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Tóm tắt

Các hệ thống truyền thông hợp tác truyền dẫn đa đầu vào, đa đầu ra (MIMO: Multiple-Input
Multiple-Output) sử dụng các bộ tách tín hiệu tuyến tính thông thường như cưỡng bức không (ZF:
Zero Forcing) và sai số bình phương trung bình nhỏ nhất (MMSE: Minimum Mean Square Error)
tại nút đích mặc dù có độ phức tạp tính toán thấp nhưng có phẩm chất tỉ lệ lỗi bít (BER: Bit Error
Rate) không tốt. Trong công trình này, nhằm nâng cao phẩm chất BER của hệ thống truyền thông
hợp tác MIMO-SDM (SDM: Spatial Division Multiplexing) chúng tôi đề xuất sử dụng phương pháp
suy giảm dàn vào các bộ tách tín hiệu ZF và MMSE nút đích. Các kết quả mô phỏng máy tính cho
thấy các bộ tách tín hiệu tuyến tính có hỗ trợ suy giảm dàn LRA-ZF và LRA-MMSE có phẩm chất
BER được cải thiện đáng kể. Trong khi, kết quả phân tích độ phức tạp tính toán cho thấy các bộ
tách tín hiệu đề xuất yêu cầu thêm độ phức tạp không đáng kể so với các bộ tách tín hiệu tuyến
tính ZF và MMSE thông thường.

Multiple-input multiple-output (MIMO) cooperative communication systems often use conven-
tional linear detectors such as zero forcing (ZF) or minimum mean-square error (MMSE) at the
destination node for the sake of reduced complexity. However, the performance of these detectors is
not as good as expected. In this work, in order to improve the BER performance of the MIMO spatial
division multiplexing (SDM) cooperative system, we propose to combine lattice reduction with the
ZF and MMSE linear detectors at the destination. The proposed two lattice reduction aided (LRA)
detectors, namely LRA-ZF and LRA-MMSE, are shown to achieve significant improvement in BER
performance while requiring only small additional complexity compared with the conventional linear
detectors.

Từ khóa

Cooperative communication, MIMO-SDM, signal detectors, ZF, MMSE, LRA, relay selection,
MSE.

1. Giới thiệu

Ngày nay, các hệ thống truyền thông không dây đang đứng trước những thách thức to lớn
cả về cải tiến giải pháp cũng như cải tiến công nghệ nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng
cao và khắt khe hơn của người sử dụng, chẳng hạn: mở rộng phạm vi vùng phủ; gia tăng tốc
độ truy cập; nâng cao phẩm chất và độ tin cậy của hệ thống; sử dụng hiệu quả năng lượng
cũng như phổ tần; và đặc biệt là giảm thiểu độ phức tạp trong tính toán, xử lý.

Truyền thông hợp tác [1], [2] thông qua sự hỗ trợ của các trạm (nút) trung gian cho phép
tạo nên các mạng ăng-ten ảo, nhờ vậy có thể gia tăng tốc độ truyền dẫn, mở rộng phạm vi

(1) Học viện Kỹ thuật Quân sự
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vùng phủ, nâng cao phẩm chất tín hiệu, giảm kích thước và giá thành triển khai mạng cũng
như tối ưu việc phân bổ công suất.

Các hệ thống truyền dẫn đa đầu vào, đa đầu ra (MIMO: Multiple-Input Multiple-Output)
[3], [4] bằng việc sử dụng kỹ thuật phân tập không gian, nhờ đó có khả năng tăng dung
lượng hệ thống [5], cải thiện phẩm chất tín hiệu và độ tin cậy các đường liên kết [6], nâng
cao hiệu quả sử dụng phổ cũng như giảm thiểu công suất tiêu thụ [7], và là một trong những
giải pháp then chốt khắc phục các ảnh hưởng của pha-đinh vô tuyến.

