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Sammanfattning 
Abstract 
Ternary codes for unequal error protection is a part of a communication system where different 
parts of the information to be transmitted can receive different amount of error protection. There 
are a lot of applications where the channel conditions fluctuate so that reliable or acceptable 
communication can not be guaranteed. Regardless whether the fluctuations of the channel are 
intentional or not the idea is to let the coderate decrease so that the error correcting capability can 
increase for the part of the information to be more protected. 
 
By using the support, the nonzero positions of the ternary code, a new binary code can be 
extracted with properties different from the ternary code in the sense of cardinality and minimum 
Hamming distance. When the channel conditions are good the receiver decodes the message using 
ternary decisions and receives all information included in the codeword. When the channel 
conditions drops the receiver decodes the message using binary decisions to assimilate the 
information in the support. What the properties of the ternary code should be like to give a good 
ternary error correcting capability and best possible error correcting capability for the support is 
one of the questions this thesis will look at. A number of ternary codes used in this thesis are 
constructed from Mattias Svanströms dissertation “Ternary Codes with Weight Constraints”, [4]. 
The properties of the support have been studied and modified in that sense it has given a new 
binary code with better error correcting capability and an acceptable coderate. 
 
The unequal error protection lies in the modulation scheme. By using knowledge of the weight 
distribution and the error correcting capability of the ternary code the signal points in the 
modulation scheme can be optimized in the sense of error probability for ternary or binary 
decoding. When optimal error probability for the complete system is required optimal signal 
points for both modulations schemes needs to be considered and the final signal points placed 
thereafter.  
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Sammanfattning 

Ternära koder för variabelt felskydd är en del i ett kommunikationssystem 
tänkt att erbjuda informationen som ska överföras olika mycket felskydd. Det 
finns många applikationer som lider av att kanalförhållandena förändras så att 
tillförlitlig eller acceptabel kommunikation inte kan garanteras. Oavsett om 
kanalförhållandena varierar på grund av avsiktlig eller oavsiktlig störning så är 
tanken att låta mängden överförd information minska då kanalegenskaperna 
försämras så att felrättningsförmågan för den del av informationen som är extra 
viktig kan öka.  
 
Genom att utnyttja stödet hos den ternära koden, kodens nollskilda positioner, 
kan en ny binär kod erhållas med egenskaper skilda från den ternär koden när 
det gäller storlek och minsta Hammingavstånd. När kanalegenskaperna är bra 
avkodar mottagaren den ternära koden och tillgodogör sig all den information 
som skickas. När kanalegenskaperna försämras avkodar mottagaren binärt och 
tillgodogör sig grundinformationen som finns i stödet. Hur den ternära koden 
bör se ut för att erbjuda bra egenskaper vid ternär avkodning och bästa möjliga 
egenskaper vid binär avkodning är en av de saker detta arbete har som 
förhoppning att belysa. Ett antal ternära koder har undersökts som främst är 
hämtade från Mattias Svanströms avhandling ”Ternary Codes with Weight 
Constraints” [4]. Stödets egenskaper som binär kod har undersökts och 
modifierats i den mån det har genererat en binär kod med en bättre 
felrättningsförmåga och en acceptabel kodtakt. 
 
Det variabla felskyddet ligger i modulationsförfarandet. Genom att utnyttja 
kunskaper om den ternära kodens viktfördelning och felrättningsförmåga kan 
den ternära modulationens signalpunktsplacering optimeras utifrån minsta 
möjliga felsannolikhet vid ternär eller binär avkodning. Då optimal 
felsannolikhet för hela systemet efterfrågas måste hänsyn tas till både ternär 
och binär avkodning och signalpunkterna placeras utifrån detta. 
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where different parts of the information to be transmitted can receive different 
amount of error protection. There are a lot of applications where the channel 
conditions fluctuate so that reliable or acceptable communication can not be 
guaranteed. Regardless whether the fluctuations of the channel are intentional 
or not the idea is to let the coderate decrease so that the error correcting 
capability can increase for the part of the information to be more protected.  
 
By using the support, the nonzero positions of the ternary code, a new binary 
code can be extracted with properties different from the ternary code in the 
sense of cardinality and minimum Hamming distance. When the channel 
conditions are good the receiver decodes the message using ternary decisions 
and receives all information included in the codeword. When the channel 
conditions drops the receiver decodes the message using binary decisions to 
assimilate the information in the support. What the properties of the ternary 
code should be like to give a good ternary error correcting capability and best 
possible error correcting capability for the support is one of the questions this 
thesis will look at. A number of ternary codes used in this thesis are 
constructed from Mattias Svanströms dissertation “Ternary Codes with Weight 
Constraints” [4]. The properties of the support have been studied and modified 
in that sense it has given a new binary code with better error correcting 
capability and an acceptable coderate. 
 
The unequal error protection lies in the modulation scheme. By using 
knowledge of the weight distribution and the error correcting capability of the 
ternary code the signal points in the modulation scheme can be optimized in 
the sense of error probability for ternary or binary decoding. When optimal 
error probability for the complete system is required optimal signal points for 
both modulations schemes needs to be considered and the final signal points 
placed thereafter. 
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1 Bakgrund och specifikation 

1.1 Bakgrund 
Det finns i huvudsak två typer av kommunikationssystem idag. Det ena är att 
använda sig av analog utrustning och signaler, det andra av digitala signaler 
och digital signalbehandling. Analoga system är mer begränsade och erbjuder 
inte samma möjligheter när det gäller signalbehandling som i huvudsak består 
av filtrering och frekvenstransformering. Analoga system erbjuder dåligt skydd 
mot störningar och sämre möjligheter att korrigera för fel jämfört med digitala 
system. Idag används diskreta alfabet för att lagra och överföra nästan alla 
typer av information. Video, audio, text och bilder är några exempel. Då dessa 
informationskällor kan representeras digitalt erbjuds en bättre och säkrare 
överföring av informationen gentemot om detta sker analogt. Dagens 
kommunikationssystem har fått en allt större inverkan på det nutida 
informationssamhället och det är en självklarhet att idag kunna använda sig av 
teknik som garanterar en snabb och pålitlig dataöverföring.  
 
Eftersom implementerbara kommunikationssystem har en begränsad 
bandbredd och sändareffekt krävs det hela tiden ny, bättre teknik för att 
snabbare och säkrare kunna hantera stora datamängder. Digitala 
kommunikationssystem erbjuder felrättningsmöjligheter hos mottagaren och 
snabba avancerade integrerade kretsar möjliggör för effektiv digital 
signalbehandling. Digitala system är betydligt mer bruståliga än analoga 
system. Där brus som exempel kan vara störningar från andra applikationer 
som utnyttjar kanalen, atmosfäriskt brus eller termiskt brus. För att få ut mesta 
möjliga av ett system när det designas måste hänsyn tas till den kanal 
kommunikationssystemet ska använda. I detta arbete tillåts kanalens 
egenskaper att variera och ett ternärt system undersöks där mottagaren kan ta 
till vara på information även om kanalens egenskaper försämras. För att 
försöka uppnå detta används ternära koder som moduleras optimalt utifrån dess 
viktfördelning för att erhålla bästa möjliga totala felsannolikhet för systemet. 

1.2 Specifikation 
Detta examensarbete har till uppgift att undersöka möjligheten att erbjuda 
varierande felrättningsegenskaper för den information som ska skickas. 
Varierade felrättningsegenskaper innebär här att olika delar av informationen 
felskyddas olika beroende på informationsvärdet. Idén till detta arbete kommer 
från Mattias Svanström, lektor vid ISY, Linköpings universitet. Under tidigare 
forskning om ternära koder med viktbegränsningar uppstod frågan om en binär 
kod, skapad utifrån stödet från en ternär kod, har egenskapen att kunna utgöra 
en kod med stort minsta Hammingavstånd och storlek. Tanken är då att vid bra 
kanalförhållanden kan användaren tillgodogöra sig informationen i den ternära 
koden och om kanalen är dålig ska användaren åtminstone kunna tillgodogöra 
sig informationen i den binära koden. Funderingen resulterade i följande 
examensarbete.  
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1.2.1 Förutsättningar 
Då kommunikation sker över en kanal med varierande signalbrusförhållande, 
SNR, kan tillförlitlig överföring vara svårt att uppnå då SNR är lågt. Kanalen 
delas in i två tillstånd, ett bra tillstånd, högt SNR, och ett dåligt tillstånd, lågt 
SNR, med antagandet att sändaren inte kan avgöra i vilket tillstånd kanalen 
befinner sig i. Tanken är att undersöka ett system där informationen överförs 
med samma kodning och modulation oavsett kanalens tillstånd men där 
mängden information/kodtakten tillåts minska vid lågt SNR. Den metod som 
används i detta arbete undersöker hur det är att använda ternära koder och 
modulera de diskreta informationssymbolerna, betecknade {0, 1, 2}, i varje 
position som kontinuerliga energisignaler med amplituder, (a, b, c), där a < b 
< c och a < 0. Värdena på a, b och c väljs sedan optimalt med avseende på att 
mottagaren ska kunna särskilja a, b och c vid ett bra kanaltillstånd med hög 
sannolikhet och kunna särskilja a mot b, c med hög sannolikhet vid ett dåligt 
kanaltillstånd. I figur 1, vänstra delen, illustreras ett tänkbart sätt att placera 
signalvektorerna för att avkoda bra ternärt. De streckade linjerna är 
beslutsgränser för a, b, c. 
 

   
Figur 1. Två tänkbara sätt att modulera a, b, c. 

 
I figur 1, högra delen, visas vad som kan vara en optimal signalplacering för att 
avkoda binärt. Det gäller till sist att hitta den signalplacering som är bra både 
för ternär och binär avkodning och på så sätt bäst för hela systemet. 

1.2.2 Inledande frågeställningar 
De frågor specificerade av Mattias Svanström vid inledandet av 
examensarbetet var: 
 

•  Vi använder både kodens egenskaper som ternär kod och som binär kod 
om man betraktar stödet, kodens nollskilda positioner. Vilka speciella 
krav ställer detta på koden? Kan koder som anses som bra om man 
betraktar dem som ternära koder också användas i denna situation då 
även deras binära egenskaper är intressanta? Är linjäritet bra eller 
dåligt? 

•  Givet en viss (väl vald) ternär kod, hur ska parametrarna a, b, och c i 
moduleringen väljas för att den använda energin ska minimeras? 

•  Hur väl fungerar det föreslagna systemet jämfört med ett binärt UEP-
system? 

1.3 Tillämpningsområde 
Variabelt felskydd har flera tänkbara applikationsområden. Ett kan vara ett 
broadcastingsystem som sänder en ström av information för en eller flera 
mottagare att ta emot. Exempel på sådana system är tv eller radio sändare där 
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ett antal mottagare på olika avstånd från sändaren försöker tillgodogöra sig 
informationen i den utsända signalen. Exempelvis skulle mottagare med bra 
förhållanden få en högupplöst bild på sin tv medan mottagare med sämre 
mottagningsförhållanden åtminstone får en sämre, lågupplöst bild. En annan 
tänkbar situation kan vara ett frekvenshoppsystem i närheten av en intermittent 
störare där mottagningsförhållandet sjunker varje gång 
kommunikationssystemet sänder på samma frekvenser som störaren. Tanken är 
att den binära avkodningen ska möjliggöra för en acceptabel kommunikation 
under tiden då kanalförhållandet är lågt. 
 
Den systemmodell som är tänkt för detta arbete är en sändare med flera 
mottagare där endast sändaren tillsammans med en mottagare studeras 
samtidigt. 
 

 
Figur 2. Broadcastingmodellen. 

1.4 Rapportens utformning 
Detta arbete studerar systemegenskaper tillhörande ett digitalt 
kommunikationssystem. Kapitel 2 är en kort introduktion till området digital 
kommunikation där en övergripande bild ges av ett  kommunikationssystem 
och hur det fungerar.  
 
Kapitel 3 är även det ett introducerande kapitel men med inriktning mot 
kodning, modulation och detektering av signaler. För att lättare kunna 
tillgodogöra sig senare delar av rapporten behandlas dessa områden lite mer 
ingående med syfte att förklara en del av de begrepp som examensarbetet 
använt sig av. 
 
Det huvudsakliga materialet för detta arbete har varit Mattias Svanströms 
avhandling "Ternary Codes With Weight Constraints", [4]. Den första delen av 
arbetet innebar att generera en del av de koder presenterade i avhandlingen för 
att analysera stödet. För att dessa koder skulle kunna genereras krävdes först en 
studie av dessa koders konstruktionsmetoder. En del av dessa 
kodkonstruktioner är kortfattat presenterade i kapitel 4. 
 
I efterföljande moment av arbetet används de ternära koderna för att undersöka 
hur dessa ska moduleras optimalt med hänsyn tagen till viktfördelningen för 
minsta möjliga symbolfelsannolikhet. Detta presenteras i kapitel 5. 
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Kapitel 6 och 7 sammanfattar resultaten från kapitel 4 och 5 samt ger en 
utvärdering. Rapporten avslutas med förslag på vidare studier i kapitel 7 och 
sist i rapporten finns ett appendix med tabeller och bifogat material. 
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2 Digital kommunikationsmodell 
Att digitalt representera den information som ska skickas innebär en rad 
fördelar gentemot ett analogt system. Det innebär bland annat att systemet är 
robustare mot brus, erbjuder krypteringsmöjligheter, felrättning m.m. men på 
en bekostnad av ett komplexare system. En modell för ett digitalt 
kommunikationssystem beskrivs enklast schematiskt. Det vanliga är att man 
delar in kommunikationssystemet i ett antal block som ur 
signalbehandligsperspektiv förklaras var för sig. 
 

 
Figur 3. Digitalt kommunikationssystem med sändare och mottagare.  

 
I den övre raden av block, inom den streckade delen i figur 2, tillhör 
källkodare, kanalkodare och modulator systemets sändardel. Informationen 
skickas över en kanal innan mottagardelen i form av demodulator, 
kanalavkodare och källavkodare tar hand om informationen och levererar den 
vidare till användaren av informationen. Informationen kan givetvis skickas 
utan någon form av kodning och med ett flertal olika sätt att modellera 
informationen. Men de flesta koder ger ett system som kan uppvisa en klar 
prestandavinst mot system som inte använder kanalkodning.  

