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Performanţele egalizării iterative cu algoritmul soft-RSSE 

Adrian Florin PĂUN1, Silviu CIOCHINĂ1, Şerban-Georgică OBREJA1 

Cuvinte cheie.  Egalizare turbo, RSSE, Vterbi , 
SOVA, trellis. 
Rezumat. În acest articol prezentăm un egalizor cu 
complexitate redusă, care foloseşte algoritmul 
Reduced State Sequence Esimation cu ieşire soft 
(soft-RSSE) şi este utilizat într-o structură de 
egalizare iterativă. Algoritmul soft-RSSE se bazează 
pe diagrama trellis, utilizează informaţia apriori, fiind 
de fapt o variantă modificată a algoritmului Viterbi cu 
ieşire soft (SOVA) introdus de Hagenauer [1]. Sunt 
propuse mai multe moduri de generare a biţilor “soft” 
care sunt transmişi decodorului pentru a completa 
operaţiile de la recepţie. Performanţa turbo-
egalizorului a fost investigată pe legătura radio 
descendentă a sistemului Enhanced Data Rates for 
Global Evolution (EDGE). Simulările au arătat că un 
câştig semnificativ se obţine doar pentru primele 3-4 
iteraţii. Aceste simulări susţin ideea că turboegalizarea 
cu algoritmul soft-RSSE este un candidat important 
pentru transmisiunile cu modulaţie multinivel prin 
canale radio cu o singură purtătoare, care au o 
împrăstiere a întârzierilor semnificativă. 

Key words. Turbo equalization, RSSE, Viterbi, 

SOVA, trellis. 

Abstract. In this paper we present a low complexity 

equalizer in iterative structure that employ soft- 

Reduced State Sequence Estimation (soft-RSSE). 

Trellis based soft-RSSE algorithm is a modified 

version of SOVA algorithm that use apriori 

information, introduced by Hagenauer [1]. We 

propose several methods for generate outputs 

soft bits. The performance of the proposed 

turboequalizer is investigated for the Enhanced Data 

Rates for Global Evolution (EDGE) radio downlink. 

Simulation results show that significant power gains 

may be achieved with only a few (3–4) iterations. 

These results demonstrate that soft-RSSE turbo 

equalization is an attractive candidate for single-

carrier broadband wireless transmissions with 

multilevel modulation, in significant delay-spread 

environments.  

 
1. Introducere 1 

Turbo-egalizarea a fost iniţial introdusă în [2] 
pentru îmbunătăţirea performanţelor sistemelor de 
comunicaţii prin canalele cu interferenţă intersimbol 
(ISI). Această tehnică de recepţie se poate aplica în 
situaţia în care biţii de date sunt codaţi cu un codor 
corector de erori, iar biţii codaţi (sau simbolurile 
obţinute în urma modulaţiei acestora) sunt întreţesuţi 
înainte de transmisia pe canalel. În [3] s-a arătat că 
modulaţia codată cu întreţeserea biţilor (BICM) 
atinge performanţe superioare modulaţiei trellis cu 
întreţeserea simbolurilor, în lucrarea de faţă fiind 
abordată doar primul tip de modulaţie. 
                                                 
1 Universitatea POLITEHNICA, Bucureşti. 

Principiul turboegalizării, schematizat în   figura 1, 

constă în schimbul informaţiei de încredere despre 

biţii codaţi (biţi soft) între egalizor şi decodor, într-o 

manieră iterativă. Valoarea soft a biţilor este în 

forma logaritmului raportului de plauzibilitate LLR. 

Implementarea optimă a egalizării turbo se bazează 

pe utilizarea algoritmului Log-MAP atât pentru blocul 

de egalizare cât şi pentru blocul de decodare.  

În ciuda rezultatelor foarte bune pe care le poate 

obţine, utilizarea acestui algoritm este limitată, 

datorită complexităţii aritmetice, la modulaţiile cu 

puţine simboluri în constelaţie (BPSK, QPSK) si la 

transmisia prin canale cu memorie scurtă. Pentru 

celelalte situaţii trebuie să se utilizeze algoritmi 



Adrian Florin Păun, Silviu Ciochină, Şerban-Georgică Obreja 

 
84 TELECOMUNICAŢII ● Anul L, nr. 1/2007 

suboptimali, bazaţi pe filtrare sau algoritmi de 

căutare prin arbori, ori modalităţi de reducere a 

numărului sărilor din diagrama trellis asociată.  
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Fig. 1.  Turbo equalization principle. 