Xuất phát từ những đặc tính ưu việt, nổi trội của truyền thông hợp tác và các kỹ thuật
MIMO, có thể nói các hệ thống truyền thông hợp tác MIMO đang là một trong những chủ
đề nổi lên đầy hấp dẫn, thu hút được sự quan tâm đáng kể và là động lực thúc đẩy mạnh mẽ
các hoạt động nghiên cứu của các nhà khoa học trong những năm gần đây. Truyền thông hợp
tác MIMO cho đến thời điểm hiện tại được xem như là ứng cử viên hàng đầu, đầy tiềm năng,
hứa hẹn, là một trong những giải pháp then chốt, hữu hiệu nhất đáp ứng những yêu cầu và
thách thức hiện tại cũng như trong tương lai của các hệ thống truyền thông không dây. Đến
nay, giới nghiên cứu khoa học không ngừng tập trung mọi nỗ lực cũng như dồn hết tâm trí
để đề xuất các giải pháp tối ưu nhằm phát huy lợi ích to lớn của các hệ thống này từ nhiều
khía cạnh khác nhau, chẳng hạn: tối ưu phân bổ công suất [2]; tối ưu hóa lựa chọn ăng-ten
[8], [9]; tối ưu lựa chọn chuyển tiếp (RS: Relay Selection) [10]–[12]; và tối ưu các ma trận
xử lý tại các nút nguồn, chuyển tiếp, đích [13], [14].

Tuy nhiên, trên thực tế phẩm chất của các hệ thống truyền thông hợp tác MIMO lại phụ
thuộc vào nhiều yếu tố, có thể nói một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đáng kể
đến cả chất lượng tín hiệu nhận được cũng như độ phức tạp trong tính toán, xử lý là kỹ thuật
tách tín hiệu tại máy thu nút đích [15]–[17]. Vấn đề then chốt và cũng là nhiệm vụ thách thức
đặt ra đối với việc thiết kế các bộ tách tín hiệu là sao cho tín hiệu nhận được sau tách sóng
đạt được phẩm chất theo yêu cầu trong khi độ phức tạp tính toán có thể chấp nhận được. Tùy
theo yêu cầu về độ phức tạp tính toán, yêu cầu phẩm chất tín hiệu đạt được sau tách sóng
mà máy thu sẽ sử dụng các bộ tách tín hiệu với các thuật toán phù hợp khác nhau.

Trong các hệ thống MIMO-SDM, có thể nói hai bộ tách tín hiệu tuyến tính cưỡng bức
không (ZF: Zero Forcing) và sai số bình phương trung bình nhỏ nhất (MMSE: Minimum
Mean Square Error) được sử dụng khá rộng rãi và phổ biến do các bộ tách này có độ phức
tạp tính toán, xử lý thấp đồng thời chúng dễ dàng thực hiện nhờ các thuật toán thích nghi
[3]. Tuy nhiên, phẩm chất tách tín hiệu thông qua tỉ lệ lỗi bít (BER: Bit Error Rate) của các
bộ tách này còn thấp, đặc biệt khi các máy thu, phát sử dụng số lượng ăng-ten lớn [15], [16].
Khắc phục nhược điểm này, các bộ tách này thường được đề xuất dùng kết hợp với nhau
[17] hoặc kết hợp với thuật toán phù hợp [18], [19]. Đặc biệt, để nâng cao phẩm chất hơn
nữa phẩm chất cho các hệ thống truyền thông MIMO, phương pháp rút gọn dàn (LR: Lattice
Reduction) [20]–[22] đã được các nhà khoa học đề xuất sử dụng kết hợp với hệ thống này.
Thuật toán rút gọn dàn ban đầu được xây dựng dựa trên nền tảng của thuật toán phổ biến
LLL (LLL: Lenstra Lenstra Lovász) thực do A. K. Lenstra, H. W. Lenstra và L. Lovász đề
xuất trong [20].