2.1 Kanalen 
Kanalen är länken mellan sändare och mottagare och utgör det medium på 
vilket informationen ska överföras. Exempel på kanaler är kopparkabeln i en 
trådbunden förbindelse, fiberoptik eller atmosfären i en radioförbindelse. 
Oavsett medium påverkar kanalen signalen på olika sätt som gör det svårare för 
mottagaren att avgöra vilken signal som är skickad. Ett par exempel kan vara 
den fördröjning kanalen utgör på informationen eller flervägsutbredning vid 
radiokommunikation. Andra sätt på hur kanalen påverkar signalen är att alla 
kanaler som används har en begränsad bandbredd, vilket i sin tur innebär att 
den mängd information som kan överföras på kanalen per tidsenhet är 
begränsad. Bandbegränsning över en kanal resulterar i en oönskad effekt i form 
av intersymbolinterferens, ISI, som innebär att delar av signalen påverkar 
detekteringen av andra signaler negativt. Den vanligaste typ av störning som 
kanalen påverkar signalen med är dock brus i olika former som nämndes i 
inledningen och nämns igen senare i rapporten. 
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2.2 Sändaren 
Källan genererar meddelandesignaler i antingen analog form, t.ex. audio, eller 
digitalt i form av diskreta symboler, t.ex. {0, 1}. Sändarens syfte är att 
omvandla meddelandesignalen till en signal bättre anpassad att överföra på 
kanalen. Bättre anpassad signal kan innebära att man tar hänsyn till ett flertal 
av parametrarna brus, bandbredd, effektförbrukning m.m. där de två 
sistnämnda är av stor vikt och kan innebära begränsningar för systemdesignern. 
Sändaren uppgift är också att se till att signalen som ska skickas är anpassad 
frekvensmässigt till det frekvensband som tilldelats, eller begränsar, kanalen. 
Detta gäller t.ex. för kanaler i form av optiska fiber, kortvågsband, 
mikrovågslänk m.m. 

2.2.1 Källkodaren 
Om källan är diskret används källkodaren direkt till att representera varje 
meddelande med en så kort sekvens av symboler som möjligt. Symbolerna 
utgör ett alfabet av storlek q där t.ex. {0, 1, 2} utgör ett ternärt alfabet, q = 3. 
Om däremot källan är analog måste meddelandesignalen först omvandlas till en 
diskret signal genom sampling och kvantisering. Kvantiseringen medför en 
distorsion i form av förlorad information från den analoga signalen. På grund 
av detta kan den analoga signalen aldrig perfekt återskapas vid mottagaren men 
med väl vald samplingsfrekvens och antal kvantiseringsnivåer kan distorsionen 
göras omärkbar för t.ex. ett öga eller öra. Det är källkodarens syfte att 
representera varje meddelande med så få symboler som möjligt samtidigt som 
distorsionen hålls så låg som möjligt. 

2.2.2 Kanalkodaren 
När ett meddelande skickas över en kanal kommer det att påverkas av kanalens 
egenskaper. Ibland påverkas meddelandet så pass att mottagaren inte med 
säkerhet kan avgöra vilket meddelande som har skickats. Det är kanalkodarens 
uppgift att hjälpa mottagaren besluta vilken signal som skickats och detta med 
så liten felsannolikhet som möjlig. Till skillnad mot källkodaren tillför 
kanalkodaren redundans i form av extra symboler till varje meddelande. En 
stor skillnad från källkodaren är att denna redundans är kontrollerad och bildar, 
tillsammans med meddelandet, ett unikt kodord. Kodordens egenskaper, att så 
mycket som möjligt särskilja sig från andra kodord, ger mottagaren 
möjligheten att upptäcka och till och med att rätta fel i det mottagna kodordet. 
Denna process kallas för felrättande kodning och är en del av forskningen idag 
inom området datatransmission. 

2.2.3 Modulatorn 
Modulatorn är den del i sändaren som bestämmer hur det som kommer ifrån 
kanalkodaren ska skickas över kanalen. En sekvens av symboler avbildas på en 
signalform som passar den tänkta kanalen. Vanligt förekommande vid t.ex. 
radiokommunikation är att använda sig av en sinusformad bärvåg som 
moduleras i enlighet med den/de symboler som ska överföras. Exempelvis kan 
amplitud, frekvens, fas eller olika kombinationer av dessa alterneras på 
bärvågen. Valet av modulationsteknik har stor inverkan på felsannolikheten 
hos mottagaren men väljs även med begränsning av bandbredd, 
överföringshastighet, sändareffekt m.m. 
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2.3 Mottagaren 
Den mottagna signalen har av kanalen blivit förvrängd. Mottagarens uppgift är 
att rekonstruera det skickade meddelandet så bra och så sanningsenligt som 
möjligt innan den lämnar ifrån sig meddelandet till användaren av 
informationen.  

2.3.1 Demodulatorn 
I demodulatorn tas den inkommande signalen emot för att med största möjliga 
sannolikhet detektera vilken signal, av ett antal givna signaler, som är 
mottagen. Varje signal avbildas tillbaka på den symbol eller sekvens av 
symboler som var troligast att sändaren skickade. Demodulatorn kan sedan i 
kodade system lämna ifrån sig ett så kallat hårt eller mjukt beslut om vad som 
mottagits. Ett hårt beslut innebär att demodulatorn tar ett beslut för varje 
överförd symbol i kodordet om vilken symbol skickats. Kanalavkodaren får 
sedan utifrån dessa beslut avgöra vilket kodord som är skickat. Ett mjukt beslut 
tar hänsyn till osäkerheten i alla de symboler som utgör kodordet innan ett 
beslut fattas om vilket kodord som mottagits. 

2.3.2 Kanalavkodaren 
Den symbol eller sekvens av symboler som kommer ifrån demodulatorn 
grupperas till en ny sekvens av symboler med samma längd som i ett kodord. 
Avkodaren gör sedan en jämförelse av den sekvens den har tagit emot med alla 
existerande kodord. Beroende på om demodulatorn har skickat med 
information om osäkerheten för varje detekterad symbol eller sekvens av 
symboler görs mjuk eller hård avkodning. Om den mottagna sekvensen av 
symboler är identisk med ett av kodorden väljs detta kodord att vara det 
skickade. Om inte en direkt matchning finns väljs det kodord som med högsta 
sannolikhet genererat den sekvens av symboler som mottagits, med andra ord 
det kodord som mest liknar den sekvens den jämför med. Det valda kodordet 
avbildas sedan tillbaka på det meddelande som skickas vidare till 
källavkodaren. 

2.3.3 Källavkodaren 
Då meddelandesignalen kodades vid källkodaren för att minimera antalet bitar 
per sampel måste källavkodaren nu återskapa det ursprungliga meddelandet för 
att mottagaren av information ska kunna tillgodogöra sig meddelandet. Om 
ursprungsmeddelandet var analogt måste det sedan åter omvandlas till analogt. 
Användaren av informationen har nu med största möjliga sannolikhet mottagit 
ett korrekt meddelande.  
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3 Kodning, modulation och detektion 
Den prestandavinst som kan göras med väl vald kodning och modulation i ett 
digitalt kommunikationssystem jämfört med ett okodat eller ett analogt system 
utförs främst i blocken kanalkodning/modulation och demodulation/avkodning 
se figur 4. Kodningsvinsten för ett system anges i decibel och är en jämförelse 
med vad ett okodat system behöver för SNR för att uppnå samma 
felsannolikhet. När ett digitalt kommunikationssystem designas måste hänsyn 
tas till den bandbredd och sändareffekt man har att tillgå. Målet är att överföra 
så mycket information som möjligt på så liten bandbredd som möjligt, 
samtidigt som minsta möjliga sändareffekt ska användas för att uppnå minsta 
möjliga felsannolikhet för den överförda informationen. Dessa krav går emot 
varandra då en högre informationstakt kräver större bandbredd och en lägre 
felsannolikhet kan uppnås med högre sändareffekt. Det gäller för designern att 
på bästa sätt ta till vara på resurserna när kodning och modulationsförfarande 
väljs för systemet.  
 

 
Figur 4. De block av ett digitalt system som detta arbete behandlar. 

3.1 Kodning 
För felrättande kodning, FEC (Forward Error Correction), finns i huvudsak två 
olika metoder. Det ena är blockkoder och det andra är faltningskoder men i 
detta examensarbete används endast blockkoder. Från källkodaren kommer det 
en ström av q olika informationssymboler som delas upp i block om k stycken. 
Dessa block om k symboler avbildas på block om n symboler där n – k är 
antalet kontrollsymboler i varje nytt block. Varje block om n symboler kallas 
för ett kodord i en  
[n, k]q- blockkod där q indexerar storleken på alfabetet som används. Figur 5 
illustrerar en ström av informationssymboler där block om k stycken avbildas 
till block om n stycken till en ström av kodsymboler.  
 

 
Figur 5. k informationssymboler överförs till n kodsymboler. 

 
Varje kodord kan ses som en vektor i ett n– dimensionellt vektorrum där varje 
element i vektorn utgör en koordinat i en av dimensionerna. Bara ett visst antal 
av alla möjliga vektorer utnyttjas till kodord. Det är hur dessa kodord väljs som 
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ger koden dess egenskaper i form av felrättningsförmåga och antal kodord. 
Antalet kodord i koden brukar betecknas M och kallas även för kodens 
kardinalitet. Andelen informationssymboler per kodordssymboler beskriver hur 
mycket information som i medel förs över i varje kodord. Andelen kallas för 
kodens takt och betecknas R enligt R = logq(M)/n. När en kod konstrueras 
begränsar längden av kodorden och antalet kodord felrättningsegenskaperna i 
koden. Desto fler positioner som skiljer vektorerna åt desto färre kodord i 
koden men bättre felrättningsegenskaper. Antalet positioner som två vektorer 
skiljer sig åt sägs vara kodordens inbördes Hammingavstånd och betecknas 
med d. Om alla kodord i en kod jämförs betecknas det minsta 
Hammingavståndet som hittas mellan två kodord för dmin. Det är en kods 
minsta Hammingavstånd som avgör hur många fel, t, per kodord en kod med 
säkerhet kan rätta enligt t = (dmin -1)/2

 , där x
�
innebär närmaste heltal �����

Som jämförelse mellan olika koder brukar ett normerat minsta 
Hammingavstånd användas och innebär felrättningsegenskaper per 
kodordslängd, ρ = dmin/n. 
 
Följande är ett exempel på felrättningsegenskaper för två olika alfabet där n = 
3, för att uppnå maximalt minsta Hammingavstånd 
 

Det finns flera sätt att välja kodord för det binära 
alfabetet {0, 1} i den tredimensionella rymd, i 
figuren till vänster, som har maximalt minsta 
Hammingavstånd dmin = 3. Ett av dessa sätt visas i 
figuren. De helsvarta punkterna motsvarar 
kodorden valda för de binära symbolerna, 0 �����
1 ���. Detta ger möjligheten att rätta t = 1 fel. 
Om 001 kommer från demodulatorn kommer detta 
att rättas till 000 då Hammingavståndet från 001 till 

000 är ett, och två till 111. Denna kod har M = 2 kodord och en kodtakt på en 
informationssymbol per tre kodordssymboler, R = 1/3.  

 
Om istället alfabetet är {00, 01, 10, 11} och ska 
skickas med samma kodordslängd, placeras även 
dessa så långt ifrån varandra i kodordsrymden som 
möjligt t.ex. enligt 00 ������� ������� �����
11 ���� Om 001 kommer från demodulatorn finns 
inga möjligheter att rätta detta då det finns tre 
stycken kodord med samma Hammingavstånd från 
001. Detta eftersom dmin = 2 vilket ger t = 0.  
Denna kod har M = 4 kodord och en kodtakt på två 

informationssymboler per tre kodordssymboler, R = 2/3. 
 
Nästan alla matematiska operationer inom ämnet kodningsteori utförs i så 
kallade ändliga Galoiskroppar, GF(pm) där p = primtal >1 och m = heltal ≥ 1. 
Galoiskroppar är talsystem med ett antal definierade matematiska operationer. 
För m = 1 utförs alla matematiska operationer med modulop aritmetik vilket 
nästan alltid har varit fallet i detta arbete. I de fall där m ≠ 1 hänvisas den 
intresserade till [3] och [7]. Den kanske vanligaste Galoiskroppen är GF(2) 
som bland annat används för matematiska operationer på binära vektorer. 
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3.1.1 Linjär och ickelinjär kod 
Begreppet linjär kod innebär att koden har en viss struktur. Denna struktur och 
ett antal egenskaper är väl kända inom området kodningsteori vilket gör att 
linjära koder används i många praktiska fall där effektiva 
avkodningsalgoritmer finns framtagna. I denna rapport är notationen för linjära 
koder, [n, k, d]q, emedan ickelinjära koder har notationen, (n, M, d)q. 
Skillnaden är att i en linjär kod är det alltid exakt k stycken 
informationssymboler per kodord vilket ger att M = qk.  I detta arbete är det 
främst ickelinjära koder som studerats i form av ternära likaviktskoder eller 
ternära konstant sammansättningskoder. Likavikt innebär att ett kodords 
nollskilda positioner är lika många för alla kodord i en kod. En konstant-
sammansättningskod är en likaviktskod med ytterligare krav om att antalet av 
varje symbol i ett kodord är lika för alla kodorden i koden. Notationen för 
viktfördelningen för en konstant sammansättningskod är, (w0, w1, w2), där w0 = 
antalet nollor, osv. För en likaviktskod är notationen w = antalet nollskilda 
element per kodord. 

3.2 Modulation och detektion 
Det finns ett antal olika sätt att modulera den ström av symboler som kommer 
till modulatorn. Olika modulationsförfaranden har olika prestandaegenskaper 
när det gäller datatakt, effektförbrukning, felsannolikhet mm. Det är 
systemdesignern som måste ta hänsyn till de restriktioner som kanalens 
bandbredd och tillgänglig effekt inför på systemet, för att på så sätt få ut bästa 
möjliga prestanda. I detta arbete är det främst felsannolikheten, givet ett visst 
SNR, som används som prestandamått för överföring över kanalen.  

3.2.1 Vektormodellen 
Varje symbol eller sekvens av symboler som ska skickas över en kanal 
avbildas på en av M stycken tidskontinuerliga energisignaler, si(t), lämpliga för 
kanalen. Symbolerna brukar benämnas meddelanden och kort skrivas mi för i 
=1, 2,…,M, (där M inte ska blandas ihop med notationen för antalet kodord i en 
kod). Varje signal si(t) kan uttryckas som en linjärkombination med hjälp av N 
stycken ortonormala basfunktioner, φj(t), j =1, 2,…,N, där N ≤ M. 
Basfunktionerna skapas utifrån N stycken linjärt oberoende signaler ur 
mängden si(t) med Gram-Schmidt ortogonaliserings algoritm, [2]. Varje signal 
si(t) kan då uttryckas som: 
 

∑
=

=
N

j
jiji tsts

1

)()( φ , för 0 ≤ t ≤ T och i = 1, 2, …, M  (3.1) 

 
där: 

∫=
T

jiij dtttss
0

)()( φ ,  där i = 1, 2, …, M och j = 1, 2, …, N  (3.2) 

 
Produktintegratorn eller korrelatorn i (3.2) genererar bidraget från 
energisignalen längs varje ortonormal dimension, j= 1, 2, …, N, med hjälp av 
basfunktionerna där basfunktionernas ortonormalitet innebär: 
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Därav är energisignalen si(t) helt karaktäriserad av koefficienterna si1, si2, 
…,siN, samt basfunktionerna och kan representeras med hjälp av signalvektorn 
si = [si1 si2 …siN]T, för i = 1, 2, …,M.  För fallet med  
N = 1, 2 eller 3 kan signalvektorerna enkelt illustreras enligt figur nedan. 
 

