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Sammanfattning

Detta examensarbete har en distinkt avgränsning vilket innebär att enbart binära koder som
kan beskrivas med en generator- och en kontrollmatris behandlas, det vill säga linjära block
koder. För att se hur felsannolikheten varierar har två metoder använts, dels en fullständig
undersökning vilket innebär att alla linjärkombinationer av en generatormatris undersöks, dels
en slumpmässig vilken innebär att enbart ett antal slumpmässigt utvalda linjärkombinationer
undersöks. Den sistnämnda metoden används enbart när det bli r för tidsödande att genomföra
en fullständig undersökning. Resultatet visar att alla avbildningar till en linjär kod inte är
ekvivalenta med avseende på felsannolikheten för de olika bitpositionerna i meddelandeordet.
Detta innebär att vissa linjärkombinationer av en generatormatris för en given kod beter sig
bättre än den ursprungliga generatormatrisen som definierar koden. Vissa koder kan till och
med fås att bete sig snarlikt en perfekt kod. Som referens till de undersökta koderna har jag
använt mig av Hamming koden, ham(7,4), vilken är en perfekt kod.



Abstract

This master thesis have an distinct delimitation which means that only binary codes
describable by a generator and a check matrix are dealt with. Two methods have been used to
see how the error probabili ty varies, one where a complete investigation have been deployed,
which means that all li near combinations of a generator matrix have been examined, and one
where a number of randomly chosen linear combinations are examined. The last method is
only used when the calculations are to time-consuming for a complete investigation. The
results show that that all generator matrixes for a given code are not equivalent with regard to
the error probabili ty for the different bit positions in the message. This means that some linear
combinations of a generator matrix for a given code behave better than the original generator
matrix, which defines the code. Some codes even behave similar to a perfect code. I have used
tha Hamming code, which is a perfect code, as a reference to the examined codes.



Förord
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omfattning var lite större än först planerat. Vidare vill j ag tacka min handledare Danyo
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1. Inledning

Den ursprungliga problemformulering för examensarbetet från Institutionen för Systemteknik
var:

Vi tänker oss att vi använder en linjär kod på en binär symmetrisk kanal. Det traditionella
kodningsproblemet är att hitta koder och avkodning som ger så liten kodordsfelsannolikhet som
möjligt. Trots kodningen kan det inträffa fel, d.v.s. avkodaren avkodar till fel kodord. Även om
kodordet är fel kan vissa bitar i meddelandet bli korrekta. I många situationer är man intresserad av
att antalet felaktiga informationssymboler i medeltal, d.v.s. bitfelsannolikheten ska bli så liten som
möjligt.
Man brukar säga att alla avbildningar (generatormatriser som definierar koden) till en linjär kod är
ekvivalenta. Med detta menas att de ger samma uppsättning kodord och därmed samma
kodordsfelsannolikhet. Det visar sig att olika avbildningar inte är ekvivalenta m.a.p. bitfelsannolikhet.
Det är alltså inte säkert att en systematisk avbildning är den bästa.
Exjobbet går ut på att undersöka hur bitfelsannolikheten beror av den generatormatris som väljs för
att definiera koden. Man kan tänka sig att göra detta genom att beräkna bitfelsannolikheten för olika
generatormatriser till korta blockkoder där fullständig avkodning med standarduppställning är möjlig.
Lämpliga programpaket kan vara MATLAB eller MAGMA.

1.1. Omfattning / avgränsning

De koder som jag valt att undersöka går alla att beskriva med hjälp av en generatormatris, det
vill säga de är linjära blockkoder. Detta gör det möjli gt att göra fullständiga undersökningar
av variationer i avbildningarna, det vill säga undersöka alla linjärkombinationer av raderna
från en ursprunglig generatormatris. Arbetet har enbart omfattat binära blockkoder. Vidare har
också syndromavkodning använts som metod eftersom en fullständig avkodning är ett krav
för att kunna beräkna bitfelsannolikheterna för olika bitpositioner (vilket förklaras
noggrannare i avsnitt 2.1.3 och 3.11). Det bör tas i betänkande att denna undersökning enbart
är av fördel för felrättande koder. En feldetekterande kod har som uppgift att upptäcka fel,
men rättar inga fel. En felrättande kod kan tänkas rätta ett fel så att fel kodord mottas, och då
kan det vara intressant att så få bitar i det mottagna meddelandeordet som möjli gt bli r fel.
Eftersom det enbart funnits begränsat med kapacitet för beräkningar har en fullständig
avkodning enbart varit möjli g att genomföra för mindre koder, vilket i detta fall i nnefattar
koder vars generatormatris har upp till och med fem rader. För vissa större koder har en
ofullständig, slumpmässig undersökning genomförts. Denna undersökning syftar dels till att
visa metoden med fullständig undersökning enbart passar mindre koder, dels till att det kan
finnas en indikation att dessa större koder även inte är ideala utan valet av generatormatris kan
förbättras i vissa avseenden (se avsnitt 3.11 och 3.12).

1.2. Struktur / upp lägg

Rapporten är strukturerad så att den teoretiska bakgrunden (beskriven i avsnitt 2) som är
relevant för denna rapport behandlas först. För denna rapport innebär detta främst en
genomgång av teorin om hur linjära blockkoder fungerar, hur de kan rätta fel och teorin om
finita fält. Det bör noteras att även det binära talfältet är ett finit fält, vilket motiverar en lite
djupare beskrivning av finita fält, eftersom det binära fältet är till grund för alla koder som
behandlas i arbetet.
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I utförandet (avsnitt 3) börjar jag med att beskriva de algoritmer jag skapat, vilka
implementerats i Matlab, samt vad de utför med en teoretisk förklaring. Likaså nämns
tidskomplexitet vilket förklarar den avgränsning jag gjort i storlek på koderna som behandlats.
Sedan tar jag upp de olika koderna (avsnitt 3.5 till och med avsnitt 3.8), vilket innebär att
deras generator- och avkodningsmatris redovisas och resultatet från körningarna för de olika
koderna. Därefter förklaras vilka måttstockar jag kommer att använda mig av
(bitfelsannolikhet för olika bitpositioner, avsnitt 3.11, och respektive närmaste viktmått vilken
fungerar som en fullgod approximation, avsnitt 3.12) när jag sedan drar slutsatser från
resultaten av beräkningarna.

Slutligen avslutas rapporten med en redovisning och tolkning av de olika resultaten (avsnitt 4)
samt en avslutande diskussion om fortsatta studier och begränsningar i arbetsmetodiken för
detta arbete (avsnitt 5).
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2. Teoribakgrund

Eftersom examensarbetet enbart behandlar linjära koder över en binär symmetrisk kanal
kommer alla operationer att ske i det binära talfältet. En vanlig betäckning för den binära
talmängden är:

{ }1,02 =F

De enda element i mängden är således noll och ett, och operationerna addition och
multiplikation ges enligt följande tabeller:

Addition















+

01

10

1

0

10

Multiplikation















×

10

00

1

0

10

Med operationerna ovan kan vi konstruera det binära talfältet, vilket inkluderar talmängden F2

med addition och multiplikation. Alla beräkningar hädanefter i denna rapport kommer vara i
det binära talfältet, om inte annat anges. Om vi exempelvis har de binära orden [ ]0101

och [ ]1100  sker operationen addition på följande sätt:

1001

1100

0101

+

2.1. Linjära Blockk oder:

Anta att vi har samma binära ord som i exemplet ovan, fast vi benämner dem som
medelandeord m så att:

[ ]01011 =m

[ ]11002 =m

Om man använder sig av en matris för att skapa kodord av sina meddelandeord kallas den
matrisen för generatormatris, vanligen benämnd G. Kodord, hädanefter benämnt som c, är ett
binärt ord längre än det ursprungliga meddelandordet vilket medför att det för vissa koder bli r
möjli gt att rätta eventuella fel på kodorden (mer om detta i avsnitt 2.2).
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Antag att generatormatrisen för en kod är:



















=

1011000

1110100

1100010

0110001

G

Kodordet ges då av

Gmc ⋅= (1)

vilket innebär att om vi tar meddelandeorden, m1 och m2, och multiplicerar dem med
generatormatrisen erhålls respektive kodord, c1 och c2:

[ ] [ ]1000101

1011000

1110100

1100010

0110001

01011 =



















⋅=c

[ ] [ ]0101100

1011000

1110100

1100010

0110001

11002 =



















⋅=c

Ovanstående är ett exempel på operationen multiplikation i det binära talfältet, där varje
bitposition i kodorden är resultatet av addition för de multiplicerade värdena kolumnvis, som i
vanlig matrismultiplikation. Observera att de första fyra kolumnerna i generatormatrisen
bildar en enhetsmatris. När en generatormatris är utformad så att den börjar, eller slutar, med
en enhetsmatris sägs den vara på standardform. Storleken på generatormatrisen brukar
benämnas med n och k, där n står för hur många bitar ett kodord har och k hur många bitar ett
meddelandeord har, vilket för att generatormatrisen får n kolumner och k rader.
Hammingkoden (beskrivs noggrannare i avsnitt 3.5 och 4.1) benämns exempelvis som
ham(n,k), vilket bli r ham(7,4) i exemplet ovan.

2.2. Felrättnings- och felupp täcktskapacitet

Den totala mängden av alla kodord, det vill säga alla olika kodord, bildar något som man kan
kalla ett rum, eller Hammingrum. Man kan nämligen se på alla kodord som positioner i ett
rum med ett avstånd sinsemellan. Detta avstånd kallas även Hammingavstånd och är av stor
betydelse när felsannolikheter för olika koder sedan beräknas. Hammingavståndet, ofta
förkortat som funktionen d(u,v) där u och v både är kodord, kan beskrivas som hur många
bitpositioner som skilj er de olika kodorden emellan. Exempelvis är Hammingavståndet
mellan kodorden c1 och c2 (från exemplet i avsnitt 2.1):

d(c1 ,c2) = 4



5

Vikten av olika kodord kan definieras som ett specialfall av Hammingavståndet, nämligen
avståndet mellan nollordet, det vill säga det kodord bestående av enbart nollor, och ett annat
kodord c:

( ) ( )0,
&

cdcwt = där 0
&

≠c  (2)

Vikten för kodorden c1 och c2 bli r:

( ) 31 =cwt    och ( ) 32 =cwt

Det är möjli gt att se på avstånden enligt figuren nedan:

Figur 1 – grafisk åskådning av olika kodord och avstånden mellan dem

I figur 1 har avstånden, d, mellan de olika kodorden från exemplet ovan skrivits ut. Hur
många fel en kod kan rätta brukar anges med t, och cirklarna kring varje kodord i figur 1 har
radien t. Det betyder att en kod kan rätta fel med en vikt upp till och med heltalet t. Det brukar
beskrivas i olikheten:

( ) 12 +≥ tcd Där d(c) är avståndet mellan de olika kodord. (3)

I exempelvis ham(7,4) är avståndet mellan alla kodord minst 3, vilket innebär att:

1123 =⇒+= tt

Detta innebär att denna kod kan rätta alla fel på kodorden upp till och med vikten ett.

