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Decodificação Turbo Integrada a Codificação de
Rede na Camada Física
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Resumo— Consideramos um sistema com dois usuários que
desejam trocar mensagens entre si através de uma redeTwo-
Way Relay. Os usuários codificam suas mensagens através do
mesmo código turbo e orelay emprega codificação de rede na
camada física (PNC).Este trabalho visa àrecuperação do XOR
das mensagens enviadas a partir do sinal recebido norelay, que
consiste na sobreposição dos sinais codificados, desvanecidos e
acrescidos de ruído. Propomos um esquema de decodificação
turbo no relay que opera numa treliça produto e decodifica o
XOR das mensagens transmitidas. O esquema proposto incorpora
uma melhoria que pode ser vista como uma forma de se
considerar estimativas suavesdo XOR das mensagens, adiando,
o maior tempo possível, uma decisãoabrupta. Os resultados
revelam um ganho de codificação daordem de 1.5 dB em um
modelo de canal com desvanecimento Rayleigh.

Palavras-Chave— Codificação de rede na camada física, Codi-
ficação turbo, Canal Rayleigh.

Abstract— We consider a two-way relay network, in which two
users want to exchange messages through a relay. The users
encode their messages using the same turbo code and the relay
employ physical-layer network coding (PNC). Our goal is to
recover the XOR of the sent messages based on the received
signal at the relay, which is the superposition of the coded signals
distorted by fading and corrupted by additive noise. We propose
a turbo decoding scheme that operates on a product trellis. The
proposed scheme introduces an improvement to which we can
trace the parallel of working with soft estimates of the XOR
for as long as possible. Results show that the proposed decoding
scheme outperforms its simplified version with coding gainsof
up to 1.5 dB in a Rayleigh fading channel model.

Keywords— Physical-layer network coding, Turbo codes,
Rayleigh fading channel.

I. I NTRODUÇÃO

A técnica de Codificação de Rede tem atraído cada vez
mais a atenção da comunidade científica, particularmente para
os ambientes sem fio. A ideia principal foi primeiramente
proposta por Ahlswede et al. [1], que mostraram que, se
for permitido aos nós intermediários de uma rede combinar
os pacotes recebidos, antes de encaminhá-los, o fluxo de
informação máxima poderá ser alcançado. A codificação de
rede foi proposta pela primeira vez para operar nas camadas
superiores da pilha protocolar e, portanto, preocupava-secom
o problema de codificação de dados sobre canais com uma
certa capacidade, ignorando a natureza física subjacente dos
canais de comunicações. Mais recentemente, os princípios
da codificação da rede têm sido aplicados na camada física,
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explorando a natural superposição de ondas eletromagnéticas
que ocorre nas comunicações sem fio. Esta superposição é
geralmente considerada como um obstáculo quando a recupe-
ração dos sinais individuais é necessária. No entanto, usando
uma estratégia de codificação desenvolvida por Zhang et al.
[2], denominada Codificação de Rede na Camada Física (PNC-
Physical-Layer Network Coding), essa mistura de ondas é
uma operação de codificação de rede que ocorre naturalmente
e deve ser aproveitada para permitir uma comunicação mais
eficiente.

A configuração de rede normalmente adotada como ob-
jeto de estudo em PNC é a rede de retransmissão de duas
vias (TWRN- Two-Way Relay Network), estudado por Shan-
non [3]. Neste modelo, dois usuários comunicam-se através
de um nó intermediário (ourelay) para trocar mensagens, não
havendo ligação direta entre eles. Com PNC, os dois usuários
primeiramente transmitem seus fluxos de dados binários inde-
pendentes e simultaneamente aorelay, que recebe os sinais
sobrepostos. Orelay, em seguida, extrai do sinal recebido
a soma módulo-2 (XOR) dos dois fluxos de dados, sem a
necessidade de obtê-los individualmente de forma explícita.
O resultado da operação XOR é então transmitido pelorelay,
permitindo que cada usuário, após a subtração da parcela do
sinal que ele conhece, possa recuperar o fluxo de dados do
outro usuário. Todo o processo requer apenas doistimes slots.