Una din primele abordări în direcţia reducerii 

diagramei trellis a fost ideea scurtării lungimii 

canalului, aplicată în algoritmul detecţiei secvenţei 

cu decizie în buclă (DFSE sau DDFSE). Eyuboglu 

[4] a propus ideea reducerii numărului de stări din 

diagrama trellis asociată algoritmului Viterbi prin 

gruparea mai multor stări în aşa-numite “hiperstări” 

(care devin nodurile diagramei trellis) şi căutarea 

prin această diagramă a căilor supravieţuitoare (per 

hiperstare). Performanţele receptorului rezultat, cu 

complexitate redusă faţă de unul care s-ar baza pe o 

diagramă trellis completă, sunt puternic influenţate 

de modul de partiţionare a stărilor. 

2. Modelul sistemului 

Considerăm modelul sistemului cu blocul de 

transmisiedin figura 2. Biţii de date { }0,1iu ∈  sunt 

codaţi cu un cod corector de erori convoluţional cu 

rata r. Biţii codaţi întreţesuţi '
kc  obţinuţi prin 

înterţeserea biţilor { }1, 1kc ∈ −  sunt partiţionaţi în 

M·Q secvenţe ' ' '
1 2' ... M⎡ ⎤= ⎣ ⎦c c c c . Fiecărei secvenţe 

' ' ' '
,1 ,2 ,...n n n n Qc c c⎡ ⎤= ⎣ ⎦c  îi este asociat un simbol din 

constelaţia modulaţiei 8-PSK, folosind regula de 

alocare Gray [5].  

Presupunând că secvenţa de date 

[ ]1 2 ... Mx x x=x , nx S∈  este transmisă în mod burst 

prin filtrul de formare de la emisie gT (τ), prin canalul 
cu răspunsul la impuls hc(t, τ), afectat de zgomotul 
gaussian, al şi aditiv w(t), cu densitatea spectrală de 
putere N0 / 2 , apoi prin filtrul de la recepţie gR(τ) şi 
este eşantionat cu perioada de simbol, eşantioanele 
receţionate se pot scrie folosind modelul echivalent 
al canalului în timp discret:   
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unde cu L s-a notat lungimea în tmp discret a 
canalului.  
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Fig. 2. Blocul de transmisie al sistemului. 

Pentru simplificare, s-a preusupus cunoscut 
canalul, invariant pe durata unui burst şi o 
sincronizare perfectă la recepţie. 

3. Algoritmul soft-RSSE cu informaţie  
a-priori 

În continuare vom prezenta pe scurt modul de 
reducere al diagramei trellis pentru RSSE fără ieşire 
soft şi fără informaţie apriori, şi modificările necesare 
pentru a genera informaţie soft şi a utiliza şi 
informaţia apriori. 

În [4] s-a stabilit că pentru a obţine performanţe 
optime, partiţionarea stărilor trebuie realizată astfel 
încât în fiecare hiperstare să se grupeze stări între 
care distanţele euclidiene sunt maxime. Pentru 
aceasta, în algoritmul RSSE, simbolurile din 

constelaţia semnalului emis { }0 1 2 1
, ,..., MA a a a

−
=  se 

grupează în Ji subseturi de simboluri disjuncte ( )'
ka . 

Se preferă macrosimboluri cu acelaşi număr de 
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simboluri componente, astfel încât Ji este o putere a 
lui 2 la fel ca şi numărul de simboluri din 
macrosimbol (2M/Ji). În algoritmul RSSE se pot 
utiliza mai multe partiţii, care trebuie să respecte şi 
restul de principii de partiţionare ale lui Ungerboeck 

[6]. Dacă 
jJA  este partiţia mai fină a lui 

iJA , numărul 

macrosimbolurilor din prima partiţie este mai mare 

decât al celor din a doua ( j iJ J≥ ), atunci dacă un 

simbol aparţine unui subset din prima partiţie se 
regăseşte într-un macrosimbol din a doua, atunci toate 
simbolurile primului subset trebuie să aparţină aceluiaşi 
macrosimbol din a doua partiţie. Deoarece algoritmii de 
tipul RSSE folosesc diagrama trellis care este 
construită pe baza memoriei canalului (de dimensiune 
L), partiţiile care se utilizează pentru “adâncimi diferite 
în memoria canalului” (

iJA ,
1iJA
+

) trebuie să respecte 

condiţia 1+≥ ii JJ  pentru 1 i L≤ ≤ . 