 
Figur 6. Vektorrepresentation för M=3 signaler och N=2 dimensioner 

 
På detta sätt kan varje signal si(t) geometriskt representeras som en vektor i ett 
N-dimensionellt euklidiskt rum där längden av en vektor är definierad som ||si|| 
= (si1

2+si2
2+…+siN

2)1/2, och längden i kvadrat är skalärprodukten av vektorn 
med sig själv tillika energin i signalen,  
||si||

2 = (si•  si) = Ei, [2]. Utifrån denna representation blir det enkelt att 
åskådliggöra och beräkna hur en mottagen signal behandlas för att estimera 
vilken signal som har skickats.  

3.2.2 Brusets egenskaper 
I inledningen nämndes lite kort några av de faktorer som går under 
benämningen brus. Olika kommunikationssystem utsätt för olika typer av brus 
beroende på hur informationen överförs. Vid trådkommunikation är det främst 
termisk brus som påverkar överföringen. Termiskt brus innebär att 
värmeutveckling i olika delar av systemets elektriska kretsar påverkar signalen. 
Vid trådlös kommunikation existerar givetvis även termiskt brus men där 
förekommer också brus i andra former. Atmosfärsikt brus är en, vilket innebär 
att signalen utsätts för strålning från atmosfären, mänskligt brus, så kallat ’man 
made noise’, är en annan där brus uppkommer från elektriska apparater, 
kraftledningar m.m. Hur mycket bruset påverkar ett digitalt 
kommunikationssystem mäts i förhållandet bitenergi, Eb [Joule], till brusets 
effekttäthet, N0 [W/Hz], och kallas för SNR, (Signal to Noise Ratio) [9]. Signal 
till brusförhållandet uttrycks vanligen i dB enligt  
SNRdb = 10log(Eb/N0).  
 
På grund av brus uppträder den mottagna signalen stokastiskt. För att förenkla 
beräkningar ansätts en brusmodell med ett antal egenskaper i form av att det är 
vitt, additivt och Gausssikt. För exakt definition av dessa egenskaper se [2]. 
Innebörden är dock att bruset adderas till signalen som skickas på kanalen och 
att brusets får en Gaussisk distribution då sannoliktäthetsfunktionen ges av: 
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där mY är väntevärdet och σ 2=N0/2= variansen. 

3.2.3 Detektering och estimering 
Den kanalmodell som används i detta arbete förutsätts vara linjär med en 
bandbredd stor nog att överföra varje si(t) utan att distorsion och att bruset på 
kanalen är AWGN brus, (Additive White Gaussian Noise). Den mottagna 
stokastiska processen, X(t), består av den skickade signalen och vitt Gaussiskt 
brus, X(t) = si(t) + W(t). Den mottagna processen är stokastisk dels eftersom 
bruset, W(t), är stokastiskt och dels därför att det som skickas, sett från 
mottagaren, antas vara ett slumpmässigt val av M stycken möjliga signaler. 
Kanalen är också minnesfri vilket innebär att överföringen av en symbol är helt 
oberoende av tidigare eller senare överföringar. En kanal med dessa 
egenskaper brukar benämnas en AWGN kanal. Fortsättningsvis kommer x(t) 
och w(t) innebära en realisering av de stokastiska processerna X(t) och W(t). 
Därav kan en realisering av den mottagna stokastiska processen X(t) skrivas 
som x(t) = si(t) + w(t), där x(t) är den mottagna signalen. 
 
Vid mottagaren utnyttjas samma basfunktioner som vid sändaren och dess 
ortonormala egenskaper, (5.3). Detta innebär att om den mottagna processen, 
X(t), korreleras med samtliga basfunktioner erhålls en signalkomponent plus en 
bruskomponent längs varje dimension. 
 

jij

T

jj WsdtttXX +== ∫
0

)()( φ ,  där j = 1, 2, …, N  (3.5) 

 
De stokastiska variablerna, Xj, utgör på samma sätt som sij en N dimensionell 
vektor, X = [X1 X2 … XN], där varje Xj är en oberoende Gaussisk variabel med 
medelvärde sij och varians N0/2. Därav kan den betingade 
sannoliktäthetsfunktionen för vektorn X, för varje meddelande mi, skrivas som: 
 

fX(x|mi) = ( ) ( ) 
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1
expπ , i = 1, 2, …, M (3.6) 

 
För det tvådimensionella signalrummet med signalvektorer enligt figur 6 
illustreras den betingade sannoliktäthetsfunktionen för s1, s2, s3. Dessa 
tvådimensionella funktioner kallas även inofficiellt Gaussbullar. En mottagen 
vektor hamnar mest sannolikt i närheten av toppen på Gaussbullen vars 
ursprung den tillhör. 
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Figur 7. Sannoliktäthetsfunktioner för signalkonstellationen i figur 6. 

 
Det är mottagarens uppgift att med största sannolikhet utifrån vektorn x, en 
realisering av X, bestämma vilken signal som skickats. Givet att alla mi är lika 
sannolika med sannolikheten 1/M, och att bruset är Gaussiskt är det mest 
sannolikt att ursprunget för den mottagna vektorn x är den signalvektor i 
signalrummet som ligger närmast x, se figur 8. I figuren finns även 
beslutsgränser och beslutsområden för de olika signalvektorerna. Dessa 
beslutsgränser används för beräknandet av symbolfelsannolikheten men också 
för att illustrera beslutstagandet. Om den mottagna vektorn x ligger i 
beslutsområdet för Zi, är si den vektor som minimerar felsannolikheten. 
 

 
Figur 8. Mottagen vektor x, tillhörande Z2, ger att s2 är den vektor som minimerar 
felsannolikheten. 

 
Den bästa gissningen på vilken signal som skickats är alltså den signal vars 
signalvektor ligger närmast den mottagna vektorn. Att estimera den mottagna 
signalen x(t) till att vara si(t) utifrån minsta avståndet mellan den mottagna 
vektorn och alla andra signalvektorer kallas för ML detektering, (Maximum 
Likelihood), och betecknas: 
 
x ∈  Zk om ||x - sk|| < ||x - sm|| ∀  m ≠ k,     (3.7) 
 
där Zi är beslutsområdet för si. 

3.2.4 Symbolfelsannolikhet 
För olika applikationer är det av varierande betydelse hur mycket fel vid 
överföring av information som är acceptabelt. Vid t.ex. en banktransaktion kan 
fel i form av ett plustecken där det ska vara minus få oanade konsekvenser. 
Däremot vid t.ex. ljud eller bildöverföring kan örat eller ögat oftast acceptera 

s2 

s3 

s1 

φ2 

φ1 0 

 0 
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en viss försämring så länge det inte avsevärt påverkar kvalitén. Utifrån en 
given signalkonstellation kan symbolfelsannolikheten beräknas och på så sätt 
ge en uppfattning om kanalens påverkan på signalerna si(t). Utifrån figur 8 med 
ML detektering inses att om meddelande mi, motsvarande signalen si(t), 
överförs på kanalen och vektorn x tas emot, uppstår fel om brusets påverkan är 
så stor så att den mottagna vektorn inte är inom beslutsområdet för Zi. 
Symbolfelsannolikheten i medel, Pes (Probability of Symbol Error), kan 
beräknas utifrån: 
 

Pes= ∑
=

M

i 1

Pr(mi skickat)Pr(x tillhör inte Zi | mi skickat) 

= 1 - ∑
=

M

i 1

Pr(mi skickat)Pr(x tillhör Zi | mi skickat) 

= 1 - ∑
=

M

iM 1

1
∫

iZ

i dmf xxX )|(      (3.8) 

 
Den sista omskrivningen i (3.8) ges dels av att sannolikheten för att ett 
meddelande är skickat är lika, 1/M, för alla mi vid ML detektering och dels av 
att sannolikheten för att vektorn x tillhör beslutsområde Zi, givet att mi är 
skickat, är den betingade sannoliktäthetsfunktionen integrerad över 
beslutsområdet.  

3.2.5 Kodordsfelsannolikhet 
Symbolfelsannolikheten anger sannolikheten i medel att ett skickat meddelande 
tas emot felaktigt. I kapitel 3.1 förklarades hur kodning av 
informationssymboler kan tillföra möjligheten att rätta fel som uppstår vid 
överföringen. För att göra en rättvis jämförelse mellan ett okodat system och 
ett kodat system när det gäller felsannolikhet måste hänsyn tas till kodens 
möjlighet att rätta fel och energi per informationssymbol. Ett korrekt överfört 
kodord genererar en sekvens av logq(M) informationssymboler och jämförs 
därför med sannolikheten för ett okodat system att överföra logq(M) 
informationssymboler. Kodordfelsannolikheten, Pecw (Probability of CodeWord 
Error), förklaras utifrån en binärsymmetrisk kanal, BSC där BSC är den 
engelska förkortningen. En binärsymmetrisk kanal innebär dels att kanalen 
endast överför ett av två meddelanden i taget, t.ex. {0, 1}, dels att den 
betingade felsannolikheten, p, är lika för både att 0 skickas och tas emot som 1 
och att 1skickas och tas emot som 0. I de fall när kanalen är ickesymmetrisk 
betecknas den betingade felsannolikheten Pu|v, där u, v = 0, 1, och innebär 
sannolikheten för att u tas emot då v skickas. 
 

 
Figur 9. Binärsymmetrisk kanal med övergångssannolikhet p. 
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Detta ger att i en mottagen sekvens om n bitar uppstår det fel i f positioner med 
sannolikheten pf(1-p)n-f. Då koden kan rätta ett visst antal fel erhålls ett felaktigt 
kodord om felen förekommer i ett sådant mönster som inte går att rätta. 
Kodordfelsannolikheten kan då skrivas som: 
 
Pecw = ∑ −−

rättakanejkodensomfelf
avtionerfelkombinaallaöver

fnf pp )1(  

�� ∑
+=

−−




n

tf

fnf pp
f

n

1

)1(       (3.9) 

 
Den sista delen av (3.9) används då det är svårt att beräkna alla 
felkombinationer som koden kan rätta då t anger antalet fel per kodord som 
koden med säkerhet kan rätta. I vissa fall kan dock koder rätta mer än t fel och 
när summationen då görs över alla fel större än t fås en övre gräns för 
kodordfelsannolikheten. 
 
Den symmetriskt betingade felsannolikheten p för en kod, eller 
övergångssannolikheten som den även kallas, fås ur ekvation (3.8) ovan där p = 
Pr(x tillhör inte Zi | mi skickat) = P1|0 = P0|1, men där energin i signalen si(t) är 
viktad med kodtakten. Viktningen innebär att energin per överförd kodbit 
minskar mot energin per överförd informationsbit med en faktor log2(M)/n. 
Detta innebär att övergångssannolikheten kommer att vara högre för ett kodat 
system men om koden är väl vald så kommer kodens felrättningsförmåga att 
kompensera för detta och totalt sett ge en lägre felsannolikhet än för ett okodat 
system. 
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4 Konstruktion av ternära koder 
Flertalet av de viktbegränsade ternära koder som varit till underlag för denna 
del av arbetet har konstruerats efter anvisning ur [4]. De erhållna ternära 
koderna har kontrollerats så att de uppnår den kardinalitet och det minsta 
Hammingavstånd som var angivet för aktuell kod. Ett visst antal koder var 
explicit angivna i [4][5][6] och kunde direkt analyseras efter att de blivit 
införda i Matlab. Andra ternära koder angavs implicit i och för att underlätta 
konstruktionsarbetet genererades dessa med hjälp av funktioner skrivna i 
Matlab. Då en del av arbetet har varit att förstå hur dessa koder konstrueras och 
sedan generera dem förklaras detta lite kort nedan. För ytterligare insikt om 
konstruktion och kodernas egenskaper se [4]. 

4.1 Ternära konstant sammansättningskoder 
Ternära koder med konstant sammansättning är koder där antalet av varje 
symbol, {0, 1, 2} är konstant i varje kodord. I denna rapport är varje ternär 
konstant sammansättningskod särskiljd och döpt efter dess parametrar. I 
enlighet med detta döps en ternär kod C till  
(n, d, (w0, w1, w2), M). När den ternära koden gjorts om till binär döps den till 
(n, d, w, M) då den ternära konstant sammansättningskoden genererar en binär 
likaviktskod med w1 + w2 = w . Den binära kodens namngivning är ej unik 
men nämns endast i samband med dess ternära ursprung.  

4.1.1 Orbit representatives 
För ett antal koder anges dess Orbit Representatives, OR, och kodens 
automorfismgrupp. För mer information om ämnet automorfism hänvisas den 
intresserade till litteratur i ämnena gruppteori, abstrakt algebra m.m. OR, är 
ternära kodord som genererats utifrån kodens tänkta egenskaper med hjälp av 
datorsökning. Varje OR skiftas cykliskt utifrån den givna gruppen för att 
generera fler kodord med samma egenskaper som mellan varje OR. För att 
underlätta inmatningen av OR till Matlab konverteras OR vektorerna till bas 9 
tal, innan de överförs till den matlabfunktion som konverterar bas 9 talen 
tillbaka till ternära vektorer. Där utförs sedan de cykliska skift, angivet av 
kodens grupp, för att generera den ternära koden C. 
 
Exempel 
 

 
OR = 2012011000 
20 = 6, 12 = 5, 01 = 1, 10 = 3, 00 = 0 
Med start från höger till vänster blir  
OR = 65130 bas 9 i enighet med tabellen. 
 

 
Kodens grupp bestämmer hur koordinaterna ska skiftas. I exemplet ovan tillhör 
OR den cykliska gruppen C9 = (1 2 3 4 5 6 7 8 9 ), där siffrorna är 
positionsindex i kodvektorn, vilket innebär att de första nio positionerna från 
vänster i OR cykliskt skiftas om ett steg tills alla unika permutationer av OR är 
erhållna. När alla OR i en kod har permuterats kan det uppstå dubbletter av ett 

00 = 0 12 = 5
01 = 1 20 = 6
02 = 2 21 = 7
10 = 3 22 = 8
11 = 4
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kodord. Dessa dubbletter sorterats bort i Matlab innan den slutgiltiga koden 
erhålls. 

