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ABSTRACT 
   The error-correcting performance of low-density parity check (LDPC) codes, when 
decoded using practical iterative decoding algorithms, is known to be close to 
Shannon limits. In this paper we study the LDPC codes performance when varying 
code rate, constellation level and the maximum number of iteration, this paper shows 
better coding gain can be obtained at the cost of higher complexity or higher bit rate. 
For some cases,  due to their inability to reach very low bit error rates (e.g., 10− 12) at 
low signal-to-noise ratios (SNRs), a consequence the error rate floor phenomenon 
associated with iterative LDPC decoders is produced. This paper demonstrates that 
the concatenation system used LDPC as an inner code and the Bose, Chaudhuri, and 
Hocquenghem codes (BCH) as an outer code can successfully lower the floor. 
Connecting BCH codes lower the LDPC BER floor by a factor( from 32 to 22) at  
about SNR (from -1dB to 1.8 dB) with the same overall cod rate(i.e without any 
reduction in the bandwith efficiency) and restricted few number of iteration ( only 5 
iterations). 
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  تحسين أرضية الخطأ لشفرة التفقد المتكافئ المنخفض الكثافة

  الخالصة
في تصحيح األخطاء عند فك الشـفرة   )LDPC(التفقد المتكافئ المنخفض الكثافة أن أداء شفرة       

. يكون قريبا من الحدود التي وضـعها العـالم شـانون   , فك الشفرة التكراريةبأستخدام خوارزمية  
مستوى التكوكـب والحـد   , عند تغيير نسبة الشفرة LDPCيتضمن هذا العمل دراسة اداء  شفرات

بح تشفير اعلى على حسـاب زيـادة   هذا المقال يظهر امكانية الحصول على ر, األعلى لعدد التكرار
الوصول الى نسبة خطأ  LDPCفي بعض الحاالت التسطيع شفرات . التعقيد او زيادة نسبة األرسال

نتيجة لهـذا تنشـأ ظـاهرة    , )SNRs(في قيم قليلة لنسب األشارة الى الضوضاء) 10-12مثال (قليلة 
ا المقال يظهر بوضوح ان النظام هذ. المتكررة LDPCالمتزامنة مع فك شفرات ارضية نسبة الخطأ 

 the Bose, Chaudhuri, andكشــفرة داخليــة وشــفرة  LDPCالمتتــابع المكــون مــن 
Hocquenghem codes  المعروفة بشفرة)BCH( هذا النظام قادر بنجاح علـى  , كشفرة خارجية

 22الى  32بمقدار من  LDPCقلل ارضية الخطأ في شفرة  )BCH(أن ربط . تقليل ارضية الخطأ
) عدم فقـدان كفـاءة النطـاق   ( مع نسبة شفرة متماثلة  dB 1.8الى    1dB-من  SNRعند حدود 

  ).تكرارات فقط 5(وتقصير عدد التكرار الى عدد قليل 
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