکد یک  
از  2دنباله تشکیل داد ، تنها  2بیت ، می توان  nدر حالی که از  .است n>kتولید می کند ، که در آن 
푘کسر  .این حاالت صحیح هستند 푛⁄  را نرخ بیت نامیده و آن را باr نمایش می دهند.  

مشخص شدند ، عموماً می توانند خطاهاي بیشتري  rنرخ بیت هاي پایین ، که با حرف کوچک   
به هر صورت ،  .بیشتري را نیاز دارند توانرا نسبت به نرخ هاي باالتر تصحیح کنند و به همین جهت 

از این رو انتخاب نرخ  .یز پهناي باند بیشتري از کدهاي با نرخ پایین نیاز دارندکدهایی با نرخ هاي باال ن
  .بیت ، نیازمند مصالحه اي مابین توان و پهناي باند است

نوع مدوالسیون ، نوع کانال و توان  ،) n(، طول کلمه رمز  )r(نرخ کد  کدها ، براي هر ترکیب از  
 .نویز دریافتی ، مواردي هستند که میزان توان مصرفی را براي یک بیت حامل اطالعات ، محدود می کنند

در سال  Claude Shannonکه  .این محدودیت را ظرفیت کانال یا همان ظرفیت شانون می نامند
پس از آن ، مهندسین و ریاضیدانان سعی  .آوردپس از به کارگیري روابط ریاضی آن را به دست  1948

اگرچه هر کد جدید با قابلیت  .کردند کدهایی با بهره باال تولید کنند که به ظرفیت شانون نزدیک باشد
اما همچنان مانند سال  ، تصحیح خطا ، درجه اي نسبت به کد قبلی خود به ظرفیت شانون نزدیک است

که از کانال گوسی سفید استفاده می کنند  راي مدوالسیون باینري، فاصله ي بین تئوري و عمل ب 1990
مورد ... به بیان دیگر ، کدهاي عملی که در سیستم هاي موبایل ، ماهواره و  .است 3dBدر حدود  ،

 .است ، نیازمند هستند به توان دو برابر بیشتر از آنچه که در تئوري بدست آمده استفاده قرار می گیرند
براي کانال هاي فیدینگ که ناگوارتر از کانال هاي گوسی سفید هستند ، این شکاف و فاصله بیشتر از این 

  .دار نیز می باشدقم

   



  ظهور و شروع توربو کدها

زمانی که گروهی از  اتفاق افتاد ، 1993پیشرفت اصلی و ابتدایی در تئوري کدینگ در سال   
 توربو کدها می توانند به بازدهی نتایج ابتدایی نشان داد که .کردند محققان در فرانسه توربو کدها را کشف

اما بار  .این امر فوق العاده ، ابتدا منجر به ایجاد شک و تردید شد .با نیمی از ظرفیت شانون دست یابد
توضیح ، این ین امر را جداگانه بررسی کردند ، و به زودي تحقیقات وسیعی با هدف صحت ا دیگر محققان

بیشتر این تحقیقات  .افزایش عملکرد قابل توجه در توربو کدها شکل گرفت ، که تاکنون نیز ادامه دارد
برروي بهبود و پیشرفت عملکرد توربو کدها متمرکز شده اند ، که ما قسمت کوچکی را مورد بحث قرار 

  .می دهیم

خته شد ، و شروع به ، خواص و ویژگی هاي توربو کدها به خوبی شنا 1990با پایان سال هاي   
و اکنون تبدیل به استانداردي براي ارتباط با فضاپیماها در  .بکارگیري از آن در سیستم هاي مختلف شد

  .، ارتباط تصویري دیجیتال و همچنین نسل سوم ارتباطات شده است NASAشرکت 

  

  انکدرهاي با اتصال موازي

 .آن ها یک کدینگ تکی و تنها نیستند یکی دیگر از ویژگی هاي جالب توربو کدها این است که  
کار می کنند ، که در حقیقت آن ها ، ترکیبی از دو یا تعداد بیشتري از کدها است که با مساعدت یکدیگر 

یک  در یک مورد بخصوص ، .با استفاده یکی از آن ها  به تنهایی نمی توان به کارایی مورد نظر رسید
 .تشکیل شده است که با یک الیه جابجا کننده از هم جدا شده اندتوربو کد از اتصال موازي دو کد اصلی 

واع مرسوم کدهاي تصحیح کننده خطا در ایجاد هر کدام از کدهاي اصلی و سازنده ممکن است یکی از ان
اگرچه این دو انکدر اصلی ممکن است با هم متفاوت باشند ، اما در عمل معموالً مشابه  .ارتباطات باشند