Apesar de usar a interferência de uma forma benéfica, ainda
é preciso lidar com o ruído do canal. A fim de garantir uma
transmissão confiável, o uso de codificação de canal é uma
técnica importante. Nesse contexto, uma questão interessante
que se coloca é como a codificação de canal pode ser eficien-
temente integrada ao sistema PNC.

Segundo Zhang e Liew [4], há duas maneiras para aplicar
codificação de canal em PNC. Uma delas é o PNC co-
dificado fim-a-fim, no qual o nó intermediário não realiza
qualquer codificação ou decodificação de canal. A outra
forma é chamada PNC codificadolink-a-link, em que não
apenas os dois usuários, mas também orelay executa codi-
ficação/decodificação de canal. A operação crucial é o assim
chamado processo de codificação de rede e decodificação
de canal (CNC- Channel-Decoding-Network-Coding) [4], e
acontece norelay, sendo caracterizada pela recuperação da
mensagem XOR a partir da sobreposição dos sinais codi-
ficados e corrompidos. Neste trabalho, adotamos a segunda
abordagem.

Os códigos de canal propostos para integração ao PNC em
[4] são os chamados códigosrepete e acumula(RA - Repeat-
Accumulate), que podem ser vistos simultaneamente como
uma classe de códigosturbo-like e uma classe de códigos
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LDPC (Low-Density Parity-Check). Essas duas classes de
códigos correspondem às mais importantes em termos de
desempenho em relação ao limite estabelecido por Shannon.
Os resultados em [4], porém, são restritos ao ruído aditivo
Gaussiano branco (AWGN - Additive White Gaussian Roise),
ou seja, os ganhos de canal para todos oslinks foram assumi-
dos constantes em todos os momentos. No presente trabalho,
estendemos este cenário ao caso de desvanecimento Rayleigh
e focamos o trabalho em código turbo e na integração do PNC
no algoritmo de decodificação BCJR.

Recentemente, em [5], [6], os autores usaram códigos turbo
integrados ao PNC considerando ambos os canais AWGN
e com desvanecimento Rayleigh. É relatado que, em seu
processo de decodificação turbo, as duas mensagens de dados
(associadas aos dois usuários) são recuperadas individualmente
e, em seguida a operação XOR é realizada. Para reduzir a
complexidade de decodificação turbo, eles se concentraram
na construção de uma treliça com um número reduzido de es-
tados, com base na qual o decodificador turbo é supostamente
capaz de recuperar a informação XOR diretamente a partir dos
sinais sobrepostos. Uma proposta de códigos LDPC integrados
ao PNC sobre canais sujeitos a desvanecimento foi apresentada
em [7]. Um algoritmo soma-produto generalizado operando
no corpo de GaloisF4 foi desenvolvido, e simulações com-
provaram um bom desempenho. Contrastando com [5], [6],
neste artigo propomos a utilização conjunta de PNC e um
decodificador turbo com base em uma treliça completa, onde o
relaycalcula o XOR das mensagens enviadas pelas fontes dire-
tamente a partir dos sinais sobrepostos. Inspirados na ideia de
[7], propomos neste artigo a decodificação que denotamospor
XOR-F4, onde interpretamos de forma distinta a informação
que sai dos quatro ramos da treliça produto numa transição de
estado. Maisadiante,veremos que na decodificação denotada
por XOR-F2, analisamos da mesma forma a informação de um
par de ramos da treliça produto, o que pode ser interpretado
como a aplicação de umadecisão suavena estimativa do XOR.

Este artigo é organizado da seguinte maneira. Na Seção
II, descrevemos o modelo completo do sistema, incluindo
os modelos estatísticos dos canais e os codificadores. Na
Seção III, o decodificador turbo proposto para os bits XOR é
apresentado. Destacamos a diferença entreas decodificações
XOR-F2 e -F4. Na Seção IV, apresentamos os resultados de
simulações. Finalmente, na Seção V, apresentamos as nossas
conclusões.