4.1.2 Jacobsthal Matriser 
Jacobsthalmatriser är matriser definierade utifrån kvadratiska residuer. 
Mängden S av kvadratiska residuer består av de kvadrater modulo p,  
p = udda primtal, av alla element i GF(pm)* †. En subtraktionstabell för 
elementen tillhörande GF(pm) genereras. Varje nollskilt element i 
subtraktionstabellen ersätts med 1 om elementet tillhör S, och -1 om det inte 
tillhör S, detta enligt Legendre symbolen, χ(x), [8]. Detta genererar en pm x pm 
matris med elementen {-1, 0, 1}. Olika avbilningar till ternära symboler 
används sen för att generera den ternära koden där raderna i matrisen utgör 
kodorden. 
 
Exempel 
 
p = 7, m = 1,  
{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6} tillhör GF(7).  
S över GF(7)* = {1, 4, 2,} då  12

mod7 = 1,  22
mod7 = 4,   

32
mod7 = 2,  42

mod7 = 2,  52
mod7 = 4,  62

mod7 = 1. Avbildningen  
f1 : x ��-x + 2)mod3 där ”+2” innebär att viktfördelningen för förhållandet  
w0 ≥ w1 ≥ w2. 
 
 Subtraktions tabell GF(7) Jacobsthal Matris 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ternär kod C1 

2 0 0 1 0 1 1
1 2 0 0 1 0 1
1 1 2 0 0 1 0
0 1 1 2 0 0 1
1 0 1 1 2 0 0
0 1 0 1 1 2 0
0 0 1 0 1 1 2  

 
Sedan kan även avbildningen f2 : x ������	
mod3 användas på samma 
Jacobsthalmatris för att generera C2 och ta unionen av C1 och C2 för att bilda en 
ny kod C3. 

4.1.3 Hadamard koder 
Koder skapade utifrån Hadamardmatriser genereras genom att man avbildar de 
ternära symbolerna {0, 1, 2} på elementen i en normaliserad ternär 

                                                 
† * innebär att nollelementet inte ingår. 

0 -1 -1 1 -1 1 1
1 0 -1 -1 1 -1 1
1 1 0 -1 -1 1 -1

-1 1 1 0 -1 -1 1
1 -1 1 1 0 -1 -1

-1 1 -1 1 1 0 -1
-1 -1 1 -1 1 1 0

- 0 1 2 3 4 5 6
0 0 6 5 4 3 2 1
1 1 0 6 5 4 3 2
2 2 1 0 6 5 4 3
3 3 2 1 0 6 5 4
4 4 3 2 1 0 6 5
5 5 4 3 2 1 0 6
6 6 5 4 3 2 1 0
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Hadamardmatris. Elementen i Hadamardmatrisen består av de komplexa talen 
som uppfyller lösningen till a3 = 1, a = 1, w, w*, där w* innebär det komplexa 
konjugatet till w. Hadamard matrisen genereras genom Sylvester konstruktion, 
[8]. Då Hadamard matrisen erhållits avbildas symbolerna {0, 1, 2} på 
elementen i matrisen tre gånger med hjälp av tre olika avbildningsfunktioner 
(1 ���� ����� 	�
���� ���� 	���� ��
 och (1 	��� ����� ��
� Koden 
C är slutligen unionen av dessa tre kodordsmatriser. 

4.1.4 Juxtapositions koder 
Koder där man utgår från en ternär kod C’ och sedan förlänger kodorden i C’ 
med kodord från C’’ för att generera en ny kod C kallas för juxtapositions 
koder. Ett kodord i C’ förlängs med ett kodord i C’’, ett annat kodord i C’ 
förlängs med ett kodord i C’’ som inte tidigare använts osv. tills ena eller 
bägge av koderna C’ och C’’ inte har några fler, ej använda, kodord att 
sammanlänka. De nya förlängda kodorden utgör C. 

4.2 Ternära likaviktskoder 
Ternära likaviktskoder innebär att varje kodord i en kod har lika många 
nollskilda element. Detta innebär att till skillnad mot en ternär konstant 
sammansättningskod är antalet av de ternära symbolerna {1, 2} i varje kodord 
varierande. En ternär konstant sammansättningskod är följaktligen en 
likaviktskod med ytterligare restriktioner på sammansättningen. I enighet med 
namngivningen för konstant sammansättningskoder döps likaviktskoder i 
denna rapport efter kodens parametrar. Detta ger en ternär kod med namn (n, d, 
w, M). När den ternära koden gjorts om till binär döps den på samma sätt till 
(n, d, w, M.). Den binära koden genererad från en ternär likaviktskod har inte 
heller unik namngivning men nämns endast i samband med dess ternära 
ursprung. 

4.2.1 Jacobsthalmatriser 
Även vid konstruktion av ternära likaviktskoder kan Jacobsthalmatriser 
användas. Konstruktionen är något annorlunda jämfört med konstant 
sammansättningskoder men utgångspunkten är en Jacobsthalmatris konstruerad 
på samma sätt som för konstruktion av konstant sammansättningskoder. 
Avbilda elementen i matrisen enligt  
(-1 	��� ���� �
 och lägg till en koordinat i varje kodord i form av den 
ternära symbolen 1 och låt detta utgör koden C’. Byt ut symbolerna i C’ så att 
alla ’1’ blir ’2’ och alla ’2’ blir ’1’ och låt detta utgör C’’. Unionen av C’, C’’ 
och kodorden 011…1, 022…2 utgör den ternära likaviktskoden C. 

4.2.2 Orbit representatives 
Likavikts koder kan liksom konstant sammansättnings koder genereras utifrån 
dess OR. För likaviktskoder har dock något mer komplexa grupper använts för 
att konstruera vissa koder. Med komplex menas hur alla existerande 
permutationer hittas ur t.ex. gruppen F9,4=(1645)(2987)(3), (1362)(4597)(8) av 
ordning 36. Om A=(1645)(2987)(3) och B = (1362)(4597)(8) kan 3 olika 
cykliska höger skift göras på varje OR, från både A och B, innan OR skiftas 
tillbaka till sitt ursprung igen. Sedan erhålls resten av permutationerna från 
A^2, A^3, B^2, B^3, AB, BA, BA^2… där inbördes ordning har betydelse. 
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Exempel 
 
Om permutationen AB appliceras på ett OR erhålls BA=(127)(365)(498) enligt: 
Från A=(1645)(2987)(3) ges att position 1 skiftas till position 6 men sedan i  
B = (1362)(4597)(8) så skiftas position 6 till position 2 alltså skiftas position 1 
till 2. I nästa steg följer position 2 som i A skiftas till position 9 men i B skiftas 
till position 7, 7 skiftas i A till 2 och i B tillbaka till 1. På så sätt är första delen 
av BA klar och resten följer på samma vis. För att hitta alla permutationer 
användes programmet Magma.  

4.3 Ternära linjära koder 
Som jämförelse till de ternära viktbegränsade koder från [4][5][6] används ett 
par ternära linjära koder. Tanken är att undersöka om stödet i linjära koder 
erbjuder bättre eller sämre egenskaper för den binära kod som erhålls. 

4.3.1 Hammingkoder 
Ett par ternära Hammingkoder av olika storlekar har använts där en 
Hammingkod har följande parametrar: 
 

•  n = (qm-1)/(q-1), m ≥ 2, m = heltal 
•  k = n-m 
•  d = 3 
•  M = qk 

 
En matlabfunktion som konstruerar ternära Hammingkoder har skapats men då 
det i detta fall endast är intressant då q = 3 har en begränsning i 
konstruktionsprogramet gjorts till att q = primtal. Då en ternär Hammingkod 
för m = 3 ger M = 59049 kodord har endast Hammingkoder med m = 2, 3 
använts. 

4.3.2 Duala Hammingkoder 
Dualen till en Hammingkod har parametrarna: 
 

•  n = (qm-1)/(q-1) , m ≥ 2 och ett heltal 
•  k’ = n - k = m 
•  M =  qm 
•  d = qm-1 

 
Även i konstruktionsprogrammet för Hammingdualer är q begränsat till ett 
primtal och m ≥ 2. 

4.3.3 Övriga ternära linjära koder 
Utöver ovan nämnda linjära koder har en ternär [11, 6, 5] Golaykod, samt 
ytterligare fem linjära blockkoder använts, där ett par av koderna är hämtade 
från Patric Östergårds hemsida, [10]. 
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4.3.4 Bra koder 
Detta examensarbetes har den tänkta situationen där överföringskanalens SNR 
kan varierar i både tid och rum. Då kanalen har ett högt SNR ska mottagaren 
kunna avkoda den inkommande signalen ternärt och tillgodogöra sig all 
information. Denna situation kräver alltså inte speciellt bra 
felrättningsegenskaper hos den ternära koden men gärna ett stort M för att 
uppnå så hög kodtakt som möjligt. Däremot om kanalen har ett lågt SNR så 
förlorar mottagaren förmågan att avkoda signalen ternärt och får istället avkoda 
signalen binärt. Detta låga SNR innebär att möjligheten till att rätta så många 
fel som möjligt ska finnas men fortfarande med krav på den binära kodens 
storlek. 
 
För att bestämma vad som är en bra kod och vad som är en sämre kod behövs 
insikt i vilken typ av applikationen koden ska användas till. Först då vet man 
vad som ska skickas, hur känsligt det är för fel och hur stor kod som måste 
användas. Utifrån detta kan sedan avgöras vad som är en bra eller dålig kod. I 
detta arbete finns igen specificerad applikation och det är därför svårt att säga 
vilka ternära koder som ger bra binära koder. Generellt för att jämföra koder 
utan avseende på applikation används ett par olika mått. Ett är kodtakten, R, 
och ett annat är det normerade minsta Hammingavståndet, ρ. Kodtakten visar 
på hur mycket information som skickas med i varje kodord, ju större kod desto 
bättre kodtakt. Att använda log2(x) för binära koder och log3(x) för ternära 
koder faller sig naturligt. Men för att som i detta fall kunna göra en jämförelse 
mellan ternära och binära koder måste samma logaritm användas för att ge ett 
rättvist resultat. Detta är anledningen till att vissa ternära koder har en kodtakt 
större än ett i tabell A.3.1 nedan då kodtakten är beräknad enligt log2(M)/n. 
Maxvärdet för kodtakten ges av log2(3) då M är maximalt 3n. Ett normerat 
minsta Hammingavstånd ger ett sätt att jämföra felrättningsegenskaperna 
mellan olika koder med olika kodordslängd, ju större minsta Hammingavstånd 
per kodordslängd desto bättre. 
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5 Modulering och detektering vid ternär 
signalering 
När en ternär kod genererats med de egenskaper en viss applikation kräver går 
det att optimera systemets prestanda i form av minsta felsannolikhet givet en 
viss energi. Detta genom att systemets signalpunkter väljs med hänsyn till både 
den ternära och den binära kodens egenskaper. Ett antal av de koder genererade 
utifrån de konstruktionsmetoder ovan samt ytterligare några ternära koder har 
använts i denna del för att studera hur dess optimala signalpunkter i 
felsannolikhetsavseende placerar sig givet en kods sammansättning. 
Förhoppningen är också att göra en prestandajämförelse koderna sinsemellan 
för att kunna säga något om vilka sammansättningar som ger bättre eller sämre 
prestanda för ett variabelt felskyddssystem. 

5.1 Förutsättningar och förenklingar 
Ett systems minsta felsannolikhet kan alltid förbättras genom att öka 
signalenergin och på så sätt placera signalpunkterna längre ifrån varandra i 
signalrymden. Med andra ord går det alltid att skrika högre för att mottagaren 
enklare ska kunna tillgodogöra sig ett meddelandet korrekt. Dock har de flesta 
kommunikationssystem en begränsad energi att tillgå. Därav är värdet på den 
totala energi systemet har att tillgå inte intressant utifrån att optimera dess 
signalpunkter utan mer hur energin för systemet disponeras mellan symbolerna 
som ska skickas. I beräkningen för optimala signalpunkter har därför värdet på 
energin per informationssymbol i medel normerats till värdet en energienhet,  
Es = (Ea + Eb + Ec)/3 = 1. Energin i varje signal är också beroende av 
symboltiden, T, som är konstant för alla si(t), i = a, b, c, även denna är 
normerad till värdet en tidsenhet. 
 
Kanalen är en AWGN kanal där brusets effekttäthet är N0/2. N0 beräknas 
utifrån symbolenergin i medel och det SNR som är önskvärt för kanalen. På så 
sätt kan kanalens SNR varieras för att undersöka systemet för olika 
kanalförhållanden.  

5.2 Vektorrepresentation 
I detta arbete var det givet att modulera de diskreta symbolerna {0, 1, 2} i varje 
position som de kontinuerliga energisignalerna, sa(t) = a, sb(t) = b och  
sc(t) = c, 0  t  T, se figur 10. Dessa signaler ger ett endimensionellt 
signalrum med basfunktionen φ(t) = T(-1/2) och signalvektorer  
sa = [aT1/2] = [a], sb = [bT1/2] = [b], sc = [cT1/2] = [c], se figur 11. Varje 
signal si(t) kan då uttryckas som en linjärkombination av koefficienterna sij och 
basfunktionen φ(t). 
 

∑
=

=
N

j
jiji tsts

1

)()( φ , för 0 ≤ t ≤ 1, i = a, b, c, och N = 1  (5.1) 

 
där varje element sij ges av ekvation (3.2). 
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Figur 10. Signalerna si(t) där i = a, b, c. 

 
Hur energin ska fördelas mellan a, b och c beror på den ternära kodens 
egenskaper och egenskaperna hos stödet där energin för varje signal ges av  
Ei = (si•  si), vilket innebär att Ea = a2T = a2, Eb = b2T = b2 och  
Ec = c2T = c2, då T = 1. 
 

 
Figur 11. Endimensionell representation av signalerna sa(t), sb(t), sc(t). 

5.3 Detektering 
Den signal som anländer till mottagaren detekteras av en detektor som 
genererar en vektorrepresentation av den mottagna signalen x(t). I detta fall tas 
ett hårt beslut om vilken signal som genererat den mottagna vektorn genom att 
för varje x estimera någon av de olika vektorerna si till att vara mottagen. Den 
mottagna vektorn är endimensionell och består av den signalkomponent som är 
skickad plus en bruskomponent enligt x = si + w. Det är dock inte alltid fallet 
att alla symboler som skickas från sändaren är lika sannolika. Om några 
symboler är mer eller mindre sannolika att skickas från sändaren kan 
mottagaren utnyttja den informationen genom att förskjuta beslutsgränserna 
därefter. Om t.ex. signalvektorerna s1 och s2 från kapitel 3, figur 8, är dubbelt 
så sannolika att förekomma än s3 så kan beslutsområden enligt figur 12 
implementeras. 
 