În figurile 3 şi 4 sunt prezentate, ca exemplu, 
partiţii care se pot alege pentru două tipuri de 
constelaţii: 8-PSK şi 16-QAM, precum şi distanţele 
euclidiene dintre simbolurile din fiecare subset de 
simboluri, cu ε notându-se energia medie per 
simbol. Se observă o particularitate, si anume că 
distanţele euclidiene sunt aceleaşi în toate subseturile  

şi pentru toate simbolurile dintr-un macrosimbol, iar 

distanţa euclidiană intraset este mai mare decât cea 

interset. De fapt acesta este şi ideea algoritmului 

RSSE, aceea de a aplica un algoritm puternic, dar 

cu complexitate aritmetică ridicată (MLSE), pentru 

detecţia corectă a macrosimbolului (unde distanţa 

euclidiană este mică) şi o tehnică simplă, dar cu 

performanţe generale mai reduse decât MLSE, 

detecţia directă, în interiorul setului de simboluri 

(unde distanţa euclidiană este mare). 

În RSSE se defineşte starea din diagrama trellis 

modificată (hiperstarea) pe baza subsetului de 

simboluri, corespunzător unui simbol, astfel: 

 ( ) ( ) ( )1 2' 1 , ' 2 ,..., 'n n n n Lt x x x L− − −⎡ ⎤= ⎣ ⎦  (60) 

unde ( )'n ix k−  este subsetul căruia îi aparţine 

simbolul n ix − . Deoarece ' ( )n ix k−  poate implica doar 

una din valorile Ak, RSSE va avea un număr total de 

stări de 
1

L
ii

J
=∏  cu Ji≤2M , în loc de 2ML stări orginale. 

Astfel prin alegerea setului de partiţionare se 

stabileşte numărul de hiperstări din diagrama trellis 

şi în consecinţă complexitatea algoritmului. 

 
 ( )2 2d ε= −   

 2d ε=  

 2d ε=  

 

Fig. 3. Seturile de partiţionare Ungerboek pentru constelaţia 8-PSK. 
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Fig. 4.  Seturile de partiţionare Ungerboek pentru constelaţia 16-QAM. 

Deoarece o hiperstare include mai multe stări 

MLSE, se obţine o convergere mai rapidă a căilor 

faţă de algoritmul Viterbi.  

După cum se observă, structura RSSE este 

flexibilă şi permite un control al compromisului între 

complexitate şi performanţe prin alegerea adecvată 

a numărului de hiperstări pentru o anumită 

adâncime. Odată cu numărul subseturilor, creşte şi 

distanţa euclidiană dintre simbolurile componente, 

iar la limită când într-un subset avem doar un 

simbol, performanţa va fi cea a receptorului MLSE 

cu stări complete (numărul de hiperstări va fi egal cu 

numărul de stări din diagrama trellis completă). Pe 

de altă parte, în cazul unui singur subset, care 

conţine toate simbolurile alfabetului S, vom avea 

cazul unui egalizor liniar sau DFE. În cazul în care 

se alege Ji =2M pentru i=1...L’ şi Ji=1 pentru  i= 

L’+1...L, se obţine algoritmul DFSE 

Din punctul de vedere al diagramei trellis (figura 5), 

în cazul RSSE, nu mai avem situaţia în care o 

tranziţie dintr-o hiperstare în alta este determinată 

de un simbol unic de intrare (în canal), având un 

anumit simbol la recepţie (ca la MLSE), ci o tranziţie 

poate fi determinată de oricare din simbolurile care 

aparţin aceluiaşi macrosimbol. 
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Fig. 5. Diagrama trellis pentru RSSE 2×2. 

Astfel, la fiecare moment de timp, pentru fiecare 

hiperstare trebuie să se determine calea cu metrica 

ce mai bună (hiperstarea anterioară şi simbolul 

emis, care aparţine subsetului de simboluri 

respectiv, la acel moment de timp). Deci locul 

stărilor din algoritmul Viterbi este luat aici de 

hiperstări, iar o tranziţie dintr-o stare în alta, va 

identifica în mod unic macrosimbolul căruia îi 

aparţine simbolul emis. De aceea determinarea căii 

supravieţuitoare care ajunge într-o anumită hiperstare 
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se realizează , de regulă, în două etape. Mai întâi 

pentru hiperstarea curentă considerată, se determină, 

pentru fiecare subset de simboluri, care este simbolul 

care generează metrica cea mai bună (relaţia 2).  

