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olanak salamasndan dolay dorusal bir alc karmaklna sahip olmalardr. Fakat diklik koulu oldukça katdr.
Dahas, bir dik tasarmn iletim hznn ikiden daha fazla
verici anten için kanal kullanm bana 3/4 karmak
simgeyle (3/4 hzla) üstten snrland kantlanmtr [4]. Bu
üst snrn doal bir sonucu olarak, dik tasarmlarn MIMO
kanal sasnda çok ciddi kayplara yol açt gösterilmitir
[5]. Dolaysyla, aratrmaclar dik fakat düük hzl kodlar
yerine, diklik koulunu esneterek yüksek hzl kodlar
aramaya balamtr. lk olarak [6]’da yukarda söz edilen üst
snr aan, fakat dik tasarmlardan daha yüksek alc
karmaklkl tam hzl (1 hzl) yar-dik bir tasarm
önerilmitir. [7]’de önerilen bileenleri serpitirilmi dik
tasarmlar (CIOD) ise, yar dik tasarmlarn iletim hzlarna,
dik tasarmlarn alc karmaklyla ulamtr. Fakat geçen
yllar içerisinde tam hzl kodlarn da gelecek nesil telsiz
iletiim sistemleri için yeterli olamayaca ortaya çkmtr.
Örnein, IEEE-802.16e gezgin geni bant telsiz iletiim
standardna, tam verici çeitlemesi salayan 1 hzl Alamouti
kodu ve verici çeitlemesi salamayan 2 hzl uzamsal
çoullama (SM) tekniinin yan sra hem tam çeitleme
salayan hem de iletim hz 2 olan Golden kod [8] katlmtr
[9]. Cebirsel say kuram kullanlarak elde edilen Golden
kodun en büyük dezavantaj ise ML alc karmaklnn
kullanlan iaret uzaynn boyutunun dördüncü kuvvetiyle
orantl olmasdr. [10]’da Golden koda nazaran daha düük
karmaklkl fakat daha düük kodlama kazançl (dolaysyla
daha kötü hata baarmna sahip) 2 hzl bir kod önerilmitir.
[8] ve [10]’daki kodlar, uzamsal çoullama sistemi gibi iki
verici anten için MIMO kanal sasn yakalamaktadr. Dier
taraftan üç ve dört verici antenli sistemler için kanal sasn
yakalayan düük karmaklkl kodlar literatürde bulunmamaktadr.
Bu çalmada, iki, üç ve dört verici antenli sistemler için
MIMO kanal sasn yakalayan ve ayn zamanda da ikinci
dereceden verici çeitlemesi salayan, düük karmaklkl
uzay-zaman blok kodlar önerilmitir. Dik olmayan bu
tasarmlarn karmakln düürmek için optimum bir kod
çözme yöntemi olan koullu ML kod çözme kullanlmtr
[10]. ki verici anten için önerilen 2 hzl kodun, literatürdeki
en iyi kod olan Golden kod ile ayn baarm daha düük bir
karmaklkla salad gösterilmitir. Üç ve dört verici anten
için önerilen kodlarn alc karmaklklar düürülmü,
MIMO kanal sasn yakaladklar ve saladklar verici
çeitlemesi nedeniyle ilikin uzamsal çoullama sistemlerinden daha iyi baarma sahip olduklar gösterilmitir.

Özetçe
Bu bildiride, iki, üç ve dört verici antenli çok-girili çokçkl (MIMO) sistemler için MIMO kanal sasn
yakalayan tam ve ksmi çeitlemeli, alc karmakl düürülmü üç yeni uzay-zaman blok kodu önerilmitir. Önerilen
kodlarn, verici çeitlemesi salamayan uzamsal çoullama
sistemleri ile ayn iletim hzna sahipken, ayn zamanda ikinci
dereceden verici çeitlemesi de salad gösterilmitir.
Bilgisayar benzetimleri sonucu, iki verici anten için önerilen
kodun literatürdeki en iyi kod olan Golden kod ile ayn
baarm daha düük bir karmaklkla salad, üç ve dört
verici anten için önerilen kodlarn da ilikin uzamsal
çoulla-mal sistemlerden daha iyi baarm salad
gösterilmitir.

Abstract
In this paper, three new multiple-input multiple-output
(MIMO) channel capacity achieving, full and partial
diversity, space-time block codes with reduced decoder
complexities are proposed for MIMO systems having two,
three and four transmit antennas. It is shown that the
proposed codes have the same transmission rates as those of
spatial multiplexing schemes while, moreover, offer second
order transmit diversity. Computer simulations illustrate that
the proposed code for two transmit antennas achieves the
same performance as that of the best known code in the
literature, the Golden code, with a lower decoding
complexity while the proposed codes for three and four
transmit antennas achieve better error performances than the
corresponding spatial multiplexing schemes.