 
Figur 12. Viktade beslutsområden för si. 
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När sannolikhetsfördelningen för de symbolerna som skickas är känd och 
utnyttjas i detekteringen används MAP detektering, (Maximum A-Posteriori) 
enligt beslutsregel: 
 
 x ∈  Zk om ||x - sk||

2 < ||x - sm||2 + N0ln(pk/pm)  ∀  m ≠ k.  (5.2) 
 
där pi är sannolikheten att signal si(t) skickas. 
 
Eftersom en given kods viktfördelning kan beräknas används här den relativa 
förekomsten för symbol a, b och c i en kod till att vara sannolikheten för den 
symbolen skickas utifrån förutsättningen att alla kodord är lika sannolika i 
koden. Om pk = pm för alla symboler erhålls ML detektering enligt ekvation 
(3.7). Utvecklas ekvation (5.2) för en endimensionell signalrymd fås följande 
implementering av MAP. Estimera den mottagna vektorn x till att vara sk  om: 
 
x1sk1 + Ck > x1sm1 + Cm   ∀  m ≠ k   (5.3) 
 
där Ci = -Ei/2 + (N0/2)ln(pi),vilket för a, b, c där a < b < c och, a < 0 vidare 
ger: 
 
x ∈  Za  om  x < (Cb - Ca)/ (a - b) och x < (Cc - Ca)/ (a - c) (5.4) 
 
x ∈  Zb  om  x > (Ca - Cb)/ (b - a) och x < (Cc - Cb)/ (b - c) (5.5) 
 
x ∈  Zc  om  x > (Ca - Cc)/ (c - a) och x > (Cb - Cc)/ (c - b) (5.6) 
 
Ur dessa ekvationer fås beslutsgränserna mellan a, b, c, enligt  
Zab = min((Cb - Ca)/ (a - b) , (Cc - Ca)/ (a - c)), och  
Zbc = max((Ca - Cc)/ (c - a) , (Cb - Cc)/ (c - b)). 

5.4 Symbolfelsannolikhet 

5.4.1 Ternär symbolfelsannolikhet 
Symbolfelsannolikheten beräknas enligt ekvation (3.8) men med skillnaden att 
symbolerna inte längre är lika sannolika enligt:  
 

Pes = ∑
=

3

1i

Pr(mi skickat)Pr(x tillhör inte Zi | mi skickat) 

= 1 - ∑
=

3

1i

Pr(mi skickat)Pr(x tillhör Zi | mi skickat) 

= 1 - ∑
=

3

1i

 pi ∫
iZ

i dmf xxX )|(      (5.7) 

 
Där de betingade sannoliktäthetsfunktionerna för de mottagna endimensionella 
stokastiska vektorerna, X, för varje meddelande mi, är: 
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fX(x|mi) = =)|( 11 iX mxf  ( ) 
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exp

1
isx

NN π
   (5.8) 

 
Utifrån detta beräknas symbolfelsannolikheten i medel, ekvation (5.7) för a, b, 
c, över beslutsområdena Zi, se figur 13. Integralen i ekvation (5.8) beräknas 
genom att använda den tabulerade komplementära felfunktionen, [2]. Ur 
ekvation (5.7) fås även övergångssannolikheterna genom att integrera (5.8) 
över varje beslutsområde skilt från det egna. Förutom fallet då 
symbolfelsannolikheten beräknas för ett okodat system är det egentligen bara 
övergångssannolikheterna som är av intresse när ekvation (5.7) beräknas. Att 
beräkna felsannolikheten för en kod utan att ta hänsyn till kodens 
felrättningsförmåga ger ett sämre värde än det okodade fallet då energin för 
varje symbol blir lägre. Däremot används övergångssannolikheterna för att 
beräkna kodordsfelsannolikheten senare. 
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Figur 13. Viktade sannoliktäthetsfunktioner och dess beslutsgränser. 

 

5.4.2 Binär symbolfelsannolikhet 
Symbolfelsannolikheten för det binära stödet beräknas på samma sätt som för 
den ternära koden men där beslutsgränsen mellan a och b,c inte kan beräknas 
något enkelt sätt. Istället har en enkel algoritm använts för att hitta var 
pafX(x|ma) - pbfX(x|mb) - pcfX(x|mc) = 0. Att detta gränsvärde minimierar 
felsannolikheten inses genom att studera figur 14 nedan där pafX(x|ma) och 
pbfX(x|mb) + pcfX(x|mc) har plottats var för sig. Felsannolikheten ges av den 
totala arean under de bägge funktionerna från gränsvärdet till plus oändligheten 
för den heldragna linjen och från gränsvärdet till minus oändligheten för den 
streckade. Vart än gränsvärdet justeras ifrån skärningspunkten mellan de bägge 
funktionerna så ökar den totala arean enligt snittytan som visa i figur 14. 
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Figur 14. Optimal och ickeoptimal beslutsgräns. 

 
Likaså för den binära koden är det främst övergångsannolikheterna som ges ur 
beräkningarna av symbolfelsannolikheten som är intressanta för senare beräkna 
kodordsfelsannolikheten för den binära koden. 

5.5 Kodordsfelsannolikhet 

5.5.1 Ternär kodordsfelsannolikhet 
För att rättvist jämföra felsannolikheten mellan olika koder och för att även se 
hur dessa presterar jämfört med ett okodat system krävs att alla koder har 
samma förutsättningar enligt kapitel 3. Då energin per informationssymbol i 
medel, Es, är lika med 1, så är kodordsenergin i medel, Ecw, lika med log3(M). 
Varje symbol 0, 1, 2, i ett visst kodord tilldelas då maximal energi enligt  
Eimax = log3(M)/wi för i = 0, 1, 2, där wi är lika med antalet symboler, i, per 
kodord i medel. Detta innebär att a, b, c, tillåts signalpunktsintervall: 
 

0<≤− aEacw , bcwbcw EbE ≤≤− , ccwEc ≤<0 ,  (5.9) 

 
För en viss steglängd i intervallen ovan undersöks alla signalpunktsplaceringar 
givet att villkoren a < 0, a < b och b < c, är uppfyllda. Begränsningen på max 
tillåten energi för en viss symbol garanterar att förutsättningarna för att kunna 
jämföra minsta felsannolikhet mellan olika koder är uppfylld enligt kapitel 
3.2.5. 
 
Den binärsymmetriska kanalen från kapitel 3 blir nu istället en ternär 
ickesymmetrisk kanal, figur 15, men fortfarande med AWGN egenskaper. 
Ickesymmetrisk innebär att övergångssannolikheterna inte längre är lika utan 
där varje övergångssannolikhet betecknas, Pu|v, och ges av integralen för 
fX(x,mv) över beslutsområdet för Zu. 
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Figur 15. Ternär ickesymmetrisk kanal med övergångssannolikheterna Pu|v 

 
I och med att övergångssannolikheterna inte är lika måste hänsyn tas till vilka 
symboler i kodordet som blir fel, med vilken sannolikhet och varje kodords 
viktsammansättning. Lite kombinatorik ger kodordsfelsannolikheten för varje 
kodordssammansättning: 
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där p = f – (i + j + k + l + m), men begränsas av  
0 ��p � min( w2 , f – i - j - k - l ) – m. Den slutgiltiga kodordsfelsannolikheten i 
medel ges av: 
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där q är antalet olika viktsammansättningar, M´ är antalet kodord med en 
viktsammansättning och M är antalet kodord i koden. 

5.5.2 Binär kodordsfelsannolikhet 
Precis som i fallet för ternära koder så innebär beräkningar av 
kodordsfelsannolikheten för stödet en ickesymmetrisk kanal. 
Övergångssannolikheterna fås även här när symbolfelsannolikheterna beräknas 
men där energin per kodordssymbol är viktad med kodtakten för att erhålla ett 
jämförbart värde mellan olika binära koder.  
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där j = f – i, men begränsas av 0 �������������-i). Även i det binära fallet 
beräknas den slutgiltiga kodordsfelsannolikheten i medel genom att summera 
kodordsfelsannolikheten för varje viktsammansättning, se ovan. 
 
Beräkningarna för ternära och binära symbol och kodords  
-felsannolikheter görs för varje tillåten signalpunkt i intervallen givna av 
ekvation (5.9) för en viss steglängd. Storleken av steglängden bestämmer i stort 
komplexiteten i programmet när det gäller beräkningar och minnes hantering i 
Matlab. Steglängder ner mot 1/1000 blir snabbt ohanterliga i form av 
beräkningstid och minnesåtgång. Dessutom ska det för varje tillåten 
signalpunkt inte bara beräknas ternär symbolfelsannolikhet utan också binär 
symbolfelsannolikhet, ternär kodordsfelsannolikhet och binär 
kodordsfelsannolikhet. Steglängden har visat sig bli en begränsning för ett 
antal resultat där en finare upplösning kanske hade gett en bättre insikt. 

5.6 Optimal signalpunktsplacering 
Det som genereras när SigPunktOpt.m exekveras i Matlab är nedan kortfattat 
förklarat. Det m-filen tar som inparametrar är vilket SNR som gäller på 
kanalen och en array som innehåller den ternära koden, binära koden och 
kodernas minsta Hammingavstånd. Det m-filen genererar är en ny array med 
olika felsannolikhetsmatriser. Nedan i kursiv stil är resultatet av det som skrivs 
ut till kommandofönstret i Matlab då optimala signalpunkter söks för konstant 
sammansättningskoden C5441.  
 
Optimala signalpunkter, OSP innebär fortsättningsvis de punkter där minsta 
felsannolikhet inträffar vid hänsyn tagen endast till kodens viktfördelning. 
Därmed kan bättre eller sämre värden på felsannolikheten finnas då kodens 
felrättningsförmåga tas med i beräkning. De signalpunkter som är optimala 
med hänsyn tagen till hård avkodning kommer ibland benämnas OSPHAK. 
 
PerrorArray = SigPunktOpt(SNR, Koder); 
 
Kod = C5441, SNR = 13 
Vilken kod och vilket SNR förhållande som gällde vid exekveringen. 
Parametrar [(w0 w1 w2) M n] = [(4   4   1)  18    9]  
Kodens parametrar. 
Symbolfelsannolikhet i medel = 7.3041e-05 
Symbolfelsannolikheten för det okodade fallet. 
med signalpunkter = -1.2221   0.0029492      1.2274 
Hur signalpunkterna ska placeras för att uppnå detta värde. 
Felsannolikheten vid mottagandet av en okodad sekvens av log3(M) tritar  
= 0.00019216 
Den felsannolikhet som används vid jämförelse med kodordsfelsannolikheten. 
Optimala signalpunkter med hänsyn tagen till viktfördelningen i koden  
= -0.54101     0.26899       1.082 
Var signalpunkterna ska placeras utifrån kodens viktfördelning, (a, b, c). 
Felsannolikhet hård avkodning med Optimal Signal Punkt = 2.5918e-05 
Kodordsfelsannolikheten i optimal signalpunkt. 
Binär Felsannolikhet vid OSP = 0.00096913 
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Den binära kodordsfelsannolikhet som erhålls vid ternära optimal 
signalpunkter. 
Optimal FELSANNOLIKHET hård avkodning, = 2.6039e-06 
Det bästa kodordsfelsannolikhetsvärdet som uppnås. 
med signalpunkter = -0.57101     0.51399     0.51959 
Hur signalpunkterna är placerade för att uppnå detta värde. 
Binär felsannolikhet vid OSPHAK = 6.7769e-06 
Den binära kodordsfelsannolikhet som erhålls för signalpunkterna för minsta 
ternär kodordsfelannolikhet. 
Optimal binär felsannolikhet efter hård avkodning = 5.267e-06 
Den bästa binär kodordsfelsannolikheten  
med signalpunkter = -0.60101     0.47399     0.53611 
Hur signalpunkterna ska placeras med hänsyn endast tas till stödet. 
 
De matriser som genereras med felsannolikhetsvärden kan visualiseras i 
Matlab för att få en överblick om var de optimala signalpunkterna är placerade, 
om det finns flera lokala minima eller om felsannolikhetsfunktionenerna 
uppför sig snällt med ett globalt minimum. I figur 16 visas 
kodordsfelsannolikheten för C5441. I det liggande planet ges värden på a och 
b, och längs den mest vänstra axeln ges kodordsfelsannolikheten. I a, b –planet, 
under den tredimensionella grafen, ritas höjdkonturer för att enklare urskilja 
olika minima. 
 

 
Figur 16. OSPHAK för kod C5441. 

 
I figur 16, för kod C5441, ger kodordsfelsannolikheten två lokala minima. Ett 
minimum i närheten av kodens optimala signalpunkter och ett minimum då b 
går mot sitt positiva maxvärde.  
 
Eftersom optimal placering av signalpunkter med hänsyn tagen till kodens 
viktfördelning inte alltid sammanfaller med signalpunkter vid hänsyn tagen till 
kodens felrättningsförmåga, och inte heller sammanfaller med den binära 
kodens signalpunkter för minsta kodordsfelsannolikhet, är det intressant att 
undersöka alla dessa punkter. Signalpunkterna för OSPHAK kan sedan 
förskjutas mot signalpunkterna för bästa binära kodordsfelsannolikhet för att 
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uppnå bästa resultat totalt för hela systemet. Figur 17 visar hur felsannolikheten 
förändras både ternärt och binärt för olika värden på b. 
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Figur 17. Felsannolikhetskurvor för olika val av signalpunkter för C5441. 

 
I figuren ovan är de strängt avtagande kurvor, 1b och 2b, binära 
kodordsfelsannolikhetskurvor där signalpunkt a för streckad linje är optimal 
med avseende på binär avkodning. Den streckade linjen med flera lokala 
minima och maxima, 2a, motsvarar felsannolikheten vid ternär avkodning för 
samma a. Den heldragna linjen med flera lokala minima och maxima, 1a, 
motsvarar felsannolikheten då a är optimal för ternär avkodning. På samma sätt 
som ovan motsvarar den heldragna strängt avtagande linjen, 1b, 
felsannolikheten vid binär avkodning då a är optimal för att avkoda ternärt. I 
figuren finns även en kurva i punktform, 3, som visar minsta 
symbolfelsannolikhet för ett okodat system och används som referens till hur 
mycket systemet vinner eller förlorar på att använda koden C5441 vid olika 
signalpunkter. Signalpunkt c tilldelas den energi som blir över i systemet och 
finns inte med i figuren. Till exempel kan det från de heldragna kurvorna, där 
signalpunkt a är optimal med hänsyn till OSPHAK, utläsas att det när b �����7 
ges en ternär kodordsfelsannolikhet runt 10-4, men för samma signalpunkt, en 
binär kodordsfelsannolikhet på ungefär 10-3.  
 