همان طور که  .نشان داده شده اند 1یک ساختار معمول و عمومی براي توربو کدها در شکل  .یکدیگرند
از دیتاي ورودي و زوج هاي خروجی  .توربو کد از دو انکدر اصلی مشابه تشکیل شده است می توان دید ،

  .پس از متوالی شدن و تبدیل به یک کلمه توربو کد ارسال می شونددو انکدر موازي 

   



  

  یک انکدر معمول در توربو کد – 1شکل 

در یک روش ساده آن ،  .، جز و شاخصه اصلی سازنده توربو کد است یک جابجا کننده بیت ها  
اگرچه همان دسته از بیت هاي اطالعات ورودي در خروجی این  .م بیت هاي اطالعات را به می ریزدنظ

این بهم رختگی براي بیت هاي بعد  .ر کرده استجابجا کننده ظاهر می شوند اما ترتیب این بیت ها تغیی
بدون وجود این جابجا کننده ، دو انکدر اصلی که همان بیت  .نیز همانند بیت هاي قبلی انجام می شود

به هر حال با استفاده از جابجا  .هاي ورودي را دریافت می کنند ، خروجی هاي یکسان خواهند داشت
푋}کننده ، دیتا  푋}طوري جابجا می شود که انکدر دوم دیتاي متفاوت یعنی  { به این  .را دریافت کند {

ارد ترتیب تقریباً می توان اطمینان داشت که خروجی انکدر دوم با خروجی انکدر اول فرق دارد ، به جز مو
ابجا کننده اي توجه شود که ج .معدود که دیتا پس از عبور از جابجا کننده دقیقاً همان دیتا ورودي باشد

با جابجاکننده هاي مستطیلی که عموماً در سیستم هاي که در توربو کدها مورد استفاده قرار می گیرد ، 
در حالی که یک جابجا کننده  .وت استامتف تفاده می شود ،سمحوشدگی ابی سیم براي از بین بردن 

مستطیلی سعی در فاصله دادن بین اطالعات خروجی براساس یک الگوي خاص دارد ، جابجا کننده در 
  .توربو کدها سعی در جابجایی تصادفی نظم اطالعات ، براساس یک روش بی قاعده را دارد

   



  چرا توربو کدها عملکرد مناسبی دارند؟

قدم براي  ینچرا عملکرد توربو کدها خوب است ، باید بفهمیم اولبراي اینکه متوجه شویم که   
یک کد خطی ، کدي است که از  .دو عبارت باید تعریف شود اما ابتدا ،. خوب بودن یک کد در چیست
بیشتر کدها ،  .بدست می آید) با جمع باینري هر بیت با بیت متناظر خود(جمع باینري دو حالت ممکن 

) براي راحتی به عنوان وزن نیز استفاده می شود(وزن همینگ  .کدي خطی هستند شامل توربو کدها ،
بنابراین یک کد خطی می توانست از دو  .یک حالت ، که تعداد یک هایی است که در آن حالت وجود دارد

  .است 3و در حالت دوم  0، که وزن همینگ در حالت اول  }111{و } 000{حالت ممکن تشکیل شود ، 

زن بیشترین و .طی خوب  ، کدي است که بیشترین وزن حالت ها را داشته باشدیک کد خ  
دیکدر راحت تر آن ها  حاالت ایده آل هستند زیرا به این معنی است که آن ها ممتاز هستند ، و بنابراین

یک راه براي کم  .درحالی که احتمال وقوع یک حالت با وزن کم باید پایین بیاید. دهدرا تشخیص می 
از آنجا که وزن حاالت توربو کد به سادگی از  .کردن تعداد حاالت با وزن کم استفاده از توربو انکدر است

از حاالت اصلی بدست می آید ، یکی از این زوج هاي خروجی می تواند  جمع ورودي و دو زوج خروجی
زیرا ورودي انکدر دوم توسط جابجا  ).باشد به شرط آنکه حاالت دیگر وزن باال داشته(وزن کم داشته باشد 
بنابراین اگرچه  .وت استاخروجی آن نیز معموالً با خروجی انکدر اول کامالً متف کننده تغییر کرده ،

است یکی از دو خروجی ها داراي وزن کم باشد ، اما احتمال کم بودن وزن هردو خروجی انکدرها  ممکن
می نامند و  این بهبود ایجاد شده در عملکرد را بهره ي جابجا کننده .به صورت همزمان خیلی پایین است

 .این یکی از دالیل اصلی عملکرد خوب توربو کدها است

  