1. Giri
Alc ve/veya vericide çok sayda anten kullanmyla telsiz
kanallarn sasnda kayda deer bir art salanabilecei
gösterilmitir [1]. Uzay-zaman blok kodlar, çok sayda
antenin bu gizil gücünü kullanabilmek için oldukça etkin bir
yol sunmaktadr. Alamouti, iki verici antenli sistemler için
dik olmasndan dolay oldukça basit bir ekilde en büyük
olabilirlikli (ML) çözülen ilginç bir tasarm sunmutur [2].
Dik tasarmlar daha sonra üç ve dört verici antenli sistemler
için genelletirilmitir [3]. Dik tasarmlarn en kayda deer
özellii içerdii simgelerin teker teker çözülebilmesine
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yüksek bir tepe-ortalama güç oranna (PAPR) neden
olmaktadr. (4)’deki model temel alnarak aada verilen 2
hzl kod önerilmitir:

2. Kanal Modeli ve Tasarm Ölçütleri
nT verici, nR de alc anten saysn göstermek üzere nT u nR bir
telsiz MIMO kanal ele alalm. Alnan T u nR iaret matrisi

Y  ^T u nR
Y

XH  N

eklinde verilmek üzere, X  ^T u nT T zamanda iletilen kod
sözcük matrisi, H ve N de srasyla nT u nR kanal matrisi ve
T u nR gürültü matrisidir. H ve N’nin elemanlar srasyla
N ^ (0,1) ve N ^ (0, N 0 ) olaslk dalm ilevli istatistiksel
bamsz ve ayn dalml karmak Gauss raslant deikenleridir. H’nin bir kod sözcüünün iletimi srasnda sabit
kald, her bir kod sözcüü için birbirinden bamsz deerler
ald ve alc tarafndan bilindii varsaylmtr.
Bir uzay-zaman blok kodunun hz, X’in içerisindeki farkl
simgelerin toplam says k olmak üzere, R k / T kanal
kullanm bana simge olarak tanmlanmtr. Bir kodun
MIMO kanal sasn yakalayabilmesi için R nT olmaldr.

ª r1,1
«
¬« r1,2

arg min Y  XH .

ª z1,1 " znR ,1 º
«
»
¬« z1,2 " znR ,2 ¼»

Z

ª a x0 R  jx1I
«
0
¬

º
0
»H  N .
b x1R  jx0 I ¼

(8)

Buna karlk (8)’de verilen Z matrisi x2 ve x3’ün tüm olas
deerleri için Q1 ’in alnan iaret matrisi olarak kabul edilir. x0
ve x1’in ML çözümü içinse alc önce ara iaretleri u ekilde

¦

birletirir: y 0

nR *
i 1 i ,1 i ,1

h z

/ a ve y1

¦

nR *
i 1 i ,2 i ,2

h z

/ b . Ar-

dndan [7]’de verilen CIOD kod çözüm admlarn izleyerek
(x2, x3) çifti koulu altnda x0 ve x1’in ML kestirimlerini
x0ML

pozitif öz deerlerinin çarpmn göstermektedir. Rank ve
determinant ölçütleri, srasyla çeitleme ve kodlama kazançlarnn maksimize edilmesini salar [11].

x1ML

eklinde

3. Önerilen Uzay-Zaman Blok Kodlar

xˆ1

Modülasyonlu, karmak x0 ve x1 simgelerini

^
arg min ^D xˆ

arg min E xˆ0 R  D x0 R D xˆ0 I  E x0 I

2

 E x0 R  E xˆ0 I  D x0 I

2

elde

2

x0

x1

eder.

0R

2

(9)’da

Re^ y1`  j Im ^ y 0 ` ve D

¦

xˆ0
nR
i 1

`
`

(9)

Re^ y 0 `  j Im ^ y1`
2

hi ,1 , E

¦

nR
i 1

hi ,2

2

,

’dr.