II. M ODELO DO SISTEMA

Ao longo do artigo, adotamos a seguinte notação. Os
vetores/matrizes são representados por letras minúsculasem
negrito, com exceção deIk, que representa a matriz identidade
de dimensãok × k, ⊕ representa a operação XOR, e◦
representa o produto Hadamard (component-wise). Utilizamos
x̃ para denotar uma versão entrelaçada do vetorx. Conside-
ramos uma TWRN, onde dois nós fonte,S1 e S2, desejam se
comunicar através de um nórelay, R. Não existelink direto
entreS1 eS2. Quando PNC é empregada no nó intermediário,
a troca de mensagens entreS1 e S2 é realizada em doistimes
slots distintos, denominados de fase de acesso múltiplo (MA
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ỹR

yR

ñ
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Fig. 1. Modelo do Sistema.

- Multiple Access ) e fase de difusão (BC- Broadcast). Na
fase MA,S1 e S2 transmitem seus sinais codificados por um
codificador de canal para o nórelay e, devido à restrição
half-duplex, as fontes não podem ouvir qualquer informação.
O nó relay recebe os sinais deS1 e S2 sobrepostos e cor-
rompidos, e estima a operação XOR das mensagens originais.
Deve ser enfatizado que nenhum conhecimento individual das
mensagens é necessário para este processo. Depois, na fase
de BC, o nórelay codifica a mensagem XOR estimada e,
aproveitando a natureza de difusão do meio sem fio, transmite
o sinal codificado de volta paraS1 eS2. O modelo do sistema
é mostrado na Figura 1.

Assumimos, neste trabalho, que todos os nós empregam
codificação turbo [8] para codificar suas mensagens. O co-
dificador turbo é constituído por dois códigos convolucionais
recursivos e sistemáticos (RSC - Recursive Systematic Con-
volutional) idênticos, operando em paralelo com um entre-
laçador entre eles. Para simplificar a exposição, assumimos
o código turbo com uma taxa igual a1/n. Para i = 1, 2,
seja ui = [ui(1), . . . , ui(N)] o vetor de mensagem de
tamanhoN contendo os bits de informação da fonteSi e
vi = [vi(1), . . . ,vi(N)], a sequência codificada correspon-
dente de tamanhonN bits. Cada bloco codificadovi(t) =[
v1i (t), . . . , v

n
i (t)

]
é um vetor den bits e corresponde à saída

de um codificador turbo considerando a entrada bináriaui(t)
no tempot. Assumimos um codificador sistemático, de tal
forma quev1i (t) = ui(t), para todot. O bloco codificado
é então modulado via BPSK para produzirxi, através da
operaçãoxj

i (t) = 1 − 2vji (t) para j = 1, . . . , n. Os canais
entre os nós fonte e intermediário são modelados como canais
AWGN com desvanecimento Rayleigh correlacionados no
tempo, o que pode levar a erros em rajada (burst). Para evitar
este problema, empregamos um entrelaçador externo antes de
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transmitir o sinal modulado. Cada nó fonte então transmitex̃i.
O canal de desvanecimento deSi para R é carac-

terizado pelo vetor de coeficientes de canal,h̃iR =[
h̃iR(1), . . . , h̃iR(N)

]
, ondeh̃iR(t) =

[
h̃1
iR(t), . . . , h̃

n
iR(t)

]
.

O sinal recebido pelo nórelay é dado porỹR = z̃R + ñ,
em quẽzR = [z̃R(1), . . . , z̃R(N)] contém a superposição dos
sinais desvanecidos:̃zR(t) = x̃1(t) ◦ h̃1R(t)+ x̃2(t) ◦ h̃2R(t),
e ñ = [ñ(1), . . . , ñ(N)] é o vetor ruído Gaussiano de valor
complexo, com média zero e matriz de covariânciaσ2InN .
Antes do processo de decodificação,ỹR é desentrelaçado. O
sinal recebido na entrada do decodificador dorelay é dado por

yR = zR + n, (1)

em que
zR = x1 ◦ h1R + x2 ◦ h2R. (2)

Assumimos que orelay tem informação completa sobre o
estado do canal, ou seja, conhece os vetoresh1R e h2R.