Det ska dock tas i betänkande när man ser på figuren ovan (se figur 1) att det inte handlar om
något rum där avstånden har någon geometriskt ekvivalens, utan om ett rum med kodord. Det
gör dock inte det hela mindre intressant att se på avstånden och vikterna för olika kodord, ty
de påverkar hur många fel en kod kan rätta, och således sannolikheten för att ett kodord ska
avkodas fel.

Ett antagande som brukar göras när man räknar på felsannolikheten är att det kodord som
skickats är nollordet. Detta innebär att man, istället för att behöva räkna fram avstånden
mellan ett tänkt skickat kodord och alla andra kodord, kan använda sig av vikterna för alla

0
&

1c 2c

t

t t

( ) 30,1 =
&

cd ( ) 30,2 =
&

cd

( ) 4, 21 =ccd



6

kodord förutom nollordet. Användandet av vikter underlättar beräkningarna avsevärt, i
synnerhet när man ser på olika bitpositionerna i det skickade meddelandeordet (se avsnitt
3.11).

2.3. Syndromavkodn ing

För att upptäcka eller rätta fel som uppstått på kodorden måste man ha någon sorts
avkodningsalgoritm. Syndromavkodning kallas det när man använder sig av en
kontrollmatris, ofta benämnd H, som just genererar ett unikt syndrom för varje fel som koden
kan rätta. Om vi har en generatormatris på standardform, det vill säga:

[ ]PIG k �= Där I är enhetsmatrisen av storlek k. (4)

Det är önskvärt att skapa en kontrollmatris vars syndrom är noll för varje kodord på grund av
att syndromet noll representerar noll felet, det vill säga inget fel. Vill koret kan beskrivas som:

0=⋅ ΤHG (5)

Med en generatormatris på standardform bli r det möjli gt att skapa denna kontrollmatris
genom att låta den vara:

[ ]knIPH −
Τ= � Där In-k är enhetsmatrisen av storlek n-k. (6)

För ham(7,4) i exemplet ovan kommer denna kontrollmatris att vara (se formel 6):
















=

1001110

0100111

0011101

H

Det är möjli gt att kontrollera hurvida kontrollmatrisen uppfyller vill koret att alla kodord ger
syndromet noll genom att (se formel 5):



















=





























⋅



















=⋅ Τ

000

000

000

000

100

010

001

101

111

110

011

1011000

1110100

1100010

0110001

HG

Om man kallar det mottagna ordet cr och antar att det har skickats över en felintroducerande
kanal, kan man säga att det består av:

eccr += Där c är det skickade kodordet och e det (7)
över kanalen introducerade felet.
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För ett givet mottaget ord betyder det att oberoende av vilket kodord som är skickat ger
samma fel upphov till samma syndrom:

( ) ΤΤΤΤΤ ⋅+=⋅+⋅=⋅+=⋅ HeHeHcHecHcr 0 (8)

Det enklaste fallet vid avkodning är om inget fel har inträffat, ty då:

0=⋅ ΤHe

Antag exempelvis att det skickade kodordet är m1 (från exemplet i avsnitt 2.1) och det
introducerade felet är:

[ ]1000000=e

Det mottagna kodordet kommer vara:

[ ] [ ] [ ]0000101100000010001011 =+=+= eccr

Syndromet, hädanefter kallat s, kommer då att bli:

[ ] [ ]100

100

010

001

101

111

110

011

0000101 =





























⋅=s

För att kunna avkoda och rätta fel (upptäcka fel har vi redan gjort, för det är när syndromet är
skilt från noll , se formel 8) måste man skapa en tabell med alla syndrom och vilka fel de
motsvarar. För ham(7,4), som är den använda koden i detta fall , ser tabellen ut på följande vis:

Syndrom Hamming fel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Tabell 1 – sydrom och motsvarande fel

Om det erhållna syndromet är s, där [ ]100=s , kan man från tabell 1 läsa ut att det
motsvarande introducerade felet är:

[ ]1000000=e
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När man sedan tar emot ett kodord bli r det ganska lätt att rätta eventuella fel som uppstått,
eftersom man genererar syndromet och adderar motsvarande fel till syndromet (enligt tabell
1) med det mottagna kodordet. Det bör observeras att ham(7,4) koden enbart kan rätta
enkelfel, det vill säga fel på en bitposition i varje kodord. Om flera fel introducerats och man
använder sig av felrättning kommer det mottagna kodordet att rättas till fel kodord.

2.4. Krav på icke-singu laritet för generatormatrisen

De linjära blockkoderna som undersökts i rapporten har alla gemensamt att de har en
generatormatris. Valet av generatormatris, det vill säga avbildning för en kod, påverkar vilka
avstånd olika kodord får sinsemellan i kodordsrummet. Om man låter A vara en matris av
storleken kk × , så bli r multiplicerbar med generatormatrisen G (se avsnitt 3.1. formel 17).
Den nya generatormatrisen kommer att bestå av rader som är linjärt oberoende om A också
har kravet att alla dess rader ska vara linjärt oberoende, det vill säga icke-singulär:

( ) 0det ≠A (9)

Koderna som behandlas i detta arbete är binära, således måste även operationer, såsom att
exempelvis beräkna determinanten, av matriser ske i det binära talfältet F2.

2.5. Finita fält, lite djupare diskussion

Det bör noteras att det binära talfältet är samma sak som det finita fältet GF(2), med
operationerna addition och multiplikation definierade. Med förkortningen GF() menas
”Galois Fält” , vilket kan användas för att bland annat skapa andra finita fält baserade på
GF(2), GF(2n). Då man skapar ett finit fält på detta sätt brukar man säga att basfältet är
GF(2) och GF(2n) brukar benämnas som det utökade fältet.

2.5.1. Utökning av fältet med ett polynom

Om man baserar ett fält på en potens av två får man den egenskapen att binära tal med lätthet
kan representeras. Genom att använda sig av polynom vars koefficienter är i det binära fältet
F2 så har man en grund att konstruera finita fält på en potens till t vå. Denna mängd benämns
F2[x]. Alla räkneoperationer med koeff icienter kommer fortfarande att ske i F2. Antag som
exempel att vi har två polynom:

( ) 123 ++= xxxf

( ) xxxxg ++= 23

Räkneoperationen addition, och således också subtraktion på grund av att det är samma
operationer i F2, kommer att utföras på följande sätt:

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 101101111 23 +=+++++++=+ xxxxxgf
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Följaktligen kommer operationen multiplikation kommer utföras på följande sätt:

( )( ) ( ) ( ) ( ) xxxxxxxxxxxxxfg ++=++++++++= 2623344556

Enligt Pretzel (1992) är en annan fördel med att använda sig av polynom att man kan använda
sig av en sorts division, division med rest, som även kallad syntetisk division. Om man har
två polynom som man vill dividera, låt oss kalla dem f(x) och g(x), och låter n och m vara
graden för respektive polynom. Vill man dividera f(x) med g(x) så multiplicerar man först g(x)
med en faktor av xn-m och adderar sedan båda polynomen med varandra så att en rest erhålls.
Upprepa sedan proceduren med att multiplicera g(x) med en faktor motsvarande skill naden i
grad mellan resten och g(x) och addera igen till s en rest erhålls med en grad lägre än m.

Antag som exempel att man vill dividera polynomen nedan:

( ) xxxxf ++= 26

( ) 134 ++= xxxg

Division dessa två polynom emellan skulle se ut som följande:

1

1
3

34

4

45

5

256

26

+
++

++
+

++
++

x

xx

x

xxx

xx

xxx

xxx

I ovanstående exempel multipliceras g(x) först med x2, sedan med x för att till sist adderas
med resten en sista gång så att resten får en grad mindre än g(x).

2.5.2. Hur f(x) skapas för god tyck ligt GF(2n)

För att skapa ett finit fält med ett en mängd på en potens till t vå använder man sig av
konstruktionen F2[x]/f(x). Innebörden bli r att man som tidigare (se avsnitt 2.5.1)
oproblematiskt kan addera polynom, eftersom graden aldrig kommer bli större än någon av de
polynom man adderar. Dock kommer graden att bli större vid multiplikation, nämligen
summan av polynomens multiplicerade grad, men om man därefter dividerar produkten med
f(x) kommer man uppfylla kravet på ett finit fält. Därmed kan inget element i fältet ha större
än eller li ka grad som f(x). Om exempelvis f(x) är av grad fyra kan inga element i fältet vara
av högre grad än tre, det vill säga alla polynom i fältet kommer vara på formen:

01
2

2
3

3
1

1 axaxaxaxa n
n +++++−

− � för GF(2n) (10)
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Det bli r då möjli gt att, i detta fall , representera fyra bitar som ett polynom av tredje graden.
Dock ställs det krav på f(x) för att kunna skapa ett finit fält F2[x]/f(x), polynomet får nämligen
inte vara uppdelbart i två polynom av mindre grad, det vill säga:

( ) ( ) ( )xhxgxf ≠ (11)

Om polynomet är uppdelbart, exempelvis om f(x) är av fjärde graden, i två polynom, g(x) och
h(x), och graden av dessa är mindre än eller li ka med tre så ger multiplikation resten 0 vid
division med f(x). För att konstruera ett finit fält får detta inte vara fallet, och därför måste
polynomet vara odelbart.

So to produce a field we must look for polynomials which do not split. Such polynomials are called
irreducible and are the polynomial equivalents of prime numbers (Pretzel 1992).

Om vi exempelvis vill konstruera ett finit fält med 16 element, även kallat ett Galois fält av
16, GF(16), behöver vi ett f(x) av fjärde graden som inte kan delas upp i mindre polynom.

Det finns tre polynom som uppfyller detta krav för GF(16), nämligen:

( )
( )
( ) 1

1

1

234
3

4
2

34
1

++++=

++=

++=

xxxxxf

xxxf

xxxf

Om vi använder ett av polynomen, exempelvis f(x)=f1(x), kan vi konstruera vårat fält,
GF(16), och låta varje binär fyravärdessekvens representeras av ett polynom av tredje graden
eller mindre.

2.5.3. Operationer i GF(16)

Addition kommer att ske som tidigare visad polynomaddition i detta fält, där bland annat
följande vill kor är uppfyllt:

( ) ( ) 0=+ xuxu (12)

Multiplikation kommer att ske på följande sätt, antag att man vill multiplicera dessa polynom:

[ ]
[ ] 11100

0101 3

+⇔
+⇔

x

xx

Först multiplicerar man dessa polynom och erhåller:

( )( ) 111 343 +++=++ xxxxx

Eftersom graden av produkten inte är mindre än f(x), där f(x) = f1(x) (se avsnitt 2.5.2), följer
division med rest:
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x
xx

xxx

1

1
34

34

++
+++

Resultatet bli r polynomet och bitföljden:

[ ]0100⇔x

2.5.4. Primitiva element i GF(2n)

Primitiva element, hädanefter benämnt α , är en fundamental del när man sedan ska
konstruera en kod över ett finit fält (se avsnitt 4.3 om BCH-koder). Det är definierat som ett
element i fältet som för varje element skiljt från noll uppfyller:

( )nGF 2∈β och (13)

kαβ = för något heltal [ ]22,0 −∈ nk (14)

Vad det innebär är att α  går att upphöja till en viss potens så att det kan bilda alla möjli ga tal
i det finita fältet. Som exempel kommer talen 2 och 3 kontrolleras om de är primitiva element
i fältet GF(16) konstruerat över polynomet f(x) = x4+x3+1.