  فصل اول 

 کدهاي کانولوشن

  ).n,k,m: (کدهاي کانولوشن معموال با سه پارامتر مشخص می شود   

 n:  تعدادبیت هاي خروجی  

k:  تعداد بیت هاي ورودي  

m:  تعداد حافظه هاي رجیستري 

kمقدار و اندازه  푛⁄ معموال . را نرخ کد می نامند ، که معیاري براي تاثیرگذاري کد استk  وn 
1و نرخ کد از  10تا  2از  m، و  8تا  1داراي مقادیر  7تا  ⁄8 است به جز کاربردهاي در فضاپیماها که  ⁄8

1در آنها نرخ کد تا    .پایین می آید ⁄00

هایی که چیپ هاي کدهاي کانولوشن را تولید می کنند آن را با پارامترهاي  اغلب کارخانه  
)n,k,L ( مشخص می کنند ، که مقدارL  محدودیت طول کد است که با رابطه زیر تعریف می شود: 

Constraint Length:  L = k (m-1) 

تولیدي  nمعرف تعداد بیت هایی در حافظه انکدر است که در بیت هاي خروجی  Lطول محدود 
 .تاثیرگذار است

 

  پارامترهاي کد و ساختاري از کدهاي کانولوشن 

 mابتدا . ساختار و ساختمان کدهاي کانولوشن به راحتی از روي پارامترهاي آن قابل رسم است
جمع کننده باینري را رسم می کنیم  nسپس . حافظه رجیستري است mباکس را می کشیم که معرف 

فظه رجیسترها را توسط جمالت تولید کننده کدها به جمع اسپس ح. ی باشدبیت خروجی م nکه معرف 
  .نشان داده شده است 2کننده ها وصل می کنیم ، همان طور که در شکل 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید



  خروجی است 3ورودي و  1حافظه ،  3که داراي ) 3,1,3(یک کد کانولوشن  – 2شکل 

1این مثال داراي نرخ کد  محدودیت . هر بیت ورودي به سه بیت خروجی کد می شوند. است ⁄3
بیت خروجی نیز از طریق سه جمع کننده باینري که بیت هاي حافظه  3. است 2طول نیز برابر 

انتخاب این رجیسترها که کدام می . رجیسترهاي مخصوص خود را جمع می کنند ، تولید می شوند
. دجمله اي تولید کننده براي بیت هاي خروجی بستگی داردتوانند در جمع شرکت داشته باشند به چن

بیت دوم خروجی با چندجمله . تولید می شود) 1,1,1(براي مثال ، اولین بیت خروجی با چند جمله اي 
بیت هاي خروجی تنها با جمع . تولید می شود) 1,0,1(و بیت سوم خروجی با چند جمله اي ) 0,1,1(اي 

  .این بیت ها بدست می آید

  انتخاب چند جمله اي

همه این چند جمله . رجیستر وجود دارد mتعداد بسیاري گزینه براي انتخاب چند جمله اي با 
در . اي ها منجر به یک دنباله خروجی که ویژگی بروز و محافظت در برابر خطا را داشته باشند ، نمی شود

چند جمله اي هاي . یک لیست کامل از این چند جمله اي ها آمده است Weldonو  Petersenکتاب 
یک لیست مناسب از این چند جمله اي ها با نرخ . ی آیدمناسب معموال با شبیه سازي کامپیوتر بدست م

1   .در جدول زیر آمده است ⁄2



  :نتیجه گیري 

این مقاله مفهوم توربو کدینگ را توصیف کرد ، که موقعیت اساسی و پایه آن به نحوه اتصال دو 
ابزارهاي اندازه گیري آماري همچون . یا تعداد بیشتري از عناصر اصلی و سازنده ي کدها بستگی دارد

توضیح عملکرد  احتمال گذشته و تابع احتمال را مرور و دوره کردیم ، و از این ابزارها براي توصیف و
نشان دادیم که عملکرد چگونه بهبود . خروجی نرم در دیکدر استفاده کردیم/تصحیح خطاي ورودي نرم

پیدا می کند زمانی که از خروجی نرم دیکدرهاي اتصالی براي یک پردازش رمزگشایی تکراري استفاده 
 سیستماتیککدهاي  سپس سعی کردیم که این مفهوم ها و تعاریف را براي اتصال موازي. کردیم

به کار بگیریم ، و سپس توضیح دادیم چرا کدهاي اینچنینی را براي ساخت بلوك ها در  (RSC)کانولوشن 
کرد قابل توجه آن را معرفی یک رمزگشاي فیدبکی را توصیف کرده و عمل. توربو کد ترجیح می دهیم

  .کردیم

  

  

  

  

  

 :منابع 

1. Matthew C. Valenti and Jian Sun , “Turbo Code” 
2. Sklar , Bernard , “Fundamentals of Turbo Codes” 
3. Langto , Charan , “Coding and decoding with Convolutional Codes” 