 ( ) ( )( )

2

0
2| max ln Pr

2i
n l i

L

n l n l
l

J n n nx A
w

y h x
M y x x

σ−

−
=

∈

⎧ ⎫
−⎪ ⎪

⎪ ⎪= − +⎨ ⎬
⎪ ⎪
⎪ ⎪
⎩ ⎭

∑
 (2) 

Simbolul respectiv xn-l va reprezenta în 

continuare subsetul de simboluri din care face parte 

pentru acel moment de timp x’n-l(l).  

Apoi se determină care este macrosimbolul şi 

hiperstarea anterioară care aparţine căii cu metrica 

ce mai bună pentru hiperstarea curentă. Ca şi la 

algoritmul Viterbi, metrica stării curente se 

calculează iterativ, adunând la metrica hiperstarii 

anterioare (corespunzătoare căii supravieţuitoare) 

metrica ultimei tranziţii valide 

 ( ) ( ) ( ){ }1 J
,

` max |
n n

n n n n
t x

V t V t M y x+ = +  (3) 

unde 1`n nt t +→  este o tranziţie validă 

4. Evaluarea biţilor “soft” pentru algoritmul 
soft-RSSE 

Ca şi la la algoritmul SOVA, pentru determinarea 

valorilor “soft ” a biţilor asociaţi simbolurilor, se face 

aproximarea :  

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

Pr bit cale suprav
ln

Pr bit cale conc

Pr cale suprav
ln

Pr cale conc
q

n nV s M

∈
≈

∈

≈ = − x y

 

Astfel trebuie să se evalueze şi să se memoreze 

diferenţele dintre metrica căii optime prin diagrama 

trellis şi metricile altor căi (căi concurente), apropiate 

de cea optimă, care prin alegere în detrimentul celei 

optime ar conduce la eronarea simbolurilor emise şi 

implicit a biţilor codaţi întreţesuţi asociaţi acestora. 

Este necesar să se obţină informaţii despre căile 

concurente doar pentru hiperstările care se află pe 

celea supravieţuitoare “finală”. Din modul de 

generare a diagramei trellis cu stări reduse, sunt mai 

multe posibilităţi de a obţine valoarea soft a biţilor 

mapaţi simbolurilor, tehnici bazate pe strategia de 

evaluare şi reactulaizare a valorilor de la SOVA: 

 a) Cea mai simplă modalitate este de a memora 

pentru fiecare hiperstare, doar o singură cale 

concurentă. Se alocă biţilor asociaţi simbolurilor 

diferite de pe cele două căi valoarea minimului dintre 

valoarea actuală a acestora şi diferenţa metricilor 

acestor căi. Celorlalţi li se atribuie o valoare de 

încredere de M ori mai mare decât maximul acestei 

diferenţe. Această abordare simplă alocă aceeaşi 

valoare tuturor biţilor asociaţi unui simbol. În acest 

caz, calea comperiroare poate fi aleasă ori în prima 

etapă de determinare a metricii hiperstării, atunci 

cind se stabilesc “simbolurile reprezentative” pentru 

fiecare subset; sau în a doua etapă cind se 

stabileşte subsetul de simboluri corespunzător căii 

cu metrica optimă. 

b) Varianta cea mai complexă este cea în care 

bitul soft este estimat cu o refacere parţială a 

diagramei trellis (în serns invers timpului). Prin acest 

algoritm se caută existenţa unei căi nedectectate 

pentru o valoare dată a bitului, iar dacă această cale 

lipseşte, metrica ramurii lipsă corespunzătoare căii 

respective este calculată din istoria stărilor. Procesul 

de reconstrucţie are ca efect creşterea seminificativă 

a complexităţii algoritmului. Mai mult, deoarece nu 

se cunoaşte care ramură va lipsi, această abordare 

este nestructurată şi necesită un număr mare testări, 

ceea ce o face impracticabilă. 

c) O variantă cu complexitate medie constă în 

determinarea valorii de încerdere pentru toţi biţii 

diferiţi asociaţi simbolurilor din acelaţi subset. Astfel 

la determinarea tranziţiei reprezentative a unui grup 
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de tranziţii, se alocă fiecărui bit asociat unui simbol 

diferit de bitul corespunzător simbolului “reprezentativ” 

o valoare egală cu diferenţa dintre metricile 

tranziţiilor. Pentru biţii identici simbolurilor tuturor 

tranziţiilor din grup se alocă o valoare egală cu 

valoarea maximă soft calculată pentru acel grup 

înmulţită cu numărul tranziţiilor din grupul de tranziţii. 

