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اتاق

موضوع کلی درس
استفاده از کدینگ کانال ،یکی از روشهای موثر در رسیدن به ظرفیت کانال در سیستمهای مخابراتی است .در این درس اصول ریاضی الزم برای
بیان و تحلیل کدهای کانال ارائه می شوند و سپس به بررسی کدهای کانال متداول و روشهای دیکدینگ آنها میپردازیم .یکی از روشهای بهبود
عملکرد سیستمهای مخابراتی استفاده از ترکیب مناسب کدهای کانال است که درادامه درس به آن خواهیم پرداخت .در انتها (در صورت داشتن
زمان کافی) روشهای نوین کدینگ کانال نظیر کدهای ضربی ،کدهای توربو و کدهای  LDPCرا بررسی خواهیم کرد.
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