01514131211

109876

543210

212122,12262,6232,32132,132102

,10252,52142,14272,72152,152112

,11292,9282,8242,4222,2212,12

==×==×==×==×==×=

=×==×==×==×==×=

=×==×==×==×==×==

Som vi ser ovan uppfyller talet 2 kravet på ett primitivt element. Operationen multiplikation
har utförts som tidigare beskrivet (se avsnitt 4.5.3). Det ser dock ut som följande för talet 3:

0543210 31383,83153,15353,5333,3313,13 ==×==×==×==×==×==

Eftersom talet 3 inte kan bilda alla möjl iga tal i GF(16) uppfyller det inte vill koret för ett
primitivt element.

2.5.5. Minimal polynom

Om fältet vi räknar på är finit kan vissa polynom definieras, såkallade minimal polynom
mp(x), så att:

( ) ( )∏
=

−=
n

i

q
ixxmp

1

ββ där nβββ ,,1 �=  med q
ii ββ =+1  och ββ =q

n (15)

Här är β  ett element i det finita fältet E innehållande fältet F av graden q.
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Om vi fortsätter med fältet GF(16) som exempel så är det finita fältet E = GF(16), vilket
innehåller det binära fältet, det vill säga F = F2, där graden q är två. Antag att vi vill beräkna
mp0(x), mp11(x) och mp6(x).

Exempel 1, mp0(x)

För 0=β  är de olika elementen:

{ }0=β

Vilket ger minimal polynomet:

( ) ( ) xxxmp =−= 00

Exempel 2, mp11(x)

För 11=β  får man följande element:

{ }1011,11 2 ==β

Vilket ger minimal polynomet:

( ) ( )( ) 11011 2
11 ++=−−= xxxxxmp

Exempel 3, mp6(x)

När 6=β  får man följande element:

{ }127,713,136,6 222 ====β

Vilket ger minimal polynomet:

( ) ( )( )( )( ) 1127136 4
6 ++=−−−−= xxxxxxxmp

Dessa minimal polynom är av stor betydelse när man sedan ska konstruera de såkallade BCH-
koderna (se avsnitt 4.3).
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3. Utförande

Som arbetsmiljö för mina undersökningar valde jag Matlab, mestadels på grund av att det är
en miljö jag är bekant med sedan tidigare och att programmet är bra på matrismanipulation,
som att exempelvis beräkna determinanten eller transponatet för en matris. Alla program i
arbetet är skrivna i Matlab (se bilaga 1 till och med 6), notera även att Matlab program har
ändelsen ” .m”.

3.1. Permutering av koder

Mina såkallade permutationsmatriser, hädanefter benämnda A , är icke-singulära. En
generatormatris för en kod bör vara av full rang, annars skulle de olika raderna inte
representera olika kodord utan vara en linjärkombination av andra rader. Generatormatrisen
kan permuteras enkelt genom matrismultiplikation med permutationsmatrisen, så att:

( )GAG ii ⋅= (16)

Resultatet av denna multiplikation bli r en ny generatormatris av full rang, på grund av att
både den ursprungliga generatormatrisen är av full rang och permutationsmatrisen är icke-
singulär.

Programmen (se bilaga 3 och 5) som beräknar felsannolikheterna (se avsnitt 3.11) och
viktfördelningarna (se avsnitt 3.12) för olika permuteringar av generatormatrisen har som
argument en tredimensionell matris innehållande permutationsmatriser, Ai. De multiplicerar
varje permutationsmatris (enligt formel 16) för att skapa en permuterad generatormatris, Gi,

för beräkning av felsannolikheter respektive viktfördelningar. Fastän jag permuterar
generatormatrisen betyder det inte att jag måste generera en permuterad
avkodningsmatrismatris, ty om:

( ) ( ) 00 =⋅⋅⇒=⋅ ΤΤ HGAHG (17)

Vilket gör att det är möjli gt att använda sig av samma avkodningsmatrismatris och därmed
samma syndrom och respektive fel till syndromen.

3.2. Generering av permutationsmatriser för mindre koder

För att genomföra en fullständig undersökning av olika avbildningar för en kod skapar jag (se
bilaga 1) alla ickesingulära permutationsmatriser, Ai, av en viss storlek. Dessa
permutationsmatriser används sedan för att skapa olika avbildningar (se avsnitt 3.1). Antalet
”unika”, det vill säga matriser vars rader är unika linjärkombinationer, ickesingulära matriser
av storleken kk × , är:

( )( )( ) ( )
!

22...222222 1210

k

kkkkk −−−−−
(18)
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Grundtanken med mitt program (se bilaga 1) var att skapa alla binära radvektorer, med
längden k, och sedan kombinerar jag alla vektorer med varandra så att de bildar en kk ×
matris. Till att börja med skapas i mitt program en matris där det finns k stycken kolumner
och antalet rader ges av:

 ∑
=






k

i i

k

1

 (19)

Sedan kombinerar mitt program rad ( )12,1 −k�  med rad k , sedan ( )12,1 −k�  med rad

( )1+k  och så vidare, till s alla möjli ga varianter har hittats. Observera att jag inte genererar
alla varianter av omkastning av likadana radvektorer, ty jag vill hitta alla ”unika”
permutationsmatriser. För varje genererad matris av storleken kk ×  kontrolleras att
determinanten är skilj d från noll , annars är matrisen inte icke-singulär, vilket är ett krav om
jag ska använda den till att permutera olika generatormatriser.

Som exempel kan nämnas att om man väljer att generera alla ickesingulära matriser av
storleken 44×  bli r antalet permutationsmatriser:

( )( )( )( )
840

!4

22222222 34241404

=−−−−

Om istället storleken 55×  väljs bli r antalet permutationsmatriser:

( )( )( )( )( )
83328

!5

2222222222 4535251505

=−−−−−

Denna dramatiska ökning i antalet permutationsmatriser gör det olämpligt att generera alla
matriser och därmed göra en fullständig undersökning för koder vars generatormatris har fler
än fem rader.

3.3. Generering av större slumpmässiga permutationsmatriser

För koder som kräver en permutationsmatris större än storlek 55×  genereras
permutationsmatrisen slumpmässigt (se bilaga 2), på grund av att det är beräkningsmässigt
tidsödande att använda metoden att skapa alla permutationsmatriser av en viss storlek. Om
man istället väljer ut ett antal permutationsmatriser slumpmässigt bli r det möjli gt att
fortfarande få en indikation om hur koden kan komma att bete sig, med avseende på
bitfelsannolikheten för de olika positionerna, fastän ingen uttömmande undersökning kan
genomföras. Det slumpmässiga valet görs med Matlabs inbyggda funktion rand, som kan ges
som argument att generera en slumpmässig kvadratisk matris. Det bli r då möjl igt att även se
om man kan hitta någon misstanke om att bitfelsannolikheterna förändras även för större,
vilket i mitt fall är där generatormatrisen har fler än fem rader, koder och hur stor påverkan i
så fall är.

Som alternativ till denna metod med slumpmässigt utvalda permutationsmatriser skulle man
även kunna tänkas göra delundersökningar, det vill säga antingen låta en eller flera rader vara
oförändrade och enbart skapa en delmängd av alla kombinationer bestående av olika
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radvektorer som skapar en ickesingulär matris. Ett annat alternativ för att genomföra
delundersökningar är att använda sig av permutationsmatriser av en mindre storlek och sedan
lägga till en rad och kolumn till de redan existerande permutationsmatriserna. Risken med att
använda sig av dessa metoder med delundersökningar är dock att det kan hända att man
undersöker en delmängd som är mindre gynnsam. Detta är inte fallet om man använder sig av
slumpmässigt valda permutationsmatriser på grund av att de inte till hör någon given
delmängd, som alternativen med en delmängd, utan just är slumpmässigt urvalda.

Man ska dock komma ihåg att det inte är möjli gt att dra allt för stora slutsatser baserat på
slumpmässigt valda permutationsmatriser, just på grund av att man har en slumpmässig faktor
inblandad. De kan dock vara intressanta att se på som en indikator för hur
bitfelsannolikheterna förändras, och om en generatormatris skapas som är mer gynnsam än
ursprungsmatrisen så kan den med all fördel användas för kodning också.

3.4. Tidskomplexitet med avseende på matriss torleken k

Problemet med att räkna på allt för stora koder är att deras meddelanderum växer exponentiellt
för varje bit, exempelvis har ham(7,4) koden (se avsnitt 3.5) 24 olika meddelanden, inklusive
alla feltolkningar, medan en BCH(4,3) kod (se avsnitt 3.7) har 25 olika meddelanden,
inklusive alla feltolkningar. Tidskomplexiteten kommer då att bli på formen O(2k), det vill
säga den växer exponentiellt med storleken på meddelandeorden i programmen (se bilaga 3
och 5). Detta gör det olämpligt att räkna på allt för stora koder, speciellt om man önskar göra
fullständiga undersökningar. Antalet permutationsmatriser växer också med k (se formel 18).
Dock beror inte tiden för att genomföra undersökningar enbart på storleken av
meddelandeorden, utan även på hur många fel koden kan rätta. Eftersom programmen (se
bilaga 3 och 5) genererar alla syndrom upp till en viss vikt och sedan väljer ut vilka
motsvarande fel kommer att bli till dessa syndrom kan det också bli ganska tidsödande för
större koder. Dock ska man ta i betänkande att denna tid är en såkallad ”engångskostnad”
eftersom det enbart behöver genomföras en gång.

3.5. Hamming kod

Den Hammingkod som jag valde att undersöka mest var ham(7,4) koden, som lägger till t re
paritetsbitar till fyra informationsbitar. Den förkortas ofta ham(7,4). Hammingkoderna är
såkallade perfekta koder, vilket innebär att alla grannar i kodordsrummet är idealt placerade
med avseende på bitfelsannolikhet. Ett annat sätt att se på om en kod är perfekt eller inte är att
se hur många olika fel dess syndrom kan motsvara. Koden ham(7,4) har 3 stycken
paritetsbitar som då kan representera 23, det vill säga 8, stycken olika fel. Dock ska man tänka
på att syndromet även måste kunna representera noll felet, vilket ger utrymme att representera
7 stycken enkelfel plus noll felet, vilket är 8 stycken fel. Syndromet i detta fall representerar
inte fler fel mer än de som kan rättas fullständigt. En perfekt kod uppfyller även vill koret:

∑
=

−






≡

t

i

kn

i

n

0

2 (20)
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Där n och k betecknar storleken på koden och t är antalet fel koden kan rätta. Anledningen till
att jag valt att se noggrannare på Hammingkoden är för att använda den som kontroll för mina
beräkningar, ty den går inte att förbättra.

En vanligt använd variant av Hammingkoden är ham(7, 4) koden utökad med en
paritetskontroll , så att varje kodord bli r åtta bitar långt. Denna kod används bland annat i text-
tv sändningar. Det är värt att notera att koden inte är perfekt trots att den är baserad på
Hammingkoden, för vad som händer när man lägger till en paritetsbit är att man ändrar
kodordsrummet helt och hållet, varför resultaten från denna kod bli r intressanta att se på (se
avsnitt 4.1.3).