Apoi, pentru diagrama trellis cu hiperstări şi tranziţii 

“reprezentative” se poate aplica regula de calcul a 

valorii soft şi reactualizare a acesteia de la SOVA, 

înlocuind stările cu hiperstări şi simbolurile cu 

simboluri corespunzător setului. 

d) O altă variantă, cu complexitate medie, dar 

mai redusă decât anterioara, constă în determinarea 

doar a unei singure căi competitoare (cu metrica cea 

mai apropiată de cea pentru simbolul reprezentativ) 

în interiorul unui subset de simboluri. Se alocă drept 

valoare de “încredere” diferenţa dintre cele două 

metrici pentru biţii care diferă pe cele două căi şi o 

valoare de cca M ori mai mare celorlalţi. Apoi se 

aplică metoda de evaluare a “încrederii” de la 

algoritmului SOVA pe diagrama trellis cu hiperstări şi 

subseturi de simboluri. 

5. Rezultatele simulărilor 

Simulări ale egalizării turbo cu un egalizor care 

utilizează algoritmul soft-RSSE au fost realizate 

pentru schema de modulaţie MCS5 din sistemul 

EDGE pentru canal de tipul TU []. Blocul biţilor de 

date este codat convoluţional cu rata E=0,37 cu un cod 

cu polinoamele generatoare 133, 171, 145 (scrise în 

octal). După aplicarea schemei de puncturing CPS=20, 

cei 1392 de biţi codaţi sunt întreţesuţi, apoi sunt grupaţi 

în 4 cadre de 348 biţi, cărora le corespund 116 sim-

boluri din modulaţia 8-PSK. După introducerea 

secvenţei de antrenare de 26 simboluri (în mijlocul 

cadrului) şi completarea la început şi sfîrşit cu câte 

3 simboluri tail, cele patru cadre sunt transmise pe 

rând pe un canal radio cu trei căi de propagare, cu 

fading Rayleigh. Pentru turbo-egalizarea de la recepţie 

s-a utilizat algoritmul soft-RSSE pentru egalizare şi 

algoritmul Max-Log-MAP pentru decodare. 

Performanţa receptorului este exprimată în 

termenii ratei de eroare binare (BER), evaluate după 

decodarea a 2500 pachete de date (transmisia a 

10000 cadre) , în funcţie de raportul semnal/zgomot 

per bit de informaţie, 0/bE N  , determinat fără a lua 

în considerare secvenţa de antrenare transmisă în 

fiecare cadru. 

Pentru algoritmul soft-RSSE s-au considerat 

două moduri de alegere a partiţiilor, prima 8×4 macro-

simboluri având 32 stări pentru diagrama trellis, a 

doua 8×2 cu 16 stări, în timp ce diagrama trellis 

completă are 64 stări. 

În figurile 6 şi 7 sunt prezentate rezultatele 

obţinute pentru turbo-egalizoarele care folosesc 

aceste tipuri ale algorimului soft-RSSE pentru 

iteraţiile 0, 2 şi 4. Cu şinie punctată s-au marcat 

performanţele unui receptor “geniu” (cu informaţii 

apriori  perfecte despre biţii codaţi ai puţin pentru 

bitul curent care este estimat de algoritm ) care 

utilizează algoritmul Log-MAP. 

Se constată o îmbunătăţire a performanţelor pînă 

la iteraţia 4, dar şi o pierdere de cca 1,3 dB pentru 

soft-RSSE 8×4 (la BER=2·10-5) şi de 3,5dB pentru 

soft-RSSE 8×2 (la BER=3·10-4). Acest fenomen se 

poate explica (pentru 0/bE N  mari) prin reducerea 

diversităţii schemei de transmisie. 

În figura 8 sunt prezentate performanţele turbo-

egalizorului cu soft-RSSE, la iteraţia 4, folosind 

modurile (a) (c) (d) de evaluare a biţilor soft. 

Diferenţele de şa valori mici ale 0/bE N  se 

datorează preciziei de aproximare a biţilor soft. 

Astfel cea mai precisă aproximare o are varianta (c) 

şi cea mai puţin precisă, varianta (a). 
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Fig. 7.  BER pentru algoritmul soft-RSSE 8×2,

iteraţiile 0,2,4. 

Fig. 8.  BER pentru algoritmul soft-RSSE 8×4, 

biţii soft de tipul (a), (c), (d). 

Fig. 6.  BER pentru algoritmul soft-RSSE 8×4,

iteraţiile 0,2,4. 
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6. Concluzii 

În acest articol propunem un algoritm cu 

complexitate redusă, care se bazează pe diagrama 

trellis şi care oferă performanţe acceptabile pentru 

canale cu ISI şi o împrăstiere a întârzierilor medie. 
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