A operação conjunta de decodificação de canal e codificação
de rede na camada física, realizada norelay na fase MA, e
representada pelo operador CNC(·), foi descrita em [4]. Este o-
perador produz uma estimativa deuR = [uR(1), . . . , uR(N)],
em queuR(t) = u1(t)⊕u2(t), baseado no sinal recebidoyR,
ou seja,̂uR = CNC(yR). A estimação direta deuR através de
yR obtida pelos decodificadores turbo será descrita na Seção
III.

Finalmente, no estágio BC, os bits XOR estimadosûR

são novamente codificados, com o mesmo código utilizado
nas fontes, e remodulados pelorelay gerando uma sequência
de símbolosxR. Essa sequência deve então ser entrelaçada
e enviada às fontes através dos canais com desvanecimento
Rayleighh̃R1 e h̃R2. Voltamos a assumir que o decodificador
Si conhece o estado do canalh̃Ri que conectaR a Si. Essa
informação é usada para obter a estimação deûR com base no
sinal transmitido pelo nórelay, xR. ComoS1(2) conhece sua
própria informação, os dados deS2(1) podem ser facilmente
obtidos por uma simples operação XOR.

Uma vez que o processo de decodificação realizado pelas
fontes na fase BC é padrão, na próxima seção, descreveremos
apenas a decodificação realizada pelo nórelay, por ser esse o
processo mais crítico e inovador.

III. D ECODIFICAÇÃO TURBO-XOR

O processo de decodificação iterativa baseada no uso con-
junto de PNC e código turbo é aqui detalhado. O trabalho
é focado no desenvolvimento de dois decodificadores para o
nó relay, que receberão os sinais sobrepostos e desvanecidos,
yR. Eles devem ter a capacidade de minimizar a probabilidade
de erro de bits deuR(t) = u1(t) ⊕ u2(t), no tempot, via
decodificação turbo iterativa. Utilizamos o algoritmo BCJR[9]
para produzir, de forma independente, estimativas melhoradas
das probabilidadesa priori deuR(t) com base nos sinais so-
brepostos e corrompidos,yR. Estas estimativas são expressas
através da LLR aposteriori

Λ(uR(t) | yR) = ln

(
P (uR(t) = 1 | yR)

P (uR(t) = 0 | yR)

)
. (3)

O critério de decisão final sobre o bituR(t) é o habitual:

ûR(t) =

{
0, seΛ(uR(t) | yR) ≤ 0

1, caso contrário.

No entanto, é necessário modificar o algoritmo de de-
codificação BCJR para que este possa operar em uma nova
treliça, aqui denominada portreliça produto, projetada para o
decodificador turbo-XOR. Esta é construída tendo como base
as treliçasT1 e T2, que representam as treliças dos códigos
utilizados emS1 eS2, respectivamente. A Figura 2 ilustra esta
construção.

Considere a treliçaTi associada ao código utilizado emSi.
Sejasi(t) o vetor de estado do codificador turbo da fonteSi

no tempot e faça a transição de estado do codificador sobre
a recepção do símbolo fonteui(t) = 0 (resp.ui(t) = 1)
ser representada por uma linha sólida (resp. tracejada). O
codificador convolucional que compõe o codificador turbo
possui memória igual aνi. Além disso, assuma que, paraS1, o
estado inicial no tempot é dado pork, ou seja,s1(t−1) = k;
a transição quandou1(t) = 0 leva ao estadol originando o
bloco codificadov′

1(t) e a transição quandou1(t) = 1 leva
ao estadom originando o bloco codificadov′′

1 (t). Da mesma
forma, paraS2, nós temos que o estado inicial no tempot é
q, ou seja,s2(t − 1) = q; a transição quandou2(t) = 0 leva
ao estador originando a palavra códigov′

2(t) e a transição
quandou2(t) = 1 leva ao estados e palavra códigov′′

2 (t).
Aqui, k, l,m ∈ {1, . . . , 2ν1} e q, r, s ∈ {1, . . . , 2ν2}.