Ur grafen kan det utläsas att för C5441 ges det bästa värdet för hela systemet ju 
större värde är på signalpunkt b och innebär i detta fall att b och c bör placeras 
så nära varandra som möjligt men samtidigt så långt bort från a som möjligt. 
Mer om dessa resultat nedan. 
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6 Resultat 

6.1 Resultat ternära till binära koder 

6.1.1 Kodegenskaper 
När en ternär kod konstruerats görs den om till binär genom att den ternära 
symbolen '2' ersätts med den binära symbolen '1'. Detta genererar en ny binär 
kod med nya egenskaper. Förhoppningen är att hitta bra binära koder utifrån 
stödet hos bra ternära koder där bra binära koder innebär ett ökat eller 
bibehållet mista Hammingavstånd på bekostnad av storleken. Av de sjuttiotalet 
koder som har studerats är några presenterade i figur 18. Koderna i figuren har 
antingen relativt bra kodtakt på bekostnad av sämre normerat minsta 
Hammingavstånd, bra normerat minsta Hammingavstånd på bekostnad av 
storleken eller så har koden någorlunda bra värden för bägge dessa kriterier. 
Resultat och värden för alla undersökta ternära koder finns i appendixet A.3.1. 
Siffran till höger om varje ternär kod indexerar vilken kod som genererat dessa 
värden och visas i tabell 1.  
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Figur 18. R och ρ för ternära och binära koder. 

 
Resultaten i figur 18 visar att stödet för alla koder har ett lägre ρ än dess 
ternära ursprung. Koder vars placering i figuren är närmare det övre högra 
hörnet har bättre värden än koder vars placering är mot det nedre vänstra 
hörnet. Förhoppningen är att hitta koder där ρ ökar på bekostnad av att 
kodtakten minskar. 
 

Tabell 1 Koder för motsvarande index i figur 18 

(n,d,(w0,w1,w2),M)  (n,d,w,M)  [n,k,d,M]  
(10,5,(5,4,1),21) 1 (7,3,5,72) 7 Hd[13,3,9,27] 10 
(9,3,(3,3,3)312) 2 (10,5,6,75) 8 H[13,10,3,59049] 11 

(10,3,(6,3,1)100) 3 (10,3,6,876) 9 [8,4,4,81] 12 
(7,5,(3,2,2)7) 4   [16,5,8,243] 13 
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(9,6,(3,3,3)24) 5   [11,8,3,6561] 14 
(9,5,(4,4,1)18) 6     

      
 
Koderna i figur 18 med index nummer 11, 14, 9 och 2 är exempel på koder där 
den ternära koden har en bra kodtakt men inte lika bra ρ. Koderna med index 4, 
5 och 10 har till motsats ett bra värde på ρ men ett lågt värde på kodtakten. Den 
ternära kod som har index nummer 10 är dualkoden till den ternära Hamming 
[13, 10, 3]-koden. Alla ternära Hammingdualer har ett mycket bra värde på ρ 
men en betydligt sämre kodtakt och detsamma gäller även för stödet till en 
Hammingdual. Mellan tummen och pekfingret antas en faktor fyra till sex vara 
en acceptabel förminskning av ursprungsstorleken på den ternära koden. En 
intressant observation som dock gjorts för stödet till en ternär Hammingdual 
tyder på att den binära koden alltid får parametrarna: 
 

•  n = (3m-1)/(3-1) , m ≥ 2 och ett heltal 
•  d =2*3(m-2) 
•  Mm = M(m-1) + 3(m-1), m ≥ 2, M1 = 2. 

 
Detta påvisar att stödet ärver en del av strukturen från Hammingdualen vilket 
kan vara av intresse vid implementering av olika avkodningsalgoritmer. Från 
figur 18 framgår dock att inget stöd ger ett ökat Hammingavstånd på bekostnad 
av kodtakten vilket var förhoppningen. 

6.1.2 Utökat Hammingavstånd 
Vanligtvis när en blockkod genereras så skapas den utifrån en matematisk 
struktur. Denna struktur används av mottagaren för att avkoda kodorden till rätt 
meddelande. I de flesta av de binära koder som erhållits finns ingen tydlig 
bibehållen matematisk struktur och det är svårt att direkt säga något om kodens 
viktfördelning och inbördes Hammingavstånd. Det kan därför vara intressant 
att undersöka dessa egenskaper för att på så sätt förbättra koden minsta 
Hammingavsånd. Möjligheten finns att det bara är ett eller ett par kodord som 
försämrar dmin och om dessa tas bort erhålls en kod med bättre 
felrättningsegenskaper på en knappt märkbar skillnad på kodtakten.  
 
I princip kan alla de binära koderna förbättra dmin genom att vissa kodord tas 
bort ur koden. Vilka kodord som däremot ska tas bort är inte lika enkelt att 
avgöra. Om första kodordet stryks erhålls kanske egenskaper som är 
annorlunda än om andra kodordet stryks. Likaså om tredje och femte kodordet 
stryks till skillnad mot andra och sjunde. För att optimalt undersöka hur en 
kods parametrar förändras då ett eller fler kodord stryks måste alla möjliga 
kombinationer undersökas. En kod med endast 20 kodord har 20 olika 
möjligheter att stryka ett kodord. Samma kod har 





2

20  = 190 möjliga sätt att 

stryka 2 kodord, osv. Sammanlagt har denna kod 1 048 575 olika sätt att ta bort 
alla olika kombinationer av kodord. Ett Matlabfunktion som gör detta har 
konstruerats men detta blir snabbt ohanterligt för större koder, speciellt då varje 
ny kombination av kod också ska genomsökas efter nytt minsta 
Hammingavstånd. För binära koder av mindre kodstorlek har dock alla 
kombinationer undersökts. För koder med större kardinalitet har en enklare 
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Matlabfunktion använts där det dmin som eftersöks anges och programmet 
startar slumpvis med ett kodord och jämför det med alla andra. De kodord som 
uppfyller dmin sparas och resten slängs. Detta upprepas ett godtyckligt antal 
gånger och det bästa resultatet med största M  sparas. Dessa resultat är därför 
inte med säkert de bästa som går att uppnå men ger dock en indikation om 
koden går att förbättra till rimlig bekostnad av kodtakten.  
 
I figur 19 visas resultatet efter genomsökningen av koder från figur 18 med 
heldragen linje. I figuren visas också som jämförelse stödet med streckad linje. 
Nu erhålls ’rätt lutning’ på graferna vilket innebär att det normerade minsta 
Hammingavståndet ökar och då på bekostnad av kodtakten, men tyvärr i en allt 
för hög grad. Koden med index nummer fyra kan inte förbättra dmin genom att 
stryka ett eller flera kodord då Hammingavståndet är det samma mellan varje 
kodord. De binär koder som presenterades i figur 18 har alla genomsökts efter 
en ny kod med nytt minsta Hammingavstånd dmin ny = dmin + h, där h = 1, 2, 
3… När stödet för ternära likaviktskoder och konstant sammansättningskoder 
har analyserats ges dmin alltid av ett jämt tal. Detta på grunda av att stödet för 
dessa koder är binära likaviktskoder där Hammingavståndet mellan två 
godtyckliga kodord c1 och c2 alltid är ett jämt tal. Om c1 har j stycken 
positioner där c1 är ’1’ och c2 är ’0’ måste även c1 ha j stycken positioner där c1 
är ’0’ och c2 ’1’. Sammanlagt skiljer sig då c1 och c2 i 2j positioner. För 
explicita resultat på alla koder som genomsökts se tabell A.3.1 i appendix. 
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Figur 19. Nya binära koder med förbättrat minsta Hammingavstånd. 

 
Om den ganska drastiska försämringen i kodtakten i figur 19 för ett ögonblick 
bortses ifrån så är resultatet på ρ, efter utökat Hammingavstånd, det resultat 
som var önskvärt att få från början. Alltså ternära koder vars stöd utgör en 
binär kod som har ett dmin som ökar på bekostnad av kodtakten. Tyvärr så har 
dock de koder som undersökts här tappat allt för mycket på kodtakten mot vad 
som kan anses vara acceptabelt men det visar att det är möjligt att hitta koder 
med dessa egenskaper. 
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6.1.3 Slutsats 
Genomgående för alla undersökta ternära koder är tyvärr att dess binära stöd 
inte utgör någon bra kod. Utav de koder som undersökts, ger stödet från 
konstant sammansättningskoderna generellt en bättre binär kod än 
likaviktskoderna. Och utav konstant sammansättningskoderna har det 
observerats att koder med viktfördelningen, w2 < w0, w2 < w1 och w2 = 1 ger 
de bättre resultaten. En lägre vikt för w2 innebär att stödet inte skiljer sig lika 
markant från den ternära koden och på så sätt blir storleken på den binära 
koden större ju mindre w2. En konstant sammansättningskod är en begränsad 
likaviktskod. Begränsningen kommer i detta fall innebära att för en given längd 
och Hammingavstånd så kommer en konstant sammansättningskod generellt ha 
en lägre kardinalitet än motsvarande likaviktskod. En iakttagelse är att 
begränsningen i kardinalitet för den ternära koden ger stödet bättre egenskaper 
i form av minsta Hammingavstånd som kan vara en förklaring till att konstant 
sammansättningskoderna generellt har ett bättre stöd än likaviktskoderna. 
 
Av de linjära koderna som undersökts visar alla på sämre resultat än koder med 
viktbegränsning. Det är möjligt att precis som i fallet mellan likaviktskoder och 
konstant sammansättningskoder, så innebär en begränsning av den ternära 
koden att stödet får bättre förutsättningar. Resultaten tyder i alla fall på att 
ternära olinjära koder är att föredra framför linjära. 
 
Ett intressant samband är att Hammingdualernas stöd bibehåller en matematisk 
struktur där den binära kodens minsta Hammingavstånd enkelt kan räknas fram 
och storleken beräknas rekursivt. Jag har dessvärre inte hittat någon litteratur 
som stödjer detta samband och inte heller försökt bevisa att det gäller för alla 
storlekar på ternära Hammingdualer. Dock kan samma resultat påvisas för alla 
Hammingdualer undersökta i appendix A.3, tabell A.3.1. 

6.2 Resultat optimal signalpunktsplacering 

6.2.1 OSP 
Om hänsyn endast tas till kodens viktfördelning, w0, w1, w2, när det gäller hur 
och var de optimala signalpunkterna placerar sig kan dessa skilja sig ifrån de 
punkter som är optimala då felrättningsegenskaperna tas med i beaktning. 
Kanske är detta inte av praktiskt intresse då ett kodat system ger sämre 
felsannolikhet om inte felrättningsförmågan räknas med. Dock var det av 
intresse att undersöka för vilka koder, om några, dessa signalpunkter inte 
sammanfaller. Resultatet av sökningen har, för alla undersökta koder, resulterat 
i ett snällt beteende där snällt i detta fall betyder att alla sökningar har genererat 
funktioner med ett globalt minimum som innebär att en entydig OSP placering 
ges för varje kod, se figur 20. 
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Figur 20. Felsannolikhetsfunktion för C5322 med globalt minimum. 

 
Då OSP söktes gjordes observationen att signalpunkt b optimalt alltid hamnar 
inom ett avstånd mindre än steglängden ifrån mittpunkten mellan de optimala 
signalpunkterna a och c. Steglängden som diskretiserar antalet möjliga 
signalpunkter över ett intervall gör att signalpunkten mitt emellan a och c 
antagligen inte tillhör möjliga signalpunkter för b. Att ett system där 
sannolikheterna, Pa = Pb = Pc, är lika för alla symboler strävar efter att placera 
signalpunkterna så långt ifrån varandra som möjligt på ett inbördes lika avstånd 
är ett känt faktum. I praktiken innebär detta att dela upp energin på a och c och 
placera b i noll. Att däremot ett system där sannolikheterna för a, b och c är 
olika, alltid placerar b mitt emellan a och c, oavsett optimala värden på a och c, 
känns inte lika trivialt. I figur 21 visas några optimala signalpunktplaceringar 
för ett antal koder där för tydlighetens skull alla punkter förskjutits så att b 
hamnar i noll. Till höger om figuren finns en tabell som visar vilken kod som 
genererat vilka signalpunkter. 
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Figur 21. Förhållandet mellan signalpunkter a, b, c, för nio olika 
koder. 

 
Samma beteende vid OSP som i figur 21 har alla koder som studerats påvisat. 
Detta har dock visat sig vara en inte helt riktig observation. En noggrannare 
studie har visat att då sannolikheten går mot noll för någon av symbolerna  
{0, 1, 2} så frångår b’s optimal signalpunkt att hamna mitt emellan a och c. 

9 (10,3,6,3,1) 
8 (7,3,5) 
7 (10,5,5,4,1) 
6 [13,3,9] 
5 (8,4,4) 
4 (10,5,6) 
3 (7,5,3,2,2) 
2 (9,5,4,4,1) 
1 (9,6,3,3,3) 
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Optimal signalpunkt för b hamnar fortfarande mycket nära mittpunkten mellan 
a, c, inom ett par hundradelar, men dock inte inom en steglängds avstånd från 
mittpunkten. I och med att koderna som studerats alla har en 
sannolikhetsfördelning där Pa, Pb, Pc, är av samma storleksordning räckte 
antagligen inte ens den minsta steglängden till för att motsäga denna första 
observation. Huruvida det finns ett samband mellan b’s optimala signalpunkt i 
förhållande till a och c är inte klarlagt och tål att studeras ytterligare. 

6.2.2 OSPHAK 
Då kodens felrättningsförmåga tas med i beräkningen för att hitta optimala 
signalpunkter skiljer sig dessa ibland åt från OSP. Kodordsfelsannolikheten 
som fås som funktion av a, b, c kan dessutom innehålla flera lokala minima 
beroende på kodens viktfördelning och felrättningsförmåga, se figur 22. Riktigt 
när signalpunkterna sammanfaller för bägge fallen och vad det beror på är inte 
helt självklart men ett antal observationer har gjorts. 
 

 
Figur 22. Kodordsfelsannolikhet med flera lokala minima, kod C5333. 

