
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 6 

Α) Αν δεχθούµε ότι για να προκύψει µικρή πιθανότητα σφάλµατος πρέπει τα διανύσµατα που 
χρησιµοποιούµε στην αναζήτηση ML ακολουθίας το µήκος του πρέπει να είναι L=5+lenhth(ISI), 
και ότι δεν χρησιµοποιούµε αλγόριθµο Viterbi υπολογίσετε το πλήθος των διανυσµάτων Ν και το 
µήκος τους  l που πρέπει να αποθηκευτούν σε κάθε µια από τις πιο κάτω περιπτώσεις. 
 

1. ∆υαδικό Σύστηµα µερικής απόκρισης  
2. Οκταδικό Σύστηµα µερικής απόκρισης 
3. ∆υαδικό Σύστηµα µε length(ISI)=4 
4. ∆εκαεξαδικό µε length(ISI)=4 

 

Β) Για διάνυσµα λήψης   

y=(-1.5, -0.3, 1.5)T να 

υπολογίστε το πιθανότερο 

διάνυσµα δεδοµένων  και το 

αντίστοιχο διάνυσµα 

θορύβου. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιπλοδυαδικό:   Υποτίθεται ότι d0=0 και A=1  

∆ιάνυσµα Λήψης y=(-1.5, -0.3, 1.5)T  

  

Data 

Sequence  

d(i)T 

i=1,2,…,8  

Sample 

Sequence  

b(i)T i=1,2,…,8 

Αποστάσεις  

||y- b(i)|| 2  i=1,…,8 

000  -2 -2 -2   

001  -2 -2  0   

010  -2  0  0   

011  -2  0  2   

100  0  0 -2   

101  0  0  0   

110  0  2  0   

111  0  2  2   

���� Η πλέον πιθανή λύση:  Έχει αποσταλεί το d=(???)T  
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Απαντήσεις 

A) 

A1)  l=1+5=6 , N=26=64 διανύσµατα. 

A2)  l=1+5=6 , N=86=218 ~250.000 διανύσµατα. 

∆ιπλοδυαδικό:   Υποτίθεται ότι d0=0 και A=1  

∆ιάνυσµα Λήψης y=(-1.5, -0.3, 1.5)T  

  

Data 

Sequence  

d(i)T 

i=1,2,…,8  

Sample 

Sequence  

b(i)T i=1,2,…,8 

Αποστάσεις  

||y- b(i)|| 2  i=1,…,8 

000  -2 -2 -2  15.3900     

001  -2 -2  0  5.3900     

010  -2  0  0  2.5900     

011  -2  0  2  0.5900    

100  0  0 -2  14.5900  

101  0  0  0  4.5900     

110  0  2  0  9.7900     

111  0  2  2  7.7900 

���� Η πλέον πιθανή λύση:  Έχει αποσταλεί το d=(011)T  



A3)  l=4+5=9 , N=29=512 διανύσµατα. 

A2)  l=4+5=9 , N=169=236 ~6.2×1010 διανύσµατα. 

Β) 

Υπολογίζουµε τις τιµές ai =||y- b(i)|| 2  i=1,…,8 που αποθηκεύουµε στην Τρίτη κατακόρυφη στήλη. 

15.3900    5.3900    2.5900    0.5900   14.5900    4.5900    9.7900    7.7900 

Οπότε η µικρότερη απόσταση είναι αωτή από το b(4)=[-2 0 2] εποµένως ο θόρυβος είναι v= y-b(4) 

= [0.5, -0.3, -0.5 ] ενώ τα πιο πιθανά data είναι d(4)=[0, 1, 1] 