3.5.1. Hamming(7,4)

Generatormatrisen för denna kod är:

( )



















=

1011000

1110100

1100010

0110001

4,7hamG

Kontrollmatrisen är:

( )















=

1001110

0100111

0011101

4,7hamH

3.5.2. Hamming(15,11)

Generatormatrisen för denna kod är:

( )









































=

100110000000000

110101000000000

111100100000000

111000010000000

011100001000000

101000000100000

010100000010000

101100000001000

110000000000100

011000000000010

001100000000001

11,15hamG
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Kontrollmatrisen är:

( )



















=

100011110101100

010001111010110

001000111101011

000111101011001

11,15hamH

3.5.3. Utökad Hamming(7,4)

Nedanstående Hammingkod har samma ursprungliga generatormatris som ham(7,4) koden,
men med en extra jämn paritetsbit till agd i den sista kolumnen, vilket innebär att alla kodord
har en jämn vikt. Generatormatrisen för koden bli r då:

( )



















=

11011000

01110100

11100010

10110001

4,7_utökadhamG

Kontrollmatrisen bli r utifrån denna generatormatris:

( )



















=

10001011

01001110

00100111

00011101

4,7_utökadhamH

3.6. Simplex kod

Simplexkoden är en dual kod till Hammingkoden, vilket betyder att för varje Hammingkod,
ham(n,k), finns det en simplexkod, simp(ns,ks), där ( )12 −== sk

s nn  och

knks −= bestämmer storleken på ns. Generatormatrisen i simplexkoden skapas av att man

låter kolumnerna vara det ks -siffriga binära talet [ ]12321 −sk
� , så generatormatrisen

ges av:

[ ]12321, −= sk
knG �

Exempel på generatormatrisen för ( )3,7simp , dual till ( )4,7ham , bli r:

( )















=

1010101

1100110

1111000

3,7simpG
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För koden simp(15,4), vilken är dual till ham(15,11), får man generatormatrisen:

( )



















=

101010101010101

110011001100110

111100001111000

111111110000000

4,15simpG

En kontrollmatris kan skapas genom att byta plats på vissa kolumner i generatormatrisen G så
att den bli r på standardformen [ ]PIG

skstd �=  med enhetsmatrisen som de första ks

elementen i generatormatrisen.

Med denna form kan man sedan skapa en kontrollmatris genom att låta:

 [ ]
ss kn

T
std IPH −= �

Den nya generator- och kontrollmatrisen kommer uppfylla vill koret:

0=⋅ Τ
stdstd HG

För simp(7,3) bli r generatormatrisen på standardform:

( )















=

1011100

1101010

1110001

3,7_ simpstdG

Om man använder simp(15,4) som exempel kommer generatormatrisen på standardform bli:

( )



















=

101010110111000

110011011010100

111100011100010

111111100000001

4,15_ simpstdG

På standardform bli r kontrollmatrisen för simp(7,3):

( )



















=

1000111

0100011

0010101

0001110

3,7_ simpstdH
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Kontrollmatrisen på standardform bli r för simp(15,4):









































=

100000000001111

010000000000111

001000000001011

000100000000011

000010000001101

000001000000101

000000100001001

000000010001110

000000001000110

000000000101010

000000000011100

4,15_ simpstdH

3.7. BCH kod

Bose-Chaudhuri-Hocquenghem koden, ofta kallad BCH kod, konstrueras över ett ”Galois
Field” av en potens till t vå, det vill säga en BCH(k,t) kod konstrueras över GF(2k). Detta gör
att man kan förhållandevis enkelt välja antalet fel koden ska rätta, t, och storleken på
kodorden, vilken bli r n = 2k-1. Storleken på meddelandeorden för en BCH(k,t) kod ges då av
m = n – 2t. Om man exempelvis väljer en BCH(4,t) kod så kommer koden att konstrueras i
GF(16), där GF(2) är det såkallade basfältet och GF(16) det utökade fältet. När man sedan
ska konstruera generatorpolynomet är detta av stor betydelse. Det bör noteras att om man
väljer ett fält på en potens till t vå så kan man enkelt översätta värdena i fältet till binär form,
vilket gör det trivialt att skapa en binär kontrollmatris från den man skapat i GF(16), ty
beräkningar i fältet GF(2) motsvarar det binära beräkningar. På liknande sätt bli r sedan
addition, och således subtraktion, binär addition.

Kontrollmatrisen Vk,t får kolumnerna:





















=

ti

i

i

tkV

2

2

,

α

α
α

�

Där α  är ett primitivt element i fältet och indexet i är kolumnerna i fallande ordning från
(n-1) till 0. För en BCH kod BCH(k,t) bli r storleken på kontrollmatrisen Vk,t tn 2× . Observera
att det för en BCH kod enbart är meningsfullt med t < 2k-1. Dock så innehåller matrisen Vk,t

för många redundanta rader.

The matrix Vk,t contains too many redundant rows for it to be a practical check (Pretzel 1992).

En reducerad kontrollmatris Hk,t kan skapas som enbart innehåller de udda raderna i Vk,t

matrisen.
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Om man exempelvis väljer 2=α  som primitivt element så erhålls för BCH(4,3):

( )



























=

115385115385115385

1111011110111101111011110

191432115641510128713

181553181553181553

149151410312281175136

124891115714510133612

3,4BCHV

Den reducerade kontrollmatrisen bli r då:

( )















=

1111011110111101111011110

181553181553181553

124891115714510133612

3,4BCHH

Matrisen H4,3 i exemplet ovan kan sedan lätt skrivas om i binär form genom att skriva ut
värdena som fyrsiffr iga binära tal kolumnvis, så denna matris skulle då i binär form få
storleken 1512×  och se ut som följande:

( )













































=

110110110110110

011011011011011

000000000000000

011011011011011

101111011110111

001010010100101

001100011000110

011000110001100

100011110101100

010001111010110

001000111101011

000111101011001

3,4BCHH

Man kan skapa en generatormatris för BCH koden genom att använda sig av
generatorpolynomet för koden och sedan skifta den cykliskt för de olika raderna i
generatormatrisen. Det innebär att generatormatrisen får storleken nm× , där

( )( )xgnm deg−=  och ( )( )xgdeg  är graden av generatormatrisen g(x). Generatorpolynomet
skapas genom att multiplicera alla unika minimal polynom av α  så att:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )xmpxmpxmpxmpxg t232 αααα �⋅⋅= (21)

Observera att alla minimal polynom måste vara unika.
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Om man fortsätter med BCH(4,3) som exempel så bli r generatorpolynomet:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )xmpxmpxmpxmpxmpxmp

xmpxmpxmpxmpxmpxmpxg

15119842

65432

⋅⋅⋅⋅⋅=

⋅⋅⋅⋅⋅=
αααααα

Där minimal polynomen är (se avsnitt 2.5.5):

( ) ( ) ( ) 134
942 ++=== xxxmpxmpxmp

( ) ( ) 11234
158 ++++== xxxxxmpxmp

( ) 12
11 ++= xxxmp

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )11)1( 2123434
1182 ++++++++=⋅⋅=⇒ xxxxxxxxxmpxmpxmpxg

( ) 12568910 ++++++=⇒ xxxxxxxg

Detta polynom ger generatormatrisen:

( )























=

101001101110000

010100110111000

001010011011100

000101001101110

000010100110111

3,4BCHG

Generatormatrisen och kontrollmatrisen uppfyller också vill koret 0=⋅ ΤHG .

Generator och avkodningsmatriser till de övriga BCH koder jag undersökt finns bifogat (se
bilaga 7).

3.8. Reed-Muller kod

Reed-Muller koden, ofta förkortad som RM(r,m), har följande storlek på generatormatrisen:

(n,k) = 










∑
=

r

i

m

i

m

0

,2 där n är antalet kolumner och k antalet rader

Den enklaste formen av RM koden, RM(0,m), är en enkel repetitionskod, vilket gör att
generatormatrisen bli r en rad med ettor av längden 2m. För att sedan skapa en kod, där mr ≤ ,
definieras generatormatrisen rekursivt:

( ) ( ) ( )
( )






−−

−−
=

1,10

1,1,
,

mrG

mrGmrG
mrG där [ ]111),0( �=mG  av längden n = 2m



22

Om 1=r  kan man skapa en kontrollmatris genom att ersätta den första raden i
generatormatrisen, som består av enbart ettor, med summan av alla rader. Generatormatrisens
rader kommer fortfarande att vara linjärt oberoende eftersom vad man gör i kodrummet är att
byta ut meddelandeorden [ ]001 �  och [ ]111 �  med varandra. Det bli r då möjli gt

att skapa en generatormatris på standardform, det vill säga på formen [ ]PIGstd �= , genom att

byta plats på en del kolumner så att kolumnerna med enbart en etta hamnar först i
generatormatrisen och bildar en paritetsmatris. Utifrån denna generatormatris kan man sedan
skapa en kontrollmatris på formen [ ]kn

T
std IPH −= � . Det bör noteras att eftersom raderna

fortfarande är linjärt oberoende så kan man göra samma kolumnsubstitution som på den
ursprungliga generatormatrisen G så att 0_ =⋅=⋅ Τ T

substkolumnstd HGHG .

Om vi exempelvis väljer att skapa en RM(1,3) kod bli r generatormatrisen:

( ) ( ) ( )
( )






=

2,00

2,12,1
3,1

G

GG
G där

( ) [ ]11112,0 =G

( ) ( ) ( )
( )






=

1,00

1,11,1
2,1

G

GG
G

( ) [ ]111,0 =G

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) 








=








=

==
=

10

11

10,00

0,00,10,00,1
1,1

G

GGGG
G

( )















=⇒

1100

1010

1111

2,1G

( )


















=⇒

11110000

11001100

10101010

11111111

3,1G

Om man sedan med samma exempel vill skapa en kontrollmatris så kan man börja med att
skapa en generatormatris på standardform genom att först ersätta första raden med summan av
alla rader:

( )


















=⇒

11110000

11001100

10101010

01101001

3,1G
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Genom att sedan omkasta kolumnerna så att de första kolumnerna bildar en enhetsmatris fås
generatormatrisen på standardform:

( )


















=

11101000

11010100

10110010

01110001

3,1stdG

Det ger kontrollmatrisen:



















=

10001110

01001101

00101011

00010111

stdH

Det bör noteras att om man byter plats på samma kolumner i den ursprungliga
generatormatrisen G(1,3) kommer den också vara användbar med kontrollmatrisen ovan, så
att:

( )


















=

11101000

11010100

10110010

11111111

3,1_ kolstdG

Vill koret ( ) 03,1_ =⋅ T
stdkolstd HG  uppfylls också av denna generatormatris, varför det bli r

möjli gt att använda den till sammans med kontrollmatrisen för kodning och avkodning.

Generator och avkodningsmatris för övriga använda RM koder i detta arbete finns bifogat (se
bilaga 8).