Ardndan (2)’de verilen metrik, (x2, x3) çiftinin tüm olas
deerleri üzerinden x0ML , x1ML , x2 , x3 için hesaplanr. Dier bir

(4)

deyile, x0, x1, x2, and x3’ün tüm olas deerleri aranarak M 4
karmaklkla çalmak yerine, sadece x2 ve x3’ün tüm olas
deerleri M 2 karmaklkla aranm ve bu M 2 denemenin
her admnda (x2, x3) çifti koulu altnda x0 ve x1’in ML
kestirimleri de 2M karmaklkla elde edilmitir. Böylece
toplam alc karmakl 2 M u M 2 2 M 3 ’e indirilmitir.
(5)’de önerilen X2 kodunun iki sütununun seri olarak dört
verici antenden iletilmesi ile aadaki 4 hzl X4 kodu elde
edilmitir:

kod matrisine göre iki zaman aralnda ileten, [7]’de
önerilmi CIOD’u ele alalm. Burada xiR and xiI , i 0,1 xi’nin
srasyla gerçek ve sanal ksmlarn göstermektedir. (4)’deki
kodun maksimum çeitleme ve kodlama kazançlar salamas
için QPSK ve M-QAM iaret kümeleri srasyla 13.29° ve
31.72° döndürülmelidir [7]. (4)’deki tasarmn dik olmas için
braklan bo yuvalar hem düük bir kod hzna, hem de
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c x2 R  jx3 I º
» H . (7)
0
¼

gelerinin tüm olas deerleri içerisinden sadece doru
birleim, (7)’yi aadaki modele indirger:

eklinde tanmlanan kodlama kazancdr. (3)’de A  , A’nn

0
º
x1R  jx0 I »¼

ª
0
Y«
d
x
3 R  jx2 I
¬

Burada zi , j  Z, ri , j ’den hesaplanan ara iarettir. x2 ve x3 sim-



ª x0 R  jx1I
«
0
¬

h2,1 " hnR ,1 º
»  N (6)
h2,2 " hnR ,2 ¼»

ª h1,1
X2 «
¬« h1,2

alnan iarettir. (2)’deki yaklam, (6)’nn ML çözümü için
M 4 metrik hesabn gerektirir. Fakat x2 ve x3 simgelerinin
tüm olas deerleri için ara iaretler hesaplanarak bu
karmaklk u ekilde düürülmütür:

Burada . Frobenius normunu göstermektedir. M elemanl bir
iaret uzay için (2)’deki minimizasyon M k metriin
hesaplanmasn gerektirir. Dik tasarmlar [2,3,7], (2)’nin her
biri M karmaklkl k adet metrie ayrtrlmasn salar. Dik
olmayan bir kodun alc karmakl M k ’dan düükse, bu
kodun karmakl düürülmütür.
ˆ olmak üzere, X ve X̂ ’n tüm olas deerleri için
XzX
ˆ ) ’n rank r, verici çeitlemesi
kod sözcük fark matrisi ( X  X
derecesi olarak tanmlanmtr. r nT ise X tam verici
çeitlemesi salar. Çiftsel hata olaslnn asimptotik olarak
bal olduu bir baka parametre ise
ˆ )( X  X
ˆ )H
G min ( X  X
(3)

Q1

r2,1 " rnR ,1 º
»
r2,2 " rnR ,2 ¼»

daki kanal katsays, ri , j  Y de i. alc antende j. zamanda

(2)

X

(5)

olmak üzere, hi , j  H j. verici anten ile i. alc anten arasn-

ML kod çözme karmakl, X kod sözcüünün
çözülebilmesi için gerekli olan metrik hesaplarnn toplam
says olarak tanmlanmtr. X’in ML çözümü u ekildedir:
ˆ
X

c x2 R  jx3 I º
».
b x1R  jx0 I ¼

(5)’deki a, b, c ve d parametreleri tasarm ölçütlerine göre
belirlenen birim genlikli karmak tasarm parametrelerdir.
QPSK ve 16-QAM iaret uzaylar için a = b = d = 1, c = j
deerleriyle srasyla 0.8 ve 3.2’lik  deerleri elde edilmitir.
X2 kodunun ML kod çözümü u ekildedir: nR alc anten için
alnan iaretler,

(1)

2

ª a x0 R  jx1I
«
¬ d x3 R  jx2 I

X2
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ª x0 R  jx1I
«
¬ x3 R  jx2 I

j x2 R  jx3 I
x1R  jx0 I

x4 R  jx5 I
x7 R  jx6 I

j x6 R  jx7 I º
».
x5 R  jx4 I ¼

vektörleridir. (13)’deki normalizasyon çarpan, U ’nun her
alcdaki SNR olmasn salamaktadr. Örnein, (5)’de verilen
X2 kodu için (13)’deki edeer kanal modeli,

(10)