 
Av de koder som observerats så sammanfaller alltid de optimala 
signalpunkterna i bägge fallen då kodens felrättningsegenskaper är mindre den 
minsta vikten i koden, t < wmin, och samtidigt ges alltid ett globalt minima för 
bägge sannolikhetsfunktionerna. Däremot existerar det alltid flera lokala 
minima för kodordsfelsannolikheten då t ≥ wmin. Ett av dessa lokala minima har 
signalpunkter som sammanfaller med OSP emedan de andra minima hamnar 
där signalpunkt b uppnår sitt tillåtna maxvärde, vilket innebär så nära a eller c 
som möjligt. Det lokala minimum som sammanfaller med OSP blir ett globalt 
minimum då t = wmin och det minima som erhålls när signalpunkt b placeras i 
ett av sina maxvärden blir ett globalt minimum då t > wmin. Att det blir ett 
globalt minima när b placeras intill a eller c då felrättningsförmågan är större 
än den minsta vikten i koden beror på att då kan felrättningen hantera att det 
alltid blir fel vid överförandet av den symbol som är minst sannolik och 
dessutom ha felrättningsförmåga kvar till andra eventuella fel. Då t = wmin 
förbrukas hela felrättningsförmågan om b placeras intill a eller c och OSPHAK 
sammanfaller med OSP. Koder med t < wmin får därför inga minima i 
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maxpunkterna för b utan ett globalt minima inträffar där OSPHAK 
sammanfaller med OSP. 

6.2.3 Systemets optimala signalpunkter 
De flesta koder som har studerats har optimala signalpunkter som skiljer sig 
ifrån optimala signalpunkter för stödet. Detta var ett väntat resultat då binär 
avkodning med fördel placerar b och c så nära som möjligt om den ändå inte 
tänker särskilja dessa. Vid ternär avkodning däremot är det oftast optimalt att 
särskilja a, b, c, så mycket som möjligt givet deras sannolikheter. För koder 
med detta beteende gäller det att jämka mellan optimala signalpunkter för 
ternär avkodning med optimala signalpunkter vid binär avkodning. Hur de 
slutliga signalpunkterna ska placeras är en fråga beroende av hur kanalen 
uppför sig. Är kanalen i huvudsak i ett bra tillstånd, högt SNR, bör 
signalpunkterna viktas åt de ternära signalpunkternas optimala placering och 
tvärt om. I figur 23 visas förhållandet i felsannolikhet mellan optimala 
signalpunkter och vad en förskjutning av signalpunkterna innebär för 
felsannolikheten för både ternär och binär avkodning  
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Figur 23. Felsannolikhetsförhållandet mellan ternär och binär avkodning vid olika 
signalpunkter. 

 
I figuren ovan ges kodordsfelsannolikheten, ternärt och binärt, då a är optimal 
för ternär avkodning och b varieras över sitt tillåtna intervall. Heldragen linje 
med nummer 1 visar att minsta möjliga ternära felsannolikhet ges då b placeras 
ungefär vid -0.05. För denna signalpunktsplacering ges den binära 
felsannolikheten av linjen med nummer 2 till att vara cirka 10-2. Vidare ger ett 
större värde på signalpunkt b ett sämre värde vid ternär avkodning men bättre 
vid binär.  
 
Några av koderna som studerats har dock optimala signalpunkter som nästan 
sammanfaller för ternär och binär avkodning vilket möjliggör för systemet att 
erhålla minsta möjliga felsannolikhet vid avkodning både binärt och ternärt. 
Detta är koder som har ett lokalt eller globalt minima då signalpunkt b och c 
placeras så nära varandra som möjligt.  
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Figur 24. Felsannolikhetsförhållandet mellan ternär och binär avkodning vid olika 
signalpunkter. 

 
Att placera signalpunkt b så nära c som möjligt ger en ternär felsannolikhet på 
ungefär 10-5 och nästan lika lite vid binär avkodning. 

6.2.4 Slutsats 
De koder som undersökts har till en början uppvisat ett stöd med alldeles för 
dålig felrättningsförmåga för att kunna erbjuda ett bra variabelt felskydd för en 
kanal när SNR sjunker. Stödet har sedan vidare studerats och fått ett utökat 
Hammingavstånd för att på så sätt möjliggöra för ett variabelt felskydd. 
Felrättningsförmågan har då för nästan alla koder förbättrats till att vara lika 
med eller bättre än för den ternära koden. Detta på stor bekostnad av stödets 
kodtakt då det i de flesta fall blir ett par tre, fyra kodord kvar i stödet. I 
praktiken finns det nog inte många situationer där en binär kod med så få 
kodord har något praktiskt användningsområde. Trots detta har 
felsannolikheten för några av dessa koder undersökts. Då kanalens SNR 
simuleras att sjunka med tre decibel erbjuder de stöd med bästa 
förutsättningarna en försämring i felsannolikhet med en dryga faktor tio 
jämfört med ternär avkodning med optimala signalpunkter med tre dB bättre 
SNR. Om signalpunkterna justeras kan ett bättre värde på felsannolikheten vid 
binär avkodning erhållas men då på bekostnad av felsannolikheten vid ternär 
avkodning. I figur 25 har felsannolikheten för kod C5541 plottats mot stödet 
med M = 4 och dmin = 6. 
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Figur 25. Felsannolikhet ternärt och binärt vid två olika SNR. 

 
För de koder som studerats i detta arbete är resultatet i figur 25 ett av de bättre 
men som tyvärr ändå inte är speciellt bra. Förhoppningen var att stödet ska 
generera en felsannolikhet motsvarande, eller gärna bättre, än ternär avkodning 
vid bättre SNR.  
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7 Utvärdering och fortsatt arbete 

7.1 Utvärdering 
De ternära koder som ligger till grund för detta arbete är i huvudsak hämtade 
från Mattias Svanströms [4] doktorsavhandling. Avhandlingen påvisar bland 
annat en övre och undre gräns för maximal kodstorlek på ternära koder givet en 
längd och minsta Hammingavstånd och hur dessa koder kan konstrueras. 
Koderna är alltså de största kända ternära koderna utifrån givna parametrar d 
och n. Att ternära koder som genererar ett stöd med bra minsta 
Hammingavstånd måste vara koder som själva är bästa möjliga finns det inget 
som tyder på. Tvärtom kan en ternär kod med ett för applikationen bra dmin och 
kodtakt användas om den ger det stöd som krävs för att avkoda med en viss 
minsta kodordsfelsannolikhet då SNR sjunker.  
 
Att det existerar ternära koder med ett godtyckligt bra stöd i form av 
felrättningsförmåga är uppenbart. Detta eftersom det går att skapa en ternär kod 
utifrån en godtyckligt bra binär kod och låta den binära koden utgöra stödet till 
den ternära koden. En ternär kod med dubbel kardinalitet och bibehållet minsta 
Hamminavståd erhålls om unionen av den binära koden med tas med samma 
binära kod men där varje nollskiljd position är utbytt mot den ternära symbolen 
’2’. Denna ternära kod kan sedan ytterligare utökas men troligtvis då på 
bekostnad av Hammingavståndet. Frågan är bara vad kodtakten blir för stödet 
då felrättningsförmågan måste vara så stor att den klarar av att upprätthålla 
felsannolikheten då SNR sjunker på kanalen. Utav de koder som studerats här 
har varken stödet eller stödet efter utökat Hammingavstånd tillräckligt bra 
felrättningsegenskaper för att upprätthålla felsannolikheten vid binär 
avkodning då SNR sjunker. Detta medför att dessa koder inte erbjuder ett bra 
variabelt felskydd. För att uttala sig om möjligheten att bygga bra system med 
variabelt felskydd med ternära koder måste nog en mer specifik applikation 
bestämmas så att det går att utvärdera vad som är en acceptabel kodtakt vid 
binär avkodning för att ge den felsannolikhet som krävs.  
 
Om en ternär kod med rätt stöd konstruerats finns det dock möjligheter att 
utifrån kodens egenskaper modulera {0, 1, 2} som a, b, c så att prestandavinster 
ges i form av minskad felsannolikhet. Att hitta optimal signalpunkter för både 
ternär och binär avkodning har visat sig fullt möjligt men att hur dessa slutligen 
placeras är mer ett viktningsproblem för en given applikation. En förhoppning 
var visserligen att förstå, utifrån kodens viktfördelning och maximala energi, 
var de optimala signalpunkterna hamnar. Detta hade medfört att istället för att 
söka efter de optimala signalpunkterna så kan dessa beräknas direkt. Tyvärr har 
denna insikt ännu inte infunnit sig.  

7.2 Fortsatt arbete 
Det första som borde göras är att undersöka om det existerar koder som ger det 
stöd som behövs så att ett variabelt felskydd vid lågt SNR är möjligt. Ett sätt att 
göra detta på är som ovan förklarat att istället utgå från binära koder för att 
generera de ternära koderna. Det skulle också vara intressant att specificera 
frågeställningen för en viss typ av applikation och undersöka vilka resultat som 
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kan uppnås vid en implementering och vad som krävs av stödet för att det ska 
gå att avkoda på ett bra sätt. 
 
En förbättring som redan nu kan implementeras är att beräkna 
kodordsfelsannolikheten med mjuk avkodning istället. Mjuk avkodning ger 
alltid bättre resultat än hård avkodning i form av minskad felsannolikhet och på 
så sätt hade ytterligare vinster från kodningen getts. 
 
Observationen att alltid signalpunkt b för dessa koder hamnar i närheten av 
mittpunkten mellan signalpunkt a och c är inte färdigstuderad. Det är helt klart 
möjligt att det kan vara tillfälligheter som gör att detta inträffar men det vore 
intressant att få ett bestämt svar. 
 
För de koder där optimal placering av signalpunkterna nästan sammanfaller för 
både ternär och binär kod är signalpunkt b placerad intill c. Dessa koder utgör 
en intressant grupp värda att undersöka ytterligare för att se vika resultat som 
kan uppnås. Bäst vore det givetvis om stödet till en kod med lägsta vikten så att 
t > wi gav en felrättningsförmåga större än den ternära koden så minsta 
felsannolikhet ökar eller åtminstone bibehålls vid ett sjunkande SNR då 
systemet övergår till att avkoda binärt. Det verkar dock finnas en risk rent 
praktiskt med att placera signalpunkt b intill c. Om signalpunkten för b inte 
hamnar där det är optimal utan en bit ifrån c så stiger felsannolikheten ganska 
markant. 
 
Givetvis bör examensarbetets sista fråga även besvaras där det var meningen 
att detta system skulle jämföras med UEP system. Jämförelsen fanns det tyvärr 
inte tid för att göra men en kort förklaring av UEP system ges nedan. 

7.3 Alternativ lösning på variabelt felskydd 
Som nämndes tidigare rapporten finns det system som utnyttjar variabelt 
felskydd men på ett annat sätt än det som är undersökt i detta arbete, nämligen 
UEP koder, Unequal Error Protection. En uppgift i examensarbetet från början 
var att jämföra dessa bägge system i antingen komplexitet eller 
felsannolikhetsavseende. Denna studie har inte hunnits med i detta arbete utan 
lämnas att studera vid ett senare tillfälle. Vad som hanns med var att titta på 
hur UEP fungerar och för den intresserade finns en kort redogörelse för detta 
nedan. 

7.3.1 Unequal error protection 
UEP koder innebär att koda olika delar av ett meddelande olika så att den del 
av meddelandet som anses viktigast får ett starkare skydd mot att fel ska 
inträffa vid avkodningen. Till skillnad mot traditionell felrättande kodning, där 
ett så stort minsta Hammingavstånd eftertraktas mellan alla kodord, syftar UEP 
koder till att samla kodord med viss grundinformation i olika grupper. 
Hammingavståndet mellan kodord i en viss grupp är mindre än avståndet till ett 
annat kodord i en annan grupp av kodord. På detta sätt erhålls ett starkare 
skydd till en viss del av informationen en vad som anges av minsta 
Hammingavståndet. Ett bra exempel, från [1], är en kvantiserare som för 
värden mellan -1 och 1 genererar en sekvens av bitar enligt figur 26. 
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Figur 26. Kvantisering mellan -1 och 1 till ett antal diskreta värden. 

 
De olika intervallerna i kvantiseraren är alla entydigt beskrivna med en binär 
sekvens. Studerar man dessa binära sekvenser ser man att den mest vänstra 
biten är den mest avgörande för hur stort ett eventuellt fel blir vid avkodning. 
Det kan därför vara av intressant att koda sekvenserna så att sannolikheten för 
ett fel blir mindre i denna position än i de övriga. Ett sätt att uppnå detta kan 
vara att placera kodorden i kodordsrymden i olika kluster. Hammingavståndet 
ska då för kodord där den mest signifikanta biten skiljer sig åt vara längre än 
avståndet mellan kodord med samma mest signifikanta bit, se figur 27. 

 
Figur 27. Bild av klustrade kodord vid UEP kodning. 

 
I figur ovan illustreras att om den mottagna sekvensen är inom den grå sfären 
så avkodas sekvensen korrekt. Om den mottagna sekvensen är inom 
Hammingavståndet s2 så avkodas grundinformationen korrekt, den mest 
signifikanta biten, och om däremot Hammingavståndet till den mottagna 
sekvensen är s1 så avkodas den mest signifikanta biten fel. 
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Appendix 

A.1 Egenskaper hos stödet till vissa ternära koder 

A.1.1 Ternära konstant sammansättningskoder 
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Figur 28. Ternära konstant sammansättningskoder. Index ger kod i tabell 2 nedan. 

 

(n,d,(w0,w1,w2),M)  (n,d,(w0,w1,w2),M)  (n,d,(w0,w1,w2),M)  
      

(9,4,(5,3,1),33) 1 (10,3,(6,3,1)100) 15 (10,5,(4,3,3)60) 29 
(9,5,(5,3,1),10) 2 (10,3,(6,2,2)180) 16 (10,6,(5,4,1)10) 30 

(10,5,(5,4,1),21) 3 (10,3,(5,4,1)154) 17 (10,6,(4,4,2)25) 31 
(10,5,(6,3,1),13) 4 (7,4,(3,3,2)21) 18 (10,7,(4,3,3)10) 32 

(9,7,(3,3,3),6) 5 (9,4,(3,3,3)168) 19 (6,4,(2,2,2),15) 33 
(9,7,(4,3,2),5) 6 (10,4,(6,3,1)50) 20 (9,6,(3,3,3)24) 34 

(10,7,(5,3,2),7) 7 (10,4,(6,2,2)80)*(70) 21 (7,5,(3,3,1)7) 35 
(6,3,(2,2,2),30) 8 (10,4,(5,4,1)72) 22 (9,6,(4,4,1)9) 36 
(8,3,(4,2,2),84) 9 (10,4,(5,3,2)140) 23 (9,5,(4,4,1)18) 37 
(9,3,(4,4,1)126) 10 (10,4,(4,4,2)270) 24 (8,7,(3,3,2)3) 38 
(9,3,(4,3,2)212) 11 (7,5,(3,2,2)7) 25 (9,8,(4,3,2)3) 39 
(9,3,(3,3,3)248) 12 (8,5,(3,3,2)16) 26 (10,8,(4,4,2)5) 40 
(9,3,(3,3,3)312) 13 (10,5,(6,2,2)20) 27 (10,8,(4,3,3)5) 41 

(10,3,(4,3,3)600) 14 (10,5,(4,4,2)50) 28   

Tabell 2. Sifferindex från figur 28 indexerar tillhörande kod. 
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A.1.2 Ternära likaviktskoder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29. Ternära likaviktskoder och dess stöd. Index ger kod i tabell till höger. 

