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ELE 461/561 

ÖDEV 3 

(Teslim Tarihi: 9 Mart 2017 ders saati) 

Ödev Teslim Şekli: Ödevi tek bir Matlab kodu olarak e-mail ile teslim edin.  Kodun ismi 

(Türkçe Karakter Olmadan) AdSoyad.m şeklinde olsun. Kodu çalıştırdığımda bir BER-SNR 

grafiği çıksın. 

Ödev konusu: QPSK kiplemesi için Alamouti kodlamasının bit hata oranı performansı. 

Önemli not: Rastgele sayı üretirken lütfen sadece rand, randint, randi, randn kullanın. Maalesef 

statistics toolbox’ım yok. Diğer komutları çalıştıramayabilirim.   

Kod şu şekilde olacak: 

1. Ana döngü:  SNRdB=0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 dB için dönecek.  

2. Ana döngünün içindeki deneme döngüsü:  250000 defa dönecek.  SNRdB  değerini dB’den 

doğrusal değere çevirmeyi unutmayın. Bu SNR değerleri “bit başına SNR”’dır. Dolayısıyla “sembol 

başına SNR “ için doğrusala çevirdikten sonra bunu iki ile çarpmak gerekir. 

a. Her bir deneme için: rastgele 4 bit üretilecek.  QPSK’de her iki bit bir sembol demektir. 

Semboller birim enerjilidir. Aşağıda gray kodlaması ile bit dizileri ve karşılık gelen 

semboller görülüyor. 

Bit dizisi Sembol 
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b. Yukarıdaki tabloya göre 4 bit iki sembole çevrilecek. Bunları 𝑠1 ve 𝑠2 olarak 

adlandırabiliriz. 

c. Kanal üretimi: Bu iki sembolün iletildiği sürede kanalı sabit varsayıyoruz. ℎ11 ve ℎ22 kanal 

kazançlarını rastgele üreteceksiniz. Bunların gerçel ve karmaşık kısımları sıfır ortalamalı 

ve ½ varyanslı Gauss rastgele değişkeni olacak. Alamouti’de anten başına SNR, sembol 

başına SNR’ın yarısıdır. Dolayısıyla baştaki iki ile çarpım buradaki iki ile bölümle birbirini 

götürür.  Sonuç olarak ürettiğimiz kanal kazançları  √𝑆𝑁𝑅 ile çarpılmalıdır. 

d. Gürültü üretimi: 𝑧1(1), 𝑧2(1), 𝑧1(2), 𝑧2(2) değerlerinin her biri bağımsız.  Her birinin reel 

ve karmaşık kısımları sıfır ortalamalı ve ½ varyanslı Gauss rastgele değişkeni olacak. 

e. ML detector için kitaptan denklemler (6.12) ve (6.13) kullanılarak �̃�1 ve �̃�2 bulunacak. 

Daha sonra kitaptan denklem (6.31) kullanılarak �̂�1 ve �̂�2 kestirimleri yapılacak ve bunlara 

karşılık gelen bit dizileri tablodan bulunacak. 

f. İletilen 4 bit ve alınan 4 bit karşılaştırılarak kaç tane hata olduğu bulunacak. 



Her SNR değeri için:  250000 denemede yapılıyor ve toplam 1000000 bit üretilmiş oluyor. Bunlardaki 

toplam hata sayısını sayarak hatasayisi/1000000 ile bit hata oranını bulmuş oluyoruz. Kodun sonunda 

bu BER-SNR grafiğinin çizdirilmesi gerekiyor. 