Burada xi, i 0,...,7 , modülasyonlu simgelerdir. X2 koduna
benzer ekilde X4 kodunun kodlama kazanc QPSK için 0.8
olarak bulunmutur ki bu da (10)’daki yapnn doal bir sonucudur. Fakat X4 kodunun fark matrisinin ranknn 2 olmas
dolaysyla, 2. dereceden verici çeitlemesi elde edilmitir.
(2)’deki yaklam, X4’ün ML çözümü için M 8 metrik hesab
gerektirir. Fakat X2 koduna uygulanan koullu ML kod çözme
teknii X4’e de uygulanabilir. Alc xi, i 2,3,...,7 simgelerinin tüm olas deerleri için ara iaretleri hesaplar, ardndan
(8)’de verilen Z matrisini tüm birleimler için Q1 ’in alnan

y

ª x0 R  jx1I
«
¬b x5 R  jx4 I

x2 R  jx3 I
x1R  jx0 I

a x4 R  jx5 I º
» . (11)
x3 R  jx2 I ¼

Bu bölümde, 3. Bölüm’de önerilen yüksek hzl kodlarn
ulat maksimum karlkl bilgi miktar incelenmi ve bu
kodlarn MIMO kanal sasn yakalad gösterilmitir.
Öncelikle, alcda bilinen fakat vericide bilinmeyen
H  ^ nR u nT kanal matrisiyle tanmlanm nT u nR bir MIMO
kanaln  iaret-gürültü oranndaki (SNR) ergodik kanal
sasn verelim [1]:

(15)

C(U,2,2),CX (U,2,2)
C(U,3,3),CX (U,3,3)
C(U,4,4),CX (U,4,4)
2

30

3

4

Siga(bit)

25

(12)

20

15

10

5

(13)

0
0

5

10

15

20

25

30

SNR(dB)

ekil 1: Önerilen kodlarn nR = nT = 2,3,4 için ergodik salar

Burada, H, X kodunun edeer kanal matrisi [5], y, x ve n de
srasyla alnan iaret, birim varyansl iletilen iaret ve gürültü
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(12)’deki beklenen deer ilemi raslantsal kanal matrisinin
dalm üzerinden alnmaktadr. Bir uzay-zaman blok
kodunun sasnn hesaplanabilmesi için (1)’de verilen model
u ekilde gelitirilmelidir:

U
Hx  n .
nT

H

kod matrisli uzamsal çoullama (SM) yaps ile 2 u nR bir
MIMO kanaln sas da (16)’da verilen ifadeye eittir.
Yukarda yaplana benzer bir analiz X3 ve X4 kodlar için
de yaplabilir. Fakat, bu kodlarn edeer kanal matrislerinin
boyutlarnn oldukça büyük olmas dolaysyla, salar
dorudan Monte Carlo benzetimleri ile elde edilmitir. ekil
1’de, X2, X3 ve X4 kodlarnn srasyla 2, 3 ve 4 alc anten
için sa erileri verilmitir. Bu ekilden de görüldüü üzere
önerilen kodlar kendi verici anten saylar için (12)’de verilen
MIMO kanal sasn yakalamlardr. Verici çeitlemesi
salamayan SM tekniklerinin pratikte yelenmesinin en
önemli nedenlerinden biri uygulandklar sistemlerde MIMO
kanal sasn yakalamalardr. Dier taraftan, bu çalmada
önerilen kodlar, SM sistemleri gibi tam say yakalamalarnn
yan sra 2. dereceden verici çeitlemesi de salamaktadrlar.

4. Önerilen Kodlarn Bilgi Kuramsal Analizi

y

jx1I º
jx0 I »»
 n (14)
jx3 I »
»
jx2 I ¼

2

U nR *
ª U nR
º½
¦ i 1 hi,1hi ,2 » °°
°°
«1  2 ¦ i 1 hi ,1
2
CX2 ( U , 2, nR ) E ®log det «
»¾
2»
U nR
« U nR h h*
°
h

1
¦ i ,1 i,2
¦ i ,2 ¼» °°¿
°¯
2 i1
¬« 2 i 1
(16)
olarak bulunur. Gösterilebilir ki nR alc için X SM > x0 x1 @

2,3,...,5 koulu altnda x0 ve x1’in ML kestirimlerini

§
· °½
U
°
E ®log det ¨ I nT  H H H ¸ ¾ .
nT
©
¹ ¿°
¯°

0

0 º
x 
h1,1 »» ª« 0 R
x 
# » « 1R
» « x2 R 
0 »«
» x3 R 
hnR ,1 »¼ ¬
x

(14)’deki H matrisi (15)’de yerine konulur ve düzenlenirse,

elde eder. Böylece M 6 olan toplam alc karmakl 2 M 5 ’e
düürülmütür.