3.9. Framtagande av sidoklassledare

Sidoklassledarna är ekvivalenta till vilka fel koden kommer klara av att rätta, det är dock
viktigt att välja rätt sidoklassledare eftersom väldigt få koder är perfekta, det vill säga att de
bland annat enbart har alla sidoklassledare upp till en viss vikt. Hammingkoden ham(7,4) har
exempelvis exakt sju sidoklassledare, förutom noll felet, alla av vikt 1. Det betyder att koden
klarar av att rätta alla enkelfel som kan ske inom ett kodord. De flesta koder är dock ej
perfekta utan där bli r man tvungen att välja ett antal sidoklassledare av större vikt än vad
koden är ”garanterad” att klara av att rätta. Då är det önskvärt att dessa sidoklassledare får så
liten vikt som möjligt, samtidigt som de givetvis måste motsvara rätt syndrom, annars
kommer man inte att räkna på hela kodordsrummet, inklusive alla fel.
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I mitt program genererar jag först alla sidoklassledare upp till en viss vikt som beräknas
genom att uppskatta den maximala vikten av fel:

smx
j

ni

j

_
0

≤




∑
=

 där lengthHsmx _2_ = (22)

Observera att för de flesta koder, speciellt de som är skrivna på standardformen [ ]PIG �= ,
kommer knlengthH −=_ . För en icke-perfekt kod är det sedan önskvärt att addera i med 1
eller 2, ty det är vikten av de fel som koden inte kan rätta fullständigt. Vikten av alla fel en
kod kan rätta brukar även benämnas som packningsradien, t, och den maximala vikten av fel
som en kod kan rätta benämns som täckningsradien, ρ .

När jag skapat alla sidoklassledare upp till och med vikten mx_s genererar jag även respektive
syndrom till sidoklassledarna. Sedan sorterar jag alla sidoklassledare efter vilken vikt de har
och väljer ut de med lägst vikt med avseende på syndrom, så att det enbart existerar ett unikt
syndrom för varje utvald sidoklassledare. Detta görs med hjälp av Matlab och kommandona
unique och sortrows. Därefter har jag alla unika sidoklassledare av minsta möjli ga vikt för
respektive kod.

3.10. Beräkning av ” coset table” och viktfördelning

En viktig del av beräknandet av felsannolikheten för en kod, och i synnerhet om man ska se
på sannolikheterna för de olika bitpositionerna, är att skapa en såkallad ”coset table” som
innehåller alla kodord och kodorden adderade med alla sidoklassledare. Formen på denna
tabell är som sådan att i första kolumnen ligger alla sidoklassledare, överst noll felet, vilket
även motsvarar nollordet. I de fortlöpande kolumnerna finns sedan de olika kodorden
adderade med sidoklassledaren för respektive rad. Detta gör att varje kolumn av tabellen
innehåller vilka ord som kommer att avkodas som respektive kodord, som då står på översta
raden eftersom ett kodord adderat med nollordet fortfarande är samma kodord. Formen för
tabellen är:

111 sklcskl += 122 sklcc += 133 sklcc += �

122
sklcc kk +=

212 sklcskl += 22 sklc + 23 sklc + �

22
sklc k +

313 sklcskl += 32 sklc + 33 sklc + �

32
sklc k +

� � � � �

knkn sklcskl −− +=
212 knsklc −+

22 knsklc −+
23

�

knk sklc −+
22

Tabell 2 – tabell över hela avkodningsrummet

Observera att 011

&
== sklc . Kodorden för de olika kolumnerna skapas systematiskt, det vill

säga kodordet c1 i kolumn ett motsvarar meddelandeordet noll i det decimala talsystemet,
kodordet c2 i kolumn två motsvarar då ett, kolumn tre motsvarar två och så vidare till den sista
kolumnen som motsvarar det binära talet 2k-1, det vill säga meddelandeordet för den sista
kolumnen är k stycken ettor i binär form. Anledningen till att skapa tabellen på detta sätt är att
det bli r trivialt att finna vilket meddelandeord de olika kodorden, i de olika kolumnerna,
motsvarar, ty det bli r den binära representationen av i  kolumn –1 med hjälp av k stycken bitar.
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Representationssättet är till stor fördel när jag senare beräknar felsannolikheterna (se avsnitt
3.11) och viktfördelningarna (se avsnitt 3.12) för de enskilda bitpositionerna.

3.11. Beräkning av felsanno likheterna

För att beräkna felsannolikheterna måste jag ta fram vikten av varje ord i meddelanderymden,
därför att jag från början antar att det är nollordet som skickas. Vikten av ett kodord är
detsamma som avståndet mellan kodordet och nollordet. Den totala felsannolikheten för
kodordet bli r inte så svår att beräkna på grund av att man vet vikten för alla meddelanden
inkluderat additionen med de olika sidoklassledarna, ty det är hela meddelanderummet.

Ett exempel är om vi tar ham(7,4) koden, som har sju stycken sidoklassledare, alla av vikt 1.
Anta att vi har en bitfelsannolikhet på Pb = 0.001 över kanalen som används, då får man
felsannolikheten för att nollordet ska avkodas som något annat ord genom att beräkna vikten
av alla kolumner som inte hör till nollordet i ”coset table” (se tabell 2), och addera dessa
enligt:

( )( ) ( )∑ −−
i

ewtn
b

ewt
b

ii PP 1 där sklcei +≠ 1 (23)

Felet ei är alla ord i ”coset table” (se tabell 2) som inte kommer att avkodas som nollordet,
och för fallet med ham(7,4) innebär detta alla ord av längd sju med en vikt på två eller större.
Om man sätter in värden för detta kommer man att få att den totala felsannolikheten för ett
ord är (se formel 22):

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) 777676

575474373272

1117

121135135121
−−

−−−−

−⋅+−⋅+

−⋅+−⋅+−⋅+−⋅

bbbb

bbbbbbbb

PPPP

PPPPPPPP

Detta på grund av att det finns 21 ord av längd 7 med vikt 2, 35 av vikt 3 och så vidare. De är
med andra ord binomialfördelade. Sätter man sedan in bitfelsannolikheten Pb = 0.001 så ger
det att den totala felsannolikheten för att meddelandeordet ska mottas rätt bli r 510093.2 −⋅ .

När jag beräknar felsannolikheten i mitt program (se bilaga 4) skapar jag helt enkelt en
viktfördelning för varje kolumn, som i fallet när man ska beräkna den totala felsannolikheten
innebär att jag använder alla kolumner förutom den första till att beräkna felsannolikheten. En
ny tabell med viktfördelningar skapas då som bli r på formen:

( )1_0 kolctwt ( )2_0 kolctwt ( )3_0 kolctwt � ( )kkol
ctwt

2_0

( )1_1 kolctwt ( )2_1 kolctwt ( )3_1 kolctwt � ( )kkol
ctwt

2_1

( )1_2 kolctwt ( )2_2 kolctwt ( )3_2 kolctwt � ( )kkol
ctwt

2_2

� � � � �

( )1_koln ctwt ( )2_koln ctwt ( )3_koln ctwt � ( )kkoln ctwt
2_

Tabell 3 – viktfördelningen för de olika kodorden i kodordsrummet

Värdena i tabellen är inte vikterna av olika kolumner i ”coset table” (se tabell 2), utan antalet
vikter av en viss vikt, i en viss kolumn. När jag sedan vill se på felsannolikheten för enskilda
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bitpositioner så får jag plocka ut rätt kolumner, det vill säga om jag exempelvis vill se på
felsannolikheten för att en nolla i den första bitpositionen [ ]xxx0  för ham(7,4) koden
så får jag enbart räkna med vikterna för de kolumner i ”coset table” som representerar kodord
som börjar med en etta [ ]xxx1 . Det är möjli gt att se dessa urval av kodord som
mängder ur den totala mängden med meddelandeord och respektive kodord. Följande figur
ill ustrerar detta:

Figur 2 – meddelande och kodordsrummet

I figuren ovan representerar ”bollarna” de olika mängderna med meddelandeord, benämnt m,
och kodord, benämnt C. De markerade ”halvorna” representerar olika delar av mängden, i
detta fall alla meddelande ord som börjar med 1, benämnt 1xxx, och respektive mängd med
kodord, benämnt Ci.

I fallet med ham(7,4) koden är det de åtta sista kolumnerna från ”coset table” (se tabell 2) vars
viktfördelning (se tabell 3) man använder för att beräkna felsannolikheten för den enskilda
bitpositionen (se bilaga 4). Genom att räkna fram viktfördelningen kan jag multiplicera antalet
av en viss vikt istället för att behöva summera varje enskild vikt av orden i ”coset table”.
Denna process upprepas sedan för de olika bitpositionerna. Observera att här kan man inte
använda sig av någon binomialfördelning eftersom vikten av de olika kodorden beror på
generatormatrisen, vilken i sin tur även påverkar hur viktfördelningen för de olika kodorden
bli r.

3.12. Motsvarighet t ill felsanno likhet

Den kolumnen i tabellen (se tabell 3) med viktfördelningen för de olika kodorden kommer
direkt att påverka bitfelsannolikheten för de olika bitpositionerna. När man summerat vikterna
för kodorden för vissa bitpositioner så är det den lägsta vikten, det vill säga den fördelning av
vikter ett större än det antal fel koden kan rätta, som kommer att påverka felsannolikheten
mest, ty felsannolikheten är en exponentiell funktion av bitfelsannolikheten över kanalen (se
formel 22). Om vi exempelvis har en bitfelsannolikhet över kanalen på Pb = 10-2 kommer
nästliggande viktfördelningen, det vill säga fördelningen av de vikter som är två större än det
antal fel koden kan rätta, påverka bitfelsannolikheten med en faktor på 10-2, vilket motsvarar
en procent. Det bör även tas i betänkande att en bitfelsannolikhet på 10-2 är en väldigt hög
bitfelsannolikhet, och ju lägre bitfelsannolikhet kanalen har desto större påverkan kommer
enbart viktfördelningen med den lägsta vikten ha, vilket gör det intressant att se på den

m C

1xxx

Ci
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kolumnen i viktfördelningen motsvarande den lägsta vikten istället för hela felsannolikheten.
Programmen (se bilaga 5 och 6) returnerar en tredimensionell matris med viktfördelningarna
för de olika vikterna, där den första vikten är noll i t redje dimensionen på matrisen, den andra
ett och så vidare.
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4. Resultat

Nedan visas resultaten av undersökningarna för de olika koderna, samt en diskussion kring
dem. Resultaten nedan är dock enbart en sammanställning av de mest intressanta raderna från
programkörningarna, på grund av att det skulle ta allt för många sidor i anspråk att göra en
fullständig redovisning för varje kod. Exempelvis skulle en fullständig redovisning av
ham(7,4) koden, vilken innefattar 840 permutationer, ta cirka tio sidor i anspråk. Därför
redovisas enbart sex rader av varje kod samt felsannolikheten, alternativt viktfördelningen, för
kodens generatormatris i ursprunglig form. De sex redovisade raderna är, om inte annat anges,
de lägsta värdena för de olika bitpositionerna. Upplägget kolumnvis är att i den första
kolumnen finns den totala felsannolikheten för ordet, i de följande kolumnerna finns
felsannolikheten för att respektive bitposition kommer avkodas fel, det vill säga i exempelvis
den andra kolumnen finns felsannolikheten för att den första meddelandebiten kommer
avkodas fel. Notera att den totala felsannolikheten, vilken allti d kommer att förekomma i den
första kolumnen, för hela kodordet inte förändras. Denna förändras inte på grund av att när vi
permuterar generatormatriserna enbart kastar om vilka kodord som kommer att vara närmaste
granne till ett annat, med Hammingavstånd som avståndsmått grannar emellan.