As saídas,v′
i(t) e v′′

i (t), dos codificadores podem então
ser definidas como uma função do estado do codificador e
do símbolo de entrada utilizando o mapeamento:Γ[si(t −
1), ui(t)].

Considere agora a treliça produtoTp. Sejasp(t) o vetor de
estados do decodificador turbo para orelay no tempot. Os
estados deTp são formados pela concatenação dos estados das
treliças dos códigos correspondentes, ou seja,sp(t) = s1(t) ‖
s2(t), em que‖ denota concatenação. Por exemplo, se o estado
deT1 eT2 sãok e q respectivamente, o estado deTp ék‖q (ou
simplesmente,kq). Do estadosp(t − 1) = kq, são possíveis
quatro transições,sp(t), para os estadoslr, ls, mr, ms, os
quais são combinações de todos os possíveis estados des1(t)
e s2(t). Portanto,lr, ls,mr,ms ∈ {1, . . . , 2ν1+ν2}.

Na treliça produto, as transições entre dois estados são
representados por uma linha que liga os estados. Criamos a
variável uF4

(t) definida comouF4
(t)

∆
= 2u1(t) + u2(t) ∈

{0, 1, 2, 3} para representar esta linha, como mostrado na
Figura 2. A saída da treliça produto é também definida
como uma função do novo conjunto de símbolos de entrada
utilizando o mapeamentoΓ′[sp(t − 1), uF4(t)] = Γ[s1(t −
1), u1(t)] ◦ h1R(t) + Γ[s2(t− 1), u2(t)] ◦ h2R(t).

Podemos verificar que na treliça produto as transições entre
estados são classificadas de quatro maneiras distintas. Faça
l′

∆
= sp(t−1) e l

∆
= sp(t). Então, parai = 0, 1, 2, 3, definimos

queRi
∆
= {(l′, l) | (l′, l) é associado comuF4

(t) = i}, onde
(l′, l) denota a transição do estadol′ para o estadol.

Os decodificadores turbo-XOR aqui propostos, consideram
em seus processos iterativos, que as regiõesRi para i =
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Fig. 2. Estrutura da treliça produto.

0, 1, 2, 3 carregam duas ou quatro diferentes informações. As
subseções que seguem apresentam mais detalhes.

A. DecodificaçãoXOR-F2

Observando o lado direito da Figura 2, temos dois ramos
sólidos,uF4

(t) = 0 e uF4
(t) = 3, responsáveis poruR(t) =

0 e dois ramos tracejados,uF4
(t) = 1 e uF4

(t) = 2, para
uR(t) = 1. O processo de decodificaçãoXOR-F2 considera
queos ramos emR0 ∪R3, ou R1 ∪ R2, carregam a mesma
informação. Os valores deP (uR(t) = 0 | yR) e P (uR(t) =
1 | yR) no tempot são então calculados como

P (uR(t) = 0 | yR) =
∑

(l′,l)∈R0∪R3

P (l′, l | yR)

e
P (uR(t) = 1 | yR) =

∑

(l′,l)∈R1∪R2

P (l′, l | yR),

ondeP (l′, l, yR) = αt−1(l
′) · γt(yR(t), l

′, l) · βt(l) para
todo t = 1, . . . , N . Os valores deα e β são obtidos de forma
padrão. Contudo, o cálculo deγt dependerá da saída atual
do canal bem como das probabilidades de transição da treliça
produto. Devido a presença do entrelaçador externo, o canal
visto pelo relay, se comporta como um canal sem memória.
O resultado disso faz com que seu valor seja dado por