 

A.1.3 Ternära linjära koder 
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Figur 30. Ternära linjära koder och dess stöd. Index ger kod i tabell till höger.  

(n,d,w,M)  
  

(8,5,4,13) 1 
(8,5,5,18) 2 
(8,5,6,18) 3 

(6,4,3,8) 4 
(7,3,5,72) 5 
(7,4,3,14) 6 

(8,3,6,168) 7 
(8,4,3,16) 8 
(9,4,4,63) 9 
(9,5,6,40) 10 

(10,5,6,75) 11 
(10,3,6,876) 12 
(9,3,7,360) 13 

(8,5,7,16) 14 
(10,6,9,20) 15 

[n,k,d,M]  
  

Hd[4,2,3,9] 1 
Hd[13,3,9,27] 2 

Hd[40,4,27,81] 3 
Hd[121,81,243] 4 

H[4,2,3,9] 5 
H[13,10,3,59049] 6 
Golay[11,6,5,729] 7 
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A.3 Tabeller 

A.3.1 Tabell över Ternära och Binära koder 
Ternär K.S* kod    rate=Rt t  Binär kod   rate=Rb b    Rb2 b2    Rb3 b3 

(n,d,(w0,w1,w2),M) N dt M lg2(M)/n dt/n  (n,d,w,M) db M lg2(M)/n db/n  d1 M1 lg2(M1)/n d1/n  d2 M2 lg2(M2)/n d2/n 
(9,4,(5,3,1),33) 9 4 33 0.56 0.44 (9,2,4,33) 2 33 0.56 0.22 4 11 0.38 0.44 6 3 0.18 0.67
(9,5,(5,3,1),10) 9 5 10 0.37 0.56 (9,4,4,10) 4 10 0.37 0.44 6 3 0.18 0.67     
(10,5,(5,4,1),21) 10 5 21 0.44 0.50  (10,4,5,21) 4 21 0.44 0.40  6 4 0.20 0.60  6 3 0.16 0.60
(10,5,(6,3,1),13) 10 5 13 0.37 0.50 (10,4,4,13) 4 13 0.37 0.40 6 4 0.20 0.60 8 2 0.10 0.80
(9,7,(3,3,3),6) 9 7 6 0.29 0.78 (9,2,2,6) 2 6 0.29 0.22 4 4 0.22 0.44 6 3 0.18 0.67
(9,7,(4,3,2),5) 9 7 5 0.26 0.78 (9,4,5,5) 4 5 0.26 0.44 6 3 0.18 0.67     
(10,7,(5,3,2),7) 10 7 7 0.28 0.70 (10,4,5,7) 4 7 0.28 0.40 6 4 0.20 0.60 8 2 0.10 0.80
                      
(6,3,(2,2,2),30) 6 3 30 0.82 0.50 (6,2,4,15) 2 15 0.65 0.33 4 3 0.26 0.67     
(8,3,(4,2,2),84) 8 3 84 0.80 0.38 (8,2,4,42) 2 42 0.67 0.25 4 9 0.40 0.50 8 2 0.13 1.00
(9,3,(4,4,1)126) 9 3 126 0.78 0.33 (9,2,5,126) 2 126 0.78 0.22 4 16 0.44 0.44 6 3 0.18 0.67
(9,3,(4,3,2)212) 9 3 212 0.86 0.33 (9,2,5,126) 2 126 0.78 0.22 4 15 0.43 0.44 6 3 0.18 0.67
(9,3,(3,3,3)248) 9 3 248 0.88 0.33 (9,2,6,80) 2 80 0.70 0.22 4 10 0.37 0.44 6 3 0.18 0.67
(9,3,(3,3,3)312) 9 3 312 0.92 0.33  (9,2,6,84) 2 84 0.71 0.22  4 10 0.37 0.44  6 3 0.18 0.67
(10,3,(4,3,3)600) 10 3 600 0.92 0.30 (10,2,6,180) 2 180 0.75 0.20 4 22 0.45 0.40 6 5 0.23 0.60
(10,3,(6,3,1)100) 10 3 100 0.66 0.30  (10,2,4,100) 2 100 0.66 0.20  4 22 0.45 0.40  6 5 0.23 0.60
(10,3,(6,2,2)180) 10 3 180 0.75 0.30 (10,2,4,90) 2 90 0.65 0.20 4 21 0.44 0.40 4 20 0.43 0.40
(10,3,(5,4,1)154) 10 3 154 0.73 0.30 (10,2,5,154) 2 154 0.73 0.20 4 29 0.49 0.40 4 28 0.48 0.40
(7,4,(3,2,2)21) 7 4 21 0.63 0.57 (7,2,4,21) 2 21 0.63 0.29 4 5 0.33 0.57 6 2 0.14 0.86
(9,4,(3,3,3)168) 9 4 168 0.82 0.44 (9,2,6,84) 2 84 0.71 0.22 4 10 0.37 0.44 6 3 0.18 0.67
(10,4,(6,3,1)50) 10 4 150 0.72 0.40 (10,2,4,50) 2 20 0.43 0.20 4 20 0.43 0.40 6 4 0.20 0.60
(10,4,(6,2,2)70) 10 4 70 0.61 0.40 (10,2,4,70) 2 70 0.61 0.20 4 20 0.43 0.40 6 4 0.20 0.60
(10,4,(5,4,1)72) 10 4 72 0.62 0.40 (10,2,5,72) 2 72 0.62 0.20 4 22 0.45 0.40 6 6 0.26 0.60



 

V 

(10,4,(5,3,2)140) 10 4 140 0.71 0.40 (10,2,5,140) 2 140 0.71 0.20 4 27 0.48 0.40 6 6 0.26 0.60
(10,4,(4,4,2)270) 10 4 270 0.81 0.40 (10,2,6,210) 2 210 0.77 0.20 4 22 0.45 0.40 6 5 0.23 0.60
(7,5,(3,2,2)7) 7 5 7 0.40 0.71  (7,4,4,7) 4 7 0.40 0.57  d*                 
(8,5,(3,3,2)16) 8 5 16 0.50 0.63 (8,2,5,16) 2 16 0.50 0.25 4 8 0.38 0.50 6 2 0.13 0.75
(10,5,(6,2,2)20) 10 5 20 0.43 0.50 (10,2,4,20) 2 20 0.43 0.20 4 10 0.33 0.40 6 4 0.20 0.60
(10,5,(4,4,2)50) 10 5 50 0.56 0.50 (10,2,6,50) 2 50 0.56 0.20 4 20 0.43 0.40 6 5 0.23 0.60
(10,5,(4,3,3)60) 10 5 60 0.59 0.50 (10,2,6,60) 2 60 0.59 0.20 4 20 0.43 0.40 6 5 0.23 0.60
(10,6,(5,4,1)10) 10 6 10 0.33 0.60 (10,4,5,10) 4 10 0.33 0.40 6 5 0.23 0.60     
(10,6,(4,4,2)25) 10 6 25 0.46 0.60 (10,4,6,25) 4 25 0.46 0.40 6 5 0.23 0.60 8 2 0.10 0.80
(10,7,(4,3,3)10) 10 7 10 0.33 0.70 (10,4,6,10) 4 10 0.33 0.40 6 4 0.20 0.60     
                      
(6,4,(2,2,2),15) 6 4 15 0.65 0.67 (6,2,4,15) 2 15 0.65 0.33 4 3 0.26 0.67     
(9,6,(3,3,3)24) 9 6 24 0.51 0.67  (9,4,6,12) 4 12 0.40 0.44  6 3 0.18 0.67          
                      
(7,5,(3,3,1)7) 7 5 7 0.40 0.71 (7,4,4,7) 4 7 0.40 0.57 d*         
(9,6,(4,4,1)9) 9 6 9 0.35 0.67 (9,4,5,9) 4 9 0.35 0.44 6 3 0.18 0.67     
(9,5,(4,4,1)18) 9 5 18 0.46 0.56  (9,4,5,18) 4 18 0.46 0.44  6 3 0.18 0.67  8 2 0.11 0.89
                      
(8,7,(3,3,2)3) 8 7 9 0.40 0.88 (8,4,5,3) 4 3 0.20 0.50 6 2 0.13 0.75     
(9,8,(4,3,2)3) 9 8 9 0.35 0.89 (9,6,5,3) 6 3 0.18 0.67 d*         
(10,8,(4,4,2)5) 10 8 5 0.23 0.80 (10,4,6,5) 4 5 0.23 0.40 8 2 0.10 0.80     
(10,8,(4,3,3)5) 10 8 5 0.23 0.80 (10,6,6,5) 6 5 0.23 0.60 d*         
                      
                      
Ternär L.V* kod    rate=Rt t  Binär kod   rate=Rb b    Rb2 b2    Rb3 

(n,d,w,M) N dt M lg2(M)/n dt/n  (n,d,w,M) db M lg2(M)/n db/n  d1 M1 lg2(M1)/n d1/n  d2 M2 lg2(M2)/n  
(8,5,4,13) 8 5 13 0.46 0.63 (8,2,4,13) 2 13 0.46 0.25 4 9 0.40 0.50 8 2 0.13 1.00
(8,5,5,18) 8 5 18 0.52 0.63 (8,2,5,18) 2 18 0.52 0.25 4 7 0.35 0.50 6 2 0.13 0.75
(8,5,6,18) 8 5 18 0.52 0.63 (8,2,6,18) 2 18 0.52 0.25 4 4 0.25 0.50     
                      



 

VI 

(6,4,3,8) 6 4 8 0.50 0.67 (6,2,3,8) 2 8 0.50 0.33 4 4 0.33 0.67 6 2 0.17 1.00
(7,3,5,72) 7 3 72 0.88 0.43  (7,2,5,21) 2 21 0.63 0.29  4 3 0.23 0.57          
(7,4,3,14) 7 4 14 0.54 0.57 (7,2,3,14) 2 14 0.54 0.29 4 7 0.40 0.57 6 2 0.14 0.86
(8,3,6,168) 8 3 168 0.92 0.38 (8,2,6,28) 2 28 0.60 0.25 4 4 0.25 0.50     
(8,4,3,16) 8 4 16 0.50 0.50 (8,2,3,16) 2 16 0.50 0.25 4 8 0.38 0.50 6 2 0.13 0.75
(9,4,4,63) 9 4 63 0.66 0.44 (9,2,4,63) 2 63 0.66 0.22 4 15 0.43 0.44 6 3 0.18 0.67
(9,5,6,40) 9 5 40 0.59 0.56 (9,2,6,20) 2 20 0.48 0.22 4 12 0.40 0.44 6 3 0.18 0.67
(10,5,6,75) 10 5 75 0.62 0.50  (10,2,6,65) 2 65 0.60 0.20  4 20 0.43 0.40  6 4 0.20 0.60
(10,3,6,876) 10 3 876 0.98 0.30  (10,2,6,210) 2 210 0.77 0.20  4 24 0.46 0.40  6 5 0.23 0.60
(9,3,7,360) 9 3 360 0.94 0.33 (9,2,7,36) 2 36 0.57 0.22 4 4 0.22 0.44     
                      
(8,5,7,16) 8 5 16 0.50 0.63 (8,2,7,8) 2 8 0.38 0.25 d*         
(10,6,9,20) 10 6 20 0.43 0.60 (10,2,9,10) 2 10 0.33 0.20 d*         
                      
                      
Ternär linjär kod    rate=Rt t  Binär kod   rate=Rb b    Rb2 b2    Rb3 

[n,k,d,M] N dt M lg2(M)/n dt/n  (n,d,M) db M lg2(M)/n db/n  d1 M1 lg2(M1)/n d1/n  d2 M2 lg2(M2)/n  
Hd*[4,2,3,9] 4 3 9 0.79 0.75 (4,2,5) 2 5 0.58 0.50          
Hd[13,3,9,27] 13 9 27 0.37 0.69  (13,6,14) 6 14 0.29 0.46  9 2 0.08 0.69          
Hd[40,4,27,81] 40 27 81 0.16 0.68 (40,18,41) 18 41 0.13 0.45          
Hd[121,81,243] 121 81 243 0.07 0.67 (121,54,122) 54 122 0.06 0.45          
Hd[n,k,d,M]**      (n,d,M)**               
                      
H[4,2,3,9] 4 3 9 0.79 0.75 (4,2,5) 2 5 0.58 0.50          
H[13,10,3,59049] 13 3 59049 1.22 0.23  (13,3,310) 1 6489 0.97 0.08  3 310 0.64 0.23  5 37 0.40 0.38
                  
Golay[11,6,5,729] 11 5 729 0.86 0.45 (11,1,354) 1 354 0.77 0.09 3 138 0.65 0.27 5 24 0.42  
                      
[8,4,4,81] 8 4 81 0.79 0.50  (8,2,38) 2 38 0.66 0.25  3 16 0.50 0.38  4 14 0.48 0.50
[16,5,8,243] 16 8 246 0.50 0.50  (16,4,118) 4 118 0.43 0.25  5 48 0.35 0.31  6 32 0.31 0.38
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Östergård Koder*                       
[7,4,3,81] 7 3 81 0.91 0.43 (7,1,34) 1 34 0.73 0.14          
[8,4,3,81] 8 3 81 0.79 0.38 (8,1,34) 1 34 0.64 0.13          
[10,6,3,729] 10 3 729 0.95 0.30 (10,1,283) 1 283 0.81 0.10 3 49 0.56 0.30     
[11,8,3,6561] 11 3 6561 1.15 0.27  (10,1,1337) 1 1337 0.94 0.09  3 100 0.60 0.27          
K.S = Konstant Sammansättning 
L.V  = Lika Vikt 
Hd  = Hammingdual 
H  = Hamming kod 
Östergård koder se [10] 
Hd[n,k,d,M]** => n = (3m-1)/2, d=3(m-1), M=3m  
(n,d,M)** => d=2*3(m-2), Mm = M(m-1) +3(m-1), m ≥ 2, M1 = 2 
d* = Bästa möjliga 
Skuggad rad => koder i tabell 1 
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