I tabellerna med fördelningarna av antal lägsta vikter redovisas inte någon total vikt, eftersom
den totala felsannolikheten för ordet inte förändras varför det inte är av intresse. Där
motsvarar den första kolumnen första bitpositionen i meddelandeordet, andra kolumnen andra
bitpositionen och så vidare.

Om ingenting annat anges så är undersökningen ifråga fullständig, med alla möjl iga
permuteringar av generatormatrisen genomförd. För slumpmässiga undersökningar skrivs det
ut hur många olika permuteringar som genomförts (se avsnitt 3.1, 3.2 och 3.3).

4.1. Hamming kod

Innan man betraktar resultatet av Hammingkoden ska man tänka på att det är en såkallad
perfekt kod, vilket innebar att resultatet för den inte förväntades vara bättre än för den
ursprungliga generatormatrisen. Detta kan också ses i tabellerna nedan (se tabell 4 och 5). Det
är dock noterbart att enbart på grund av att man lägger till en paritetsmatris till
Hammingkoden innebär inte detta att den nya koden är perfekt, i alla fall i nte i den
bemärkelsen att bitfelsannolikheten för de olika bitpositionerna är li ka.
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4.1.1. Hamming(7,4)

Observera att resultatet redovisat i tabellen nedan är osorterat på grund av att inget bättre
resultat än det från den ursprungliga generatormatrisen erhållit s.

Bitfelsannolikheten är Pb=0.001
1.0e-04 *

    0.2093    0.0897    0.0897    0.0897    0.0897
    0.2093    0.1196    0.0897    0.0897    0.0897
    0.2093    0.0897    0.1196    0.0897    0.0897
    0.2093    0.1196    0.1196    0.0897    0.0897
    0.2093    0.0897    0.0897    0.1196    0.0897
    0.2093    0.1196    0.0897    0.1196    0.0897

    0.2093    0.0897    0.0897    0.0897    0.0897

Tabell 4 – felsannolikheter för ham(7,4)

Hammingkoden är en perfekt kod, vilket innebär att alla viktfördelningar kommer vara lika
för de olika bitpositionerna. I tabellen nedan finns alla viktfördelningarna för den
opermuterade ham(7,4) koden:

Vikt Fördelning av vikt

   0  0     0     0     0
   1  0     0     0     0
   2  9     9     9     9
   3 19    19    19    19
   4 16    16    16    16
   5 12    12    12    12
   6  7     7     7     7
   7  1     1     1     1

Tabell 5 – fördelning av alla vikter för ham(7,4)

Det är enbart perfekta koder som har en lika viktfördelning, gällande alla bitpositioner, för
alla vikter, som i tabellen ovan (se tabell 5).

4.1.2. Hamming(15,11)

Observera att resultatet redovisat i tabellen nedan är osorterat på grund av att inget bättre
resultat än det från den ursprungliga generatormatrisen erhållit s. För denna kod gjordes en
slumpmässig undersökning med 1000 permuteringar.

Bitfelsannolikheten är Pb=0.001
1.0e-03 *

0.1041  0.0476  0.0595  0.0446  0.0565  0.0446  0.0446  0.0565  0.0446  0.0595  0.0446  0.0565
0.1041  0.0476  0.0565  0.0565  0.0595  0.0565  0.0476  0.0595  0.0565  0.0565  0.0476  0.0595
0.1041  0.0595  0.0446  0.0595  0.0446  0.0683  0.0595  0.0357  0.0476  0.0595  0.0476  0.0565
0.1041  0.0476  0.0565  0.0565  0.0595  0.0565  0.0476  0.0357  0.0565  0.0565  0.0595  0.0476
0.1041  0.0595  0.0595  0.0595  0.0595  0.0446  0.0565  0.0476  0.0357  0.0446  0.0565  0.0208
0.1041  0.0446  0.0595  0.0565  0.0446  0.0476  0.0565  0.0565  0.0565  0.0595  0.0595  0.0446

0.1041  0.0208  0.0208  0.0208  0.0208  0.0208  0.0208  0.0208  0.0208  0.0208  0.0208  0.0208

Tabell 6 – felsannolikheter för ham(15,11)
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Istället för att se på bitfelsannolikheten, vilken beror på hela viktfördelningen för alla kodord,
givet en viss kod, är ett fullgott alternativ att se på enbart de vikter som är mest signifikanta
för bitfelsannolikheten (se avsnitt 3.12). För samma kod skulle denna tabell vara:

Viktfördelning

48    60    45    57    45    45    57    45    60    45    57
48    57    57    60    57    48    60    57    57    48    60
60    45    60    45    69    60    36    48    60    48    57
48    57    57    60    57    48    36    57    57    60    48
60    60    60    60    45    57    48    36    45    57    21
45    60    57    45    48    57    57    57    60    60    45

21    21    21    21    21    21    21    21    21    21    21

Tabell 7 – viktfördelning för ham(15,11)

Om man jämför de två tabellerna (se tabell 6 och 7) ser man också att ett lågt antal av den
lägsta vikten motsvarar ett lågt värde för felsannolikheten för respektive bitposition.

4.1.3. Utökad Hammingkod

I tabellen nedan har jag sorterat resultaten av felsannolikheterna:

Bitfelsannolikheten är Pb=0.001
1.0e-04 *

0.2093    0.0897    0.0699    0.0699    0.0699
0.2093    0.1196    0.0699    0.0699    0.0699
0.2093    0.1196    0.0699    0.0699    0.0699
0.2093    0.1196    0.0699    0.0699    0.0699
0.2093    0.1196    0.0699    0.0699    0.0699
0.2093    0.1295    0.0699    0.0699    0.0699

0.2093    0.0699    0.0699    0.0699    0.0897

Tabell 8 – felsannolikheter för utökad ham(7,4)

Det av stort intresse att notera att den översta raden av felsannolikheter har li ka bra värden
som den ursprungliga generatormatrisen, dock beror det på att generatormatrisen för denna
kod är genererad med följande permutationsmatris:
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Eftersom man enbart i denna permutation byter plats på vilka kodord som ska motsvara vilka
medelandeord bli r det i felsannolikheten för den första och sista bitpositionen i
meddelandeordet också bara ett platsbyte. Dock är inget permuterat resultat bättre än den
ursprungliga generatormatrisen, vilket heller inte var väntat med tanke på att den är baserad
på ham(7,4) koden och enbart innehåller en extra jämn paritetsbit. Notera även att den
utökade ham(7,4) koden inte beter sig som en perfekt kod (se tabell 8) med avseende på jämn
felsannolikhet för alla bitpositioner.

4.2. Simplex kod

Eftersom denna kod är flerfelsrättande har jag valt att enbart beräkna de minsta felvikterna på
grund av att det bli r beräkningsmässigt tyngre desto fler fel en kod kan rätta. För simplex
koden har jag också valt att inte utföra några beräkningar för simp(31,5) på grund av att det
vore för tidsödande.

4.2.1. Simplex(15,4)

Viktfördelningen, sorterad radvis efter lägsta vikt, för denna kod är:

Fördelning av de minsta felvikterna för simp(15,4)

259   256   252   252
263   256   252   252
263   256   252   252
263   256   252   252
263   256   252   252
263   256   252   252

252   252   256   259

Tabell 9 – viktfördelning för simp(15,4)

Som man ser i tabellen ovan finns det ingen permutering för denna kod som är bättre än den
ursprungliga generatormatrisen, dock finns det en ”spegelvänd” permutation som ger samma
resultat. Detta visar att det är möjli gt att byta plats på raderna för denna kod för att kunna
välja vilken bitposition som ska få en lite sämre felsannolikhet.

4.3. BCH kod

För denna kod har jag valt att inte visa felsannolikheterna, dels på grund av att de flesta av
dem är flerfelsrättande vilket gör beräkningarna av felsannolikheterna tidsmässigt krävande,
dels på grund av att för de större varianterna, främst BCH(4,1) och BCH(4,2), blir tabeller
med felsannolikheter utrymmesskrymmande och svårlästa, i den mening att det bli r svårare att
jämföra olika fält och rader i tabellen. Eftersom fördelningen för den minsta vikten av fel är
ett fullgott alternativ till felsannolikheten redovisas enbart den nedan.
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4.3.1. BCH(4,1)

Generatormatrisen för denna kod har storleken 1511×  måste permutationsmatrisen bestå av
11 rader och kolumner, vilken jag valt att benämna som en stor kod, därmed har jag enligt
min metod använt mig av 1000 slumpmässigt valda permutationsmatriser av storleken 1111× .
Vidare har jag även sorterat raderna från min körning efter vikt, så att de mest intressanta med
lägst vikt presenteras nedan:

Fördelning av de minsta felvikterna för BCH(4,1)

36    60    48    57    48    21    48    48    36    48    45
48    45    48    48    45    45    36    45    60    57    21
45    45    45    48    48    48    60    48    21    36    60
48    45    45    60    48    57    60    45    21    45    36
36    57    48    45    45    45    45    60    45    48    36
45    48    60    48    45    57    21    36    45    60    45

21    36    45    48    48    45    45    36    21    21    21

Tabell 10 – viktfördelning för BCH(4,1)

Observera återigen att den nedersta raden är fördelningen för den ursprungliga
generatormatrisen. Den ursprungliga generatormatrisen är bättre än alla permutationer, men
om man jämför den 4:e, 5:e, 6:e och 7:e kolumnen i den ursprungliga generatormatrisen med
de permuterade så ser man att vissa permutationer är mer gynnsamma för just de
bitpositionerna. Men till gång till till räcklig beräkningskapacitet skulle man kunna göra en
fullständig undersökning, eftersom de slumpmässiga undersökningarna pekar på att
generatormatrisen kanske kan förbättras med avseende på bitfelsannolikheten för olika
bitpositioner. Vidare kan man se att om vissa bitar i informationen är viktigare än andra bör
de skickas i någon av positionerna med den lägsta vikten.