γt(yR(t), l
′, l) = P (uR(t)) exp

(
−
∑n

k=1 d
2(ykR(t), z

k
R(t))

2σ2

)

ondezkR(t) é o rótulo da transição de estado correspondente
(l′, l) na treliça produto,d(a, b) é a distância Euclidiana entre
os pontos a e b, no plano complexo, eσ2 é a variância do
ruído. A probabilidadea priori deuR(t) é inicialmente setada
como P (uR(t)) = 1/2 e é obtida e melhorada na saída do
decodificador turbo. A expressão da LLRa posteriorideuR(t)
pode então ser reescrita como

Λ(uR(t) | yR) = ln

∑
(l′,l)∈R1∪R2

P (l′, l,yR)∑
(l′,l)∈R0∪R3

P (l′, l,yR)
.

A informação extrínseca do decodificador turboXOR-F2 pode
ser representada como

Λe(uR(t)) = Λ(uR(t) | yR)− ΛuR
− ΛS

em queΛ(uR(t) | yR) é a LLR a posteriori calculada no
processo de decodificação atual,ΛuR

é a informaçãoa priori
deuR(t) calculada no processo de decodificação passado eΛS

representa a parcela da LLRa posteriori relacionada apenas
com os bits sistemáticos,z1R(t), que por sua vez é dada por

ΛS = ln

(
p(uR(t) = 1 | y1R(t))
p(uR(t) = 0 | y1R(t))

)

= ln

(
p(y1R(t) | uR(t) = 1)P (uR(t) = 1)

p(y1R(t) | uR(t) = 0)P (uR(t) = 0)

)
,

onde, como indicado acima no texto,P (uR(t)) é uniforme-
mente distribuída sobreRi antes da primeira iteração. A
função densidade de probabilidade da saída sery1R dado que
a entradauR(t) ocorreu é dada por

p(y1R(t) | uR(t)) =
Eb

σ
√
2π

exp

(− | y1R(t)− z1R(t) |2
2σ2

)
,

em que| · | é a operação módulo,Eb é a energia de bit, eσ2

é a variância do ruído.

B. DecodificaçãoXOR-F4

O processo de decodificaçãoXOR-F4 considera que os
quatro conjuntos de transição associados aos símbolosuF4

(t)
carregam diferentes informações. Assim consegue-se explorar
ao máximo a redundância do código proposto. Apenas ao final
do processo de decodificação iterativa, se obtem a estimativa
do XOR. Os valores das probabilidadesP (uF4

(t) = i | yR),
parai = 0, 1, 2 e 3, no tempot, são então calculados como

P (uF4
(t) = i | yR) =

∑

(l′,l)∈Ri

P (l′, l | yR),

e a j-éssima LLRa posterioride uF4
(t) paraj = 1, 2 e 3 é

dada por

Λj(uF4
(t) | yR) = ln

∑
(l′,l)∈R0

P (l′, l,yR)∑
(l′,l)∈Rj

P (l′, l,yR)
.

O cálculo deγt se dá de forma similar ao apresentado
para o processo de decodificaçãoXOR-F2. Antes da primeira
iteração, os valores a priori deuF4

(t) são uniformemente
distribuídos em{0, 1, 2, 3}. O cálculo das informações ex-
trínsecas também se dará da mesma forma que no processo
XOR-F2. Porém,lembramos que agora teremos que calcular
três parcelas. Paraj = 1, 2 e 3, tem-se

Λj,e(uF4
(t)) = Λj(uF4

(t) | yR)− Λj − Λj,S .