C U , nT , nR

hnR ,2

CX2 ( U , 2, nR )

X2 ve X4 kodlarnn aksine, (11)’deki kodun simetrik bir
yapya sahip olmamas dolaysyla X3 kodu için kodlama
kazanc optimizasyonu oldukça uzun bilgisayar aramalar
sonucunda yaplabilmitir. a = ej33°, b = ej49° deerleri için X3
kodunun kodlama kazanc 0.27 olarak bulunmutur. X4 kodu
gibi X3 kodu da 2. dereceden çeitleme kazanc salamaktadr.
X3 kodu için ML çözüm, X4 koduna benzer ekilde yaplr.
Alc xi, i 2,3,...,5 simgelerinin tüm olas deerleri için ara
iaretleri hesaplar, ardndan (8)’de verilen Z matrisini tüm
birleimler için Q1 ’in alnan iaret matrisi olarak kabul eder

ve xi, i

jh1,2
0
#
jhnR ,2

0
h1,2
#
0

eklinde verilir. X2 kodu tarafndan eriilen maksimum
karlkl bilgi miktar (X2 kodunun sas) u ekilde
hesaplanr [5, 7]:

iaret matrisi olarak kabul eder ve xi, i 2,3,...,7 koulu altnda x0 ve x1’in ML kestirimlerini elde eder. Böylece toplam
alc karmakl M 8 ’den 2 M 7 ’e düürülmütür.
Üç verici antende maksimum iletim hzl (3 hzl) bir kod
elde etmek için (5)’de verilen yap u ekilde gelitirilmitir:
X3

ª h1,1
« 0
«
U« #
2 «h
« nR ,1
«
«¬ 0
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5. Benzetim Sonuçlar
ekil 2’de, QPSK ve 16QAM modülasyonlar için, önerilen 2
hzl kodun (5), Golden kodun [8] ve Sezginer-Sari kodunun
(SS-kodu [10]) duruumsu Rayleigh sönümlemeli 2×2’lik bir
MIMO kanalda bit hata olasl (BER) erileri alnan SNR’a
bal olarak verilmitir. Bu erilerden görüldüü üzere yeni
kod Golden kod ile ayn baarm yakalarken, bu iki kod da
SS-kodundan daha iyi baarm vermektedir. Bunun nedeni
önerilen kodun ve Golden kodun kodlama kazançlarnn
QPSK ve 16-QAM için srasyla 0.8 ve 3.2 olmasnn yannda
bu deerlerin SS-kodu için 0.5 ve 2 olmasdr. Fakat SSkodunun kod çözme karmakl da 2 M 3 ’tür. Dolaysyla,
yeni kod Golden kodun baarmna SS-koduyla ayn alc
karmaklnda erimitir. ekil 3’de ise üç ve dört verici
anten için önerilen kodlarn iki alc antenli durumdaki baarmlar, QPSK modülasyonu için ilikin uzamsal çoullama
sistemleriyle karlatrlmtr. Burada Eb, bit bana ortalama
iaret enerjisidir. Bu erilerden görüldüü üzere, önerilen
kodlar saladklar verici çeitlemesi dolaysyla artan SNR’la
birlikte uzamsal çoullama sistemleriyle aralarndaki fark
açmaktadr. Ancak, baarmdaki bu iyileme, alc yapsnn
karmaklnn artmasn beraberinde getirmitir.
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Bu çalmada iki, üç ve dört verici antenli MIMO sistemler
için iletim hzlar srasyla 2, 3 ve 4 olan ve 2. dereceden
verici çeitlemesi salayan uzay-zaman blok kodlar önerilmitir. Bu kodlarn yüksek karmaklklar koullu ML kod
çözme tekniiyle düürülmütür. ki anten için önerilen
kodun, literatürdeki en iyi benzeri kod ile ayn baarm daha
düük bir karmaklkla salad, üç ve dört verici anten için
önerilen kodlarn da uzamsal çoullama tekniine göre hata
baarmnda kayda deer iyilemeler salad gösterilmitir.
Herhangi çift sayda verici anten için MIMO kanal sasn
yakalayan ve 2. dereceden verici çeitlemesi salayan bir kod
elde etmek için, iki anten için önerilen kodun uygun sayda
sütunu yan yana iletilebilir, ancak bu durumda alc karmakl kabul edilebilir snrlarn çok üstüne çkm olacaktr.
Önerilen kodlarda alc karmakln daha da düürmek için
kod matrislerindeki baz simgeler sfrlanabilir ki bu da kod
hznda ve sasnda düüe neden olacaktr.
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ekil 2: ki verici anten için BER karlatrmalar
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7. Kaynakça
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ekil 3: Üç ve dört verici anten için BER karlatrmalar
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