4.3.2. BCH(4,2)

Denna kod, vars generatormatriser också blivit permuterade med 1000 stycken slumpmässig
permutationsmatris, har följande fördelningen för de för felsannolikheten, för olika
bitpositioner, mest signifikanta vikterna:

Fördelning av de minsta felvikterna för BCH(4,2)

102   162   154   145   119   168   114
123   114   182   145   102   154   153
114   102   178   160   119   157   149
156   117   114   122   123   180   174
123   178   102   153   114   164   154
178   154   175   114   102   158   114

102   102   106   117   156   156   123

Tabell 11 – viktfördelning för BCH(4,2)

För denna kod kanna samma slutsats dras som för BCH(4,1) i avsnittet ovan, nämligen att
felsannolikheterna för bitposition 3, 4, 5, 6 och 7 bli r bättre i någon av de permuterade
matriserna. Notera också att detta resultat är sorterat efter vikt så att de raderna med lägst vikt
är representerade från programkörningen, och den ursprungliga generatormatrisens vikter är
på nedersta raden i tabellen (se tabell 11).
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4.3.3. BCH(4,3)

För denna BCH kod, vars generatormatris är av storlek 155× , var det möjli gt att göra en
fullständig undersökning, det vill säga generera alla radkombinationer av en 55×  matris och
permutera generatormatrisen med den. Dock genererade jag fortfarande enbart vikterna, och
inte felsannolikheter, i min resultattabell nedan:

Fördelning av de minsta felvikterna för BCH(4,3)

469   469   469   469   469
469   469   469   469   469
469   469   469   469   469
469   469   469   469   469
469   469   469   469   469
469   469   469   469   469

469   504   504   469   469

Tabell 12 – viktfördelning för BCH(4,3)

Observera återigen att på den nedersta raden finns resultatet av den opermuterade
generatormatrisen. Resultatet av denna fullständiga undersökning av permuteringar visar att
det är möjli gt att få BCH(4,3) koden att bete sig snarlikt en perfekt kod i avseendet på
bitfelsannolikheten för olika bitpositioner, vilket är väldigt intressant. Observera också att
dessa resultat endast är för den lägsta vikten, för en perfekt kod är fördelningen av alla vikter
lika, inte enbart fördelningen av den lägsta vikten. Dock är påverkan av de vikter som är
större än den lägsta vikten av samma storleksordning som bitfelsannolikheten (se avsnitt
3.12). Om man som exempel visar fördelningen av de vikter som är ett större än de minsta
felvikterna bli r tabellen som följande:

Fördelning av de näst minsta felvikterna för BCH(4,3)

1489        1493        1499        1339        1211
1489        1493        1499        1339        1211
1489        1493        1499        1339        1211
1489        1493        1499        1339        1211
1489        1493        1403        1339        1211
1489        1493        1403        1339        1211

1211        1560        1560        1493        1489

Tabell 13 – viktfördelning för BCH(4,3) med vikter ett större än minsta felvikten

Som i tabellen över de minsta vikterna (se tabell 12) för koden är den nedersta raden resultatet
av den opermuterade generatormatrisen. I denna tabell ser man att permuteringarna inte gett
upphov till en perfekt kod i något avseende, på grund av att fördelningarna för de näst minsta
felvikterna inte är li ka vilket hade varit fallet för en perfekt kod. Men eftersom det fortfarande
är de lägsta vikterna av felen som påverkar bitfelsannolikheten för de olika bipositionerna
mest kan man dra slutsatsen att det är möjli gt att få denna kod att bete sig snarlikt en perfekt
kod i detta avseende.
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Följande permutationsmatris har använts för den översta raden i tabellerna:
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Med hjälp av denna kan följande generatormatris erhållas:
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Denna generatormatris skapar enligt resultatet ovan en kod som beter sig snarlikt en perfekt
kod med avseende på felsannolikheten för de olika bitpositionerna.

4.4. Reed-Muller kod

För denna kod har jag valt att inte visa felsannolikheterna, dels på grund av beräkningarna av
felsannolikheterna är tidsmässigt krävande, dels på grund av att för de större varianterna, som
RM(1,4), bli r tabeller med felsannolikheter utrymmesskrymmande och svårlästa, i den mening
att det bli r svårare att jämföra olika fält och rader i tabellen. Eftersom fördelningen för den
minsta vikten av fel är ett fullgott alternativ till felsannolikheten redovisas enbart den nedan.

4.4.1. RM(1,3)

För denna kod, vars generatormatris var av storlek 84× , valde jag att genomföra en
fullständig undersökning, det vill säga generera alla permutationsmatriser av storlek 44×
Och beräkna de lägsta vikterna för de permuterade generatormatriserna. Fördelningen för de
minsta felvikterna blev:

Fördelning av de minsta felvikterna för RM(1,3)

7     7     7     9
7     7     7    12
7     7     7    12
7     7     7    12
7     7     7    12
7     7     7    13

13    12    12    12

Tabell 14 – viktfördelning för RM(1,3)

Resultatet från den opermuterade generatormatrisen finns på den nedersta raden i tabellen
ovan. Man kan se att det är möjli gt att få en generatormatris för denna kod som ger lägre
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värden på felsannolikheterna för de olika bitpositionerna, fastän den inte kan fås bete sig
snarlikt en perfekt kod.

4.4.2. RM(1,4)

Storleken på generatormatrisen för RM(1,4)-koden är 165× , vilket innebär att
permutationsmatriserna kommer få storleken 55× . För denna kod genomfördes en
slumpmässig undersökning. Resultatet av permutationerna av generatormatrisen ges i följande
tabell:

Fördelning av de minsta felvikterna för RM(1,4)

463   455   479   455   477
479   455   477   455   463
477   477   455   455   477
455   479   455   477   477
477   463   477   455   479
477   477   455   479   463

477   504   504   504   504

Tabell 15 – viktfördelning för RM(1,4)

I tabellen ovan (se tabell 15) har jag sorterat fördelningarna av de minsta felvikterna för 1000
slumpmässiga permutationer av generatormatrisen. Om man jämför de lägsta fördelningarna
med fördelningarna för den ursprungliga generatormatrisen ser man att alla är bättre i
avseende på felsannolikhet för de olika bitpositionerna. Att undersökningen enbart varit
slumpmässig gör resultatet ännu mer anmärkningsvärt. Dock beter sig inte någon permutation
som, eller snarlikt, en perfekt kod.
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5. Övergripande resultat och diskuss ion

Det är noterbart att vissa koder, i synnerhet BCH(4,3) (se avsnitt 4.3.3), kan fås bete sig
snarlikt en perfekt kod, det vill säga att bitfelsannolikheten för de olika bitpositionerna kan bli
näst intill li ka. Ett annat sätt att se snarlikheten är att se på viktfördelningen, och framför allt
fördelningen av vikterna för det minsta antal fel koden inte klarar av att rätta. För en perfekt
kod är dessa fördelningar li ka för vikterna av alla fel, och en icke-perfekt kod kan inte bete sig
exakt som en perfekt kod på grund av att antal fel som kan rättas inte går ” jämt ut” med hur
många fel paritetsbitarna kan representera (se avsnitt 3.5 och formel 20). Däremot bli r det
intressant att se på den lägsta viktfördelningen eftersom den har störst påverkan på
felsannolikheten för de olika bitpositionerna, och just vissa koders permuterade
generatormatris ger värden som är snarlika de för en perfekt kod, det vill säga jämn fördelning
av den minsta felvikten.

Det övergripande, och generella, resultatet av detta arbete pekar också på att man inte enbart
bör se på den totala bitfelsannolikheten när man utvärderar en kods felrättningsförmåga, utan
även på felsannolikheten för de olika bitpositionerna i meddelandeordet. Om man har en så
låg felsannolikhet som möjli gt för de enskilda bitpositionerna innebär detta att om något
kodord bli r ” felrättat” , i den mening att det avkodas som ett annat meddelandeord än det
skickade, så är sannolikheten ändå stor att ett antal bitpositioner i meddelandeordet bli r
avkodat rätt.

För vissa situationer, där det främsta målet är att överföra så många bitar som möjli gt rätt,
dock utan kravet att alla bitar i meddelandena bli r rätt överförda, är det av stort intresse att ha
mer än den totala bitfelsannolikheten som prestandamått för en kod. Exempel på detta kan
vara såkallade strömmande data, såsom video och ljudöverföringar, där det inte ges utrymme
för återsändning utan man helt enkelt får använda sig av det felmottagna ordet. Där kan det
tänkas en skill nad på om en eller flera bitar i meddelandeordet är felaktiga. Vidare kan man i
resultaten utläsa (se avsnitt 4.1.3, 4.2.1 och 4.4.1) att bitfelsannolikheten för de olika
bitpositionerna inte kommer vara lika. I exempelvis paketbaserad dataöverföring, där
paketstorleken på något sätt sammanfaller med storleken meddelandeorden för en given kod,
kan det också vara av intresse att vissa bitar bli r rätt avkodade. Om någon bit är av stort värde
för pakethanteringen i nätverket skulle den fördelaktigt väljas som en bitposition i
meddelandeordet som just har en lägre felsannolikhet.

För fortsatta studier borde man hitta någon mer raff inerad undersökningsmetod, eftersom
metoden med fullständig undersökning är högst ineffektiv beräkningsmässigt. Det skulle
kanske innebära att genomföra undersökningar för olika delmängder och försöka dra
slutsatser från dessa delundersökningar. Metoden med slumpmässigt valda permuteringar ger
nämligen ingen indikation om det finns mer eller mindre gynnsamma delmängder. En vidare
tanke vore också att försöka se på avstånden mellan kodorden i generatormatrisen och försöka
välja en fördelaktig linjärkombination uttryckt som ett optimeringsproblem.
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Bilaga 1 – matrisgen.m

function M = matrisgen(n)

%Daniel Puaca, examensarbete i datatransmission, ISY
%Funktion för att generera linjärt oberoende (det(A) |=0 ) matriser för
%multiplikation med en generatormatris, där n är storleken på matrisen n*n.

%Funktion för att se hur lång tid körningen ifråga har tagit
time = cputime;

%Skaper alla rad-element som sedan kan kombineras till olika matriser
for i=1:(2^n - 1)
   x = bitget(i,n:-1:1);
   for j=1:n

clean _temp( i,j)=[ x(j) ];
end;

end;

%Enkelt sätt att kombinera alla rader med alla
%Kommandot nchoosek används för att få reda på alla kombinationer
%av raderna med varandra
chs = nchoosek(1:(2^n-1),n);
size _chs = size( chs);

z=0;

for i=1:size_chs(1)
   if mod(( det( clean_temp( chs( i,:),:))),2)~=0
      z = z + 1;
      M(:,:,z_2) = clean_temp( chs( i,:),:);
   end;
end;

%Skriver ut hur många olika matriser som har genererats
z

%Skriver ut hur lång tid körningen har tagit
time = cputime - time



Bilaga 2 – rnd_matrisgen.m

function A = rnd_matrisgen( n,size)

%Daniel Puaca, examensarbete i datatransmission, ISY
%Funktion för att generera slumpmässiga matriser av storleken
%n*n för multiplikation med större generatormatriser

index = 0;

while index < size
  Tmp = floor(2*rand( n,n));
  if mod( det( Tmp),2)~=0
    A(:,:,index+1) = Tmp;
    index = index +1;
  end;
end;



Bilaga 3 – gen_all_prob.m

function Pall = gen_all_prob(G, H, A)

%Daniel Puaca, examensarbete i datatransmission, ISY
%Funktion som skapar tabeller, Coset_tables, med fullständig
%avkodning av en kod med alla fel.

%Funktion för att se hur lång tid körningen ifråga har tagit
tic

%Tar först och generarar lite storleksvariabler
G_size = size(G);
H_size = size(H);
A_size = [1 1 1];
A_size = size(A);
k = G_size(1);
n = G_size(2);
s_length = H_size(1);

%Genererar först alla meddelandeord med k bitar
for i=0:(2^k -1)

msg_uncoded(i+1,:) = bitget(i,k:-1:1);
end;

%För att göra koden så flexibel som möjlig genererar jag ALLA möjliga
%sidoklassledare upp till en viss vikt. Sedan kommer jag välja
%ut de med lägst vikt med avseende på syndrom.