Ao término do processo iterativo, calcula-se a LLRa posteri-
ori final da seguinte forma

Λ(uR(t) | yR) = ln

∑
R1

P (l′, l,yR) +
∑

R2
P (l′, l,yR)∑

R0
P (l′, l,yR) +

∑
R3

P (l′, l,yR)
.
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IV. RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES

O desempenho dos algoritmos de decodificação XOR pro-
postos são avaliados através de simulações de computador.
As fontesS1 e S2 empregam o mesmo codificador turbo que
é composto pela concatenação paralela de dois codificadores
recursivos e sistemáticos com o comprimento de memóriaνi =
2 e descritos pela matriz geradoraG(D) = [1 (1 +D2)/(1 +
D +D2)]. Este código tem taxa igual a1/3. Para aumentar a
taxa, removemos alguns dos bits de paridade através da técnica

de puncionamento utilizando a matrizP =

[
1 1 0
1 0 1

]T
,

em que 0 (zero) indica que o bit foi puncionado e portanto não
transmitido. De acordo com este padrão de puncionamento,
os bits de paridade dos dois codificadores RSC são alter-
nadamente excluídos. A taxa conseguida por este código pun-
cionado é, portanto,1/2. Foram utilizados dois entrelaçadores
distintos. Na simulação, o tamanho do vetor mensagemui é
definido como 4000 bits. O entrelaçador interno que conecta
os codificadores convolucionais que constituem o código turbo
é um entrelaçador aleatório que gera a permutação do bloco
de 4000 bits. O entrelaçador externo é também aleatório e
opera com blocos de8000 bits. O papel do entrelaçador
externo é o de espalhar os símbolos codificados ao longo
do tempo, para evitar os efeitos do desvanecimento profundo.
Os canais, das fontes para orelay e do relay para as fontes,
são canais com desvanecimento independentes. As sequências
dos coeficientes de canal são obtidos através do modelo Jakes
[10]. Este procedimento corresponde à geração de sequências
independentes de variáveis aleatórias Gaussianas complexas de
potência unitária correlacionadas. Os resultados são mostrados
em termos da frequência Doppler normalizada(fdT ), onde
fd é a frequência Doppler eT é a duração do símbolo. Nas
simulações, umafdT = 0.05 foi assumida.

As simulações foram realizadas no final da fase MA, no
nó relay, uma vez que o processo de decodificação realizado
pelas fontes na fase BC é padrão. O número de iterações
dos decodificadores turbo propostos, em todas as simulações
realizadas neste trabalho, foi fixado em 6.

Não mostramos aqui a saturação inerenteao processo de
decodificação turbo, que depende do tamanho do pacote uti-
lizado. O problema aparece pela não terminação da treliça
do segundo decodificador, ocasionada pela permutação dos
bits no processo de codificação turbo. Uma correta escolha
do entrelaçador [11] faz com que os dois decodificadores
consigam retornar suas treliças ao estado zero. Em nossas
simulações, porém, emulamos essa possibilidade através da
transmissão de sequênciastoda-zero. Essa análise merece ser
melhor investigada.

A Figura 3 mostra o desempenho do decodificador quando
mudamos deXOR-F2 para XOR-F4. O processo de decodifi-
caçãoXOR-F4 melhora o desempenho em quase 1.5 dB.

Observamos que a maioria dos trabalhos que se utilizam
da técnica PNC assumem canais Gaussianos cujo coeficiente
de desvanecimento é sempre unitário. Aqui simulamos canais
reais sem fio. A referência [6] apresenta uma proposta seme-
lhante à nossa, porém com um desempenho bastante inferior
mesmo quando comparado ao desempenho do decodificador
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Fig. 3. Comparação entreos processos de decodificação XOR-F2 e -F4.

turbo XOR-F2. Essa melhora é devida ao cálculo direto da
LLR de uR(t) = u1(t) ⊕ u2(t), onde não decidimos sobre
u1(t) e u2(t) individualmente para depois calcularuR(t),
como é feito em [6].

V. CONCLUSÕES

Propusemos a utilização conjunta de PNC e decodificação
turbo com base em uma treliça completa e uma computação
modificada da métrica para obter a informação XOR dire-
tamente dos sinais sobrepostos. As simulação utilizando o
canal Rayleigh mostraram que o desempenho de erro do
sistema foi substancialmente melhorado através dessa simples
modificação do algoritmo de decodificação BCJR.
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