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1. (1,0) Considere o código convolucional com matrizes geradoras dadas por

G0 = [1 1], G1 = [1 0], G2 = [1 1].

(a) Determine a taxa e a memória do código.
(b) Esboce o diagrama de blocos do codificador.
(c) Esboce o diagrama de estados do código. Rotule os estados da seguinte maneira:

1 7→ 00, 2 7→ 10, 3 7→ 01, 4 7→ 11.
(d) Codifique a sequência de informação u = 0110. Insira a cauda apropriada.
(e) Decodifique a sequência (com cauda) recebida b = 110101100010 utilizando o algo-

ritmo de Viterbi.

2. (1,0) Iremos representar um código convolucional através de algumas matrizes relaciona-
das à sua treliça.

(a) SNS: (estado, entrada) 7→ próximo estado.
(b) SNO: (estado, entrada) 7→ próxima saída.
(c) SPS: estado 7→ possíveis estados anteriores.
(d) SPO: estado 7→ possíveis saídas anteriores.
(e) SSI: (estado anterior, estado atual) 7→ entrada.

Determine as matrizes acima para o código da Questão 1.

3. (2,0) Escreva a função abaixo, que deve implementar um codificador para códigos convo-
lucionais genéricos (n, 1) de memória m utilizando o diagrama de estados.

function c = convolutional_enc(code, u)
## Entradas:
## code: struct representando o código convolucional
## u: mensagem sem cauda (L bits).
## Saídas:
## c: bits codificados (n*(L+m) bits).
...
end
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4. (2,0) Escreva a função abaixo, que deve implementar um decodificador HDD para códigos
convolucionais genéricos (n, 1) via algoritmo de Viterbi.

function u_hat = convolutional_dec_hdd(code, b)
## Entradas:
## code: struct representando o código convolucional
## b: palavra recebida (n*(L+m) bits).
## Saídas:
## u_hat: mensagem estimada (L bits).

...

metricas = inf(2^m, L+m+1); # Métricas de cada nó.
caminhos = zeros(2^m, L+m+1); # Caminhos sobreviventes de cada nó.

metricas(1, 1) = 0;
caminhos(1, 1) = 1;

for t = 1 : L+m
...
for s = 1 : 2^m

...
end
...

end

...

5. (2,0) Escreva a função abaixo, que deve implementar um decodificador SDD para códigos
convolucionais genéricos (n, 1) via algoritmo de Viterbi. Deve ser assumido sinalização
polar.

function u_hat = convolutional_dec_sdd(code, r)
## Entradas:
## code: struct representando o código convolucional
## r: saída do canal AWGN (n*(L+m) números reais).
## Saídas:
## u_hat: mensagem estimada (L bits).
...
end

6. (2,0) Utilizando as funções escritas nas Questões 3 a 5, simule o desempenho de BER do
código convolucional da Questões 1 e 2. Assuma canal AWGN e sinalização polar.

Parâmetros de simulação:

• Comprimento da informação: L = 10.
• Número de palavras-código transmitidas: N = 10 000.
• Eb/N0 variando de −2 a 8 dB, com passo de 1 dB.

Figura de saída:

• Pb vs Eb/N0 para HDD (simulado), SDD (simulado) e não-codificado (teórico).

2/2