%Först beräknas en övre gräns på maxviken för en kod, baserad på
%storleken av H-matrisen
curr_sum = 0;
l_max=0;

max_s = 2^s_length;

X1 = pascal (n+1);
X2 = chol (X1);
binom _n = X2(:,n+1);

while curr_sum <= max_s
   l _max = l_max +1;
   curr _sum = curr_sum + binom_n( l_max);

end;

%Denna parameter ar justerbar beroende på hur "bra" H matrisen är,
%men med värdet +1 genererar programmet alla fel två fel större
%än vad koden ifråga klarar av att rätta fullständigt
l_max = l_max +1;

%Sedan genererar jag alla möjliga sidoklassledare, skl, upp tom.
%den givna vikten.
j=1;
for i=0:(2^n -1)
   tmp_skl = bitget(i,n:-1:1);
   if(sum( tmp_skl) <= l_max)
      all_skl(j,1:n) = tmp_skl;
      j = j+1;
   end;
end;

w_all_skl = sum(all_skl,2);
[ Wsorted, I] = sortrows ( w_all_skl);

all _skl_sorted = all_skl(I,:);
size _all_skl = size( all_skl_sorted );

for i=1:size_all_skl(1)
all_skl_sorted2(i,:) = all_skl_sorted(1+size_all_skl(1) -i,:);

end;

%Genererar alla möjliga syndrom
for i=1:size_all_skl(1)
   all_syn_sorted(i,:) = mod(all_skl_sorted2( i ,:)*(H'),2);



end;

[ val, I, J] = unique( all_syn_sorted,'rows');

all _skl_unique = all_skl_sorted2(I,:);

%Skapar nu coset_table för alla kodord mha sidoklassledarna, de behövs ju
%EJ räknas om igen ty G*H'=0 -> A*G*H'=0 oberoende av A-matrisen.
for a=1:( A_size(3))
   Gtmp = mod ( A(:,:,a)*G ,2);
   %Antalet olika sidoklassledare.
   for b=1:(2^( n-k))
      %Antalet olika meddelandeord.
      for c=1:(2^(k))
         CTtemp(b, (n*c-n+1):( n*c) ) = mod( all_skl_unique(b,1:n) +

 ( msg_uncoded(c,:)* Gtmp) ,2);
      end;
   end;
   Pall ( a,:) = gen_err_prob_v4( CTtemp, n, k);
end;

%Siste fältet, dvs a+1, ska vara " coset table" av G matrisen enbart,
%används som referens
for b=1:(2^( n-k))
   %Antalet olika meddelandeord.
   for c=1:(2^(k))
      CTtemp(b, (n*c-n+1):( n*c) ) = mod( all_skl_unique(b,1:n) + ( msg_uncoded(c,:)*G)  ,2);
   end;
end;
Pall ( ( A_size(3)+1),: ) = gen_err_prob_v4( CTtemp, n, k);

%Slut på tidmätning för körningen
toc



Bilaga 4 – gen_err_prob.m

function P = gen_err_prob( C_T, n, k)

%Daniel Puaca, examensarbete i datatransmission, ISY
%Program för att först skapa vikterna av alla kodord och permutationer
%i standard_arrayen och sedan beräkna felsannolikheterna för de olika
%bitpositionerna med en given coset_table, C_T, och storlek på kod

%Tar först reda på storleken på C_T och beräknar vikterna av C_T
CT_size = size( C_T);

for i=1:CT_size(1)
  for j=1:( CT_size(2)/n)
     W_C_T(i,j) = sum( C_T( i, ( n*j-(n-1)):( n*j) ) );
  end;
end;

%Beräknar viktfördelningen för W_C_T, observera att för att få felsannolikheten
%så kan jag inte inkludera vikterna för nollordet, dvs sidoklassledarna,
%ty det är det ordet som är antaget att man skickar, man vill då se på
%sannolikheten att det ordet kodas av som fel ord!
A(:,:) = hist( W_C_T(:,:), (n+1) );
C_weight = sum ( A(:,2:(2^k)) ,2);

%Beräknar nu felsannolikheten för att nollordet ska avkodas som något annat.
C_size = size( C_weight);
Pb= 0.001;

Ptot = 0;
for i=0:( C_size(1)-1)
  Ptot = Ptot + ( C_weight(i+1) * ( Pb^i) * ( (1-Pb)^(n- i) ) );
end;

%Beräknar nu felsannolikehterna för att första, respektive andra och tredje osv
%informationsbiten ska avkodas fel, dvs att om 000 skickas så blir
%1xx, resp x1x och xx1, mottaget.
for i=1:k
   i_min=1;
   i_max=2^( k-i);
   i_max2 = i_max;
   for j=1:2^(i-1)
      R=(2^( k-i)+1):1:(2^(k-i+1));
      RES(i,i_min:i_max) =R + (2^(k-i+1))*(j-1);
      i_min = i_min + i_max2;
      i_max = i_max + i_max2;
   end;
end;

for i=1:k
   Pind ( i)=0;
   Cind=sum ( A(:, RES(i,:)) ,2);
   for j=0:( C_size(1)-1)
  Pind ( i) = Pind( i) + ( Cind(j+1) * ( Pb^j) * ( (1-Pb)^(n-j) ) );
   end;
   P((i+1)) = Pind(i);
end;
P(1)= Ptot;



Bilaga 5 – gen_all_wt.m

function WTall = gen_all_wt(G, H, A)

%Daniel Puaca, examensarbete i datatransmission, ISY
%Funktion som skapar tabeller, Coset_tables, med fullständig
%avkodning av en kod med alla fel.

%Funktion för att se hur lång tid körningen ifråga har tagit
tic

%Tar först och generarar lite storleksvariabler
G_size = size(G);
H_size = size(H);
A_size = [1 1 1];
A_size = size(A);
k = G_size(1);
n = G_size(2);
s_length = H_size(1);

%Genererar först alla meddelandeord med k bitar
for i=0:(2^k -1)

msg_uncoded(i+1,:) = bitget(i,k:-1:1);
end;

%För att göra koden så flexibel som möjlig genererar jag ALLA möjliga
%sidoklassledare upp till en viss vikt. Sedan kommer jag välja
%ut de med lägst vikt med avseende på syndrom.

%Först beräknas en övre gräns på maxviken för en kod, baserad på
%storleken av H-matrisen
curr_sum = 0;
l_max=0;

max_s = 2^s_length;

X1 = pascal (n+1);
X2 = chol (X1);
binom _n = X2(:,n+1);

while curr_sum <= max_s
   l _max = l_max +1;
   curr _sum = curr_sum + binom_n( l_max);

end;

%Denna parameter ar justerbar beroende på hur "bra" H matrisen är,
%men med värdet +1 genererar programmet alla fel två fel större
%än vad koden ifråga klarar av att rätta fullständigt
l_max = l_max +1;

%Sedan genererar jag alla möjliga sidoklassledare, skl, upp tom.
%den givna vikten.
j=1;
for i=0:(2^n -1)
   tmp_skl = bitget(i,n:-1:1);
   if(sum( tmp_skl) <= l_max)
      all_skl(j,1:n) = tmp_skl;
      j = j+1;
   end;
end;

w_all_skl = sum(all_skl,2);
[ Wsorted, I] = sortrows ( w_all_skl);

all _skl_sorted = all_skl(I,:);
size _all_skl = size( all_skl_sorted );

for i=1:size_all_skl(1)
all_skl_sorted2(i,:) = all_skl_sorted(1+size_all_skl(1) -i,:);

end;

%Genererar alla möjliga syndrom
for i=1:size_all_skl(1)



   all_syn_sorted(i,:) = mod(all_skl_sorted2( i ,:)*(H'),2);
end;

[ val, I, J] = unique( all_syn_sorted,'rows');

all _skl_unique = all_skl_sorted2(I,:);

%Skapar nu coset_table för alla kodord mha sidoklassledarna, de behövs ju
%EJ räknas om igen ty G*H'=0 -> A*G*H'=0 oberoende av A-matrisen.
for a=1:( A_size(3))
   Gtmp = mod ( A(:,:,a)*G ,2);
   %Antalet olika sidoklassledare.
   for b=1:(2^( n-k))
      %Antalet olika meddelandeord.
      for c=1:(2^(k))
         CTtemp(b, (n*c-n+1):( n*c) ) = mod( all_skl_unique(b,1:n) +

 ( msg_uncoded(c,:)* Gtmp)  ,2);
      end;
   end;
   WTall (a ,:,:) = gen_err_wt_v4( CTtemp, n, k);
end;

%Siste fältet, dvs a+1, ska vara " coset table" av G matrisen enbart,
%används som referens
for b=1:(2^( n-k))
   %Antalet olika meddelandeord.
   for c=1:(2^(k))
      CTtemp(b, (n*c-n+1):( n*c) ) = mod( all_skl_unique(b,1:n) + ( msg_uncoded(c,:)*G)  ,2);
   end;
end;

WTall ( ( A_size(3)+1),:,: ) = gen_err_wt_v4( CTtemp, n, k);

%Slut på tidmätning för körningen
toc



Bilaga 6 – gen_err_wt.m

function WT = gen_err_wt( C_T, n, k)

%Daniel Puaca, examensarbete i datatransmission, ISY
%Program för att först skapa vikterna av alla kodord och permutationer
%i standard_arrayen och sedan beräkna viktfördelningarne för de olika
%bitpositionerna med en given coset_table, C_T, och storlek på kod

%Tar först reda på storleken på C_T och beräknar vikterna av C_T
CT_size = size( C_T);

for i=1:CT_size(1)
  for j=1:( CT_size(2)/n)
     W_C_T(i,j) = sum( C_T( i, ( n*j-(n-1)):( n*j) ) );
  end;
end;

%Beräknar viktfördelningen för W_C_T
A(:,:) = hist( W_C_T(:,:), (n+1) );
C_weight = sum ( A(:,2:(2^k)) ,2);

%Beräknar nu avstånden mellan första, respektive andra och tredje osv
%informationsbiten, dvs att om 000 skickas så blir
%0xx, resp x0x och xx0 mottaget.
for i=1:k
   i_min=1;
   i_max=2^( k-i);
   i_max2 = i_max;
   for j=1:2^(i-1)
      R=(2^( k-i)+1):1:(2^(k-i+1));
      RES(i,i_min:i_max) =R + (2^(k-i+1))*(j-1);
      i_min = i_min + i_max2;
      i_max = i_max + i_max2;
   end;
end;

for i=1:k
   WTtmp( i,:) = sum( A(:, RES(i,:)) ,2)';
end;

WT = WTtmp;



Bilaga 7 – Generator och avkodn ingsmatriser för BCH-koden

BCH(4,1)
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=

100110000000000

010011000000000

001001100000000

000100110000000

000010011000000

000001001100000

000000100110000

000000010011000

000000001001100

000000000100110

000000000010011

1,4BCHG
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=

100011110101100

010001111010110

001000111101011

000111101011001

1,4BCHH

BCH(4,2)
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=

111010000000000

011101000100000

001110100010000

000111010001000

000011101000100

000001110100010

000000111010001

2,4BCHG
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=

101111011110111

001010010100101

001100011000110

011000110001100

100011110101100

010001111010110

001000111101011

000111101011001

2,4BCHH



Bilaga 8 – Generator- och avkodn ingsmatriser för RM-koden

RM(1,4)

( )























=

1000011011010101

0100010110110011

0010001110001111

0001000001111111

1111111111111111

4,1RMG
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=

1100110000000000

1010101000000000

0110100100000000

1110000010000000

1001100001000000

0101100000100000

1101000000010000

0011100000001000

1011000000000100

0111000000000010

1111100000000001

4,1RMH
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