Trên thực tế, các máy thu với bộ tách tín hiệu có sự hỗ trợ rút gọn dàn (LRA: Lattice
Reduction Aided) cho phép mang lại phẩm chất BER vượt trội so với các máy thu sử dụng
các bộ tách tín hiệu thông thường cùng loại [18], [19], [23]–[29]. Cụ thể hơn, các bộ tách
tín hiệu không gian thời gian Bell Lab (V-BLAST: Vertical Bell-Labs Layered Space-Time)
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kết hợp LRA [25]–[27] cho phép BER đạt được gần với đường phẩm chất tối ưu của bộ tách
tín hiệu hợp lẽ cực đại (MLD: Maximum Likelihood Detection) trong khi độ phức tạp tăng
không đáng kể, điều này đã tạo ra những tiếng vang lớn cũng như gây được sự quan tâm
rộng rãi trong giới khoa học. Trong [29], Neinavaie cùng các cộng sự lại đề xuất máy thu
đích sử dụng bộ tách tín hiệu tuyến tính ZF kết hợp với thuật toán rút gọn dàn CLLL do Ma
cùng các cộng sự đề xuất trong [28] cho mạng chuyển tiếp vô tuyến MIMO-DF. Ngoài ra,
thuật toán rút gọn dàn còn được sử dụng trong các hệ thống chuyển tiếp MIMO hai chiều
[30], [31]. Cụ thể, trong [30] He cùng các cộng sự đã đề xuất thực hiện tiền mã hóa tín hiệu
phát sử dụng thuật toán rút gọn dàn LLL phức (CLLL: Complex LLL) tại máy phát nguồn
cho các hệ thống mã hóa mạng chuyển tiếp MIMO hai chiều. Còn trong [31], Wang và Rui
thực hiện cải tiến bộ tiền mã hóa Tomlinson-Harashima cho các hệ thống MIMO hai chiều
dựa trên thuật toán CLLL đề xuất bởi Gan cùng các cộng sự [34]. Đối với giải pháp đề xuất
của chúng tôi, thuật toán CLLL của Yao và Wornell đề xuất trong [23] được sử dụng kết hợp
với các bộ tách tuyến tính ZF và MMSE tại máy thu đích.

Máy thu sử dụng kết hợp LRA đã được đề xuất cho các hệ thống MIMO điểm-điểm [19],
[23], [24], [26], [27], [31] cũng như cho hệ thống MIMO chuyển tiếp vô tuyến hai chiều [30].
Đối với hệ thống truyền thông hợp tác MIMO, khác với hệ thống truyền thông điểm-điểm
truyền thống, các bộ tách tín hiệu ở nút đích cần xử lý nhiễu CCI giữa các luồng phát đồng
thời từ cả hai nhánh trực tiếp và chuyển tiếp. Vì vậy, việc thiết kế các bộ tách tín hiệu có
khả năng triệt nhiễu CCI giữa các luồng tốt đồng thời lại cho phép kết hợp năng lượng từ
hai nhánh đường truyền hiệu quả là rất cần thiết. Để đáp ứng nhiệm vụ này thì việc kết hợp
các bộ tách tuyến tính với LRA sẽ là một giải pháp tiềm năng. Vì vậy, việc đề xuất bộ tách
tín hiệu tuyến tính kết hợp LRA cho hệ thống truyền thông hợp tác MIMO-SDM có tính
cấp thiết và ý nghĩa khoa học. Cụ thể, chúng tôi đề xuất sử dụng hai bộ tách tín hiệu LRA-
ZF và LRA-MMSE tại nút đích cho bài toán lựa chọn nút phân tán theo tiêu chuẩn sai số
bình phương trung bình (MSE: Mean Square Error) trong [11]. Các kết quả mô phỏng BER
theo phương pháp Monte-Carlo cho thấy, giải pháp sử dụng các bộ tách tín hiệu LRA-ZF và
LRA-MMSE tại nút đích cho phép cải thiện phẩm chất hệ thống rõ rệt so với nút đích chỉ
sử dụng các bộ tách tín hiệu ZF và MMSE thông thường, trong khi vẫn giữ nguyên bậc của
độ phức tạp trong tính toán, xử lý.

Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau. Mục 2 trình bày mô hình hệ thống khảo
sát. Đề xuất giải pháp sử dụng hai bộ tách tín hiệu LRA-ZF và LRA-MMSE tại nút đích vào
bài toán RS trong các mạng truyền thông hợp tác MIMO-SDM được trình bày ở Mục 3. Mô
phỏng Monte-Carlo và phân tích các kết quả được làm rõ trong Mục 4. Mục 5 là tóm tắt, kết
luận và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.

Trong bài báo này, chúng tôi thống nhất sử dụng một số ký hiệu và thuật ngữ diễn đạt như
sau: chữ thường, in nghiêng biểu diễn biến số; chữ thường và chữ hoa, in nghiêng, đậm lần
lượt biểu diễn véc-tơ và ma trận; các kí hiệu viết bên phải phía trên (·)T, (·)H lần lượt biểu
thị chuyển vị và chuyển vị liên hợp (Hermitian) của ma trận; E {·}, det (·) và tr(·) lần lượt
biểu diễn toán tử kỳ vọng, định thức và vết của ma trận; ‖·‖2 và ‖·‖2F tương ứng biểu diễn
chuẩn (norm) và chuẩn Frobenious của ma trận; ,, |·|, CN (µ, σ2) lần lượt biểu thị phép toán
lấy định nghĩa, phép toán trị tuyệt đối, phân bố Gauss phức có kỳ vọng µ và phương sai σ2;
Cu×v, IK và A = diag {an; n = 1, 2, . . . , K} lần lượt biểu diễn ma trận với các giá trị phức
kích thước u× v, ma trận đơn vị bậc K và ma trận đường chéo kích thước (K ×K) với các
phần tử trên đường chéo chính là an.
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Đồng thời, để cho gọn trong diễn đạt từ nay về sau chúng tôi thống nhất thay cụm từ:
“các bộ tách tín hiệu ZF và MMSE thông thường” bằng cụm từ “các bộ tách ZF/MMSE”
và thay cụm từ “các bộ tách tín hiệu LRA-ZF và LRA-MMSE” bằng cụm từ “các bộ tách
LRA-ZF/LRA-MMSE”.

2. Mô hình hệ thống
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Hình 1. Mô hình một mạng truyền thông hợp tác MIMO-SDM một chiều, hai chặng, tuyến tính.

Mô hình chúng tôi đề xuất khảo sát trong công trình này tương tự như ở [11]. Cụ thể, trên
Hình 1, một hệ thống truyền thông hợp tác MIMO-SDM một chiều hai chặng, tuyến tính, đa
nút chuyển tiếp song song với sự hiện diện của đường liên kết trực tiếp nguồn-đích được xem
xét. Hệ thống bao gồm một nút nguồn, một nút đích và K nút trung gian. Các nút nguồn,
đích và mỗi nút trung gian được trang bị Ns, Nd và Nr ăng-ten, tương ứng. Do mô hình đề
xuất của nhóm tác giả là một hệ thống truyền thông MIMO-SDM, với máy thu đích sử dụng
phương pháp tách sóng tuyến tính. Để đảm bảo phương pháp tách sóng tuyến tính được khả
thi, yêu cầu số ăng-ten thu phải lớn hơn hoặc bằng số ăng-ten phát. Áp dụng cụ thể vào mô
hình đề xuất ở Hình 1, điều này tương đương với Nd ≥ Nr ≥ Ns. Trong đề xuất này, để
đơn giản cho biểu diễn các công thức, chúng tôi giả thiết các nút mạng đều được trang bị
số ăng-ten bằng nhau, nghĩa là Ns = Nr = Nd = N . Tuy nhiên, trong thực tế thì các nút
mạng có thể có số ăng-ten khác nhau. Phương thức làm việc bán song công, kỹ thuật xử lý
tín hiệu tại các nút trung gian là khuếch đại chuyển tiếp (AF: Amplify-and-Forward).

Trước hết, chúng tôi định nghĩa véc-tơ tín hiệu phát từ nguồn s = [s1, s2, . . . , sN ]T, trong
đó si, (i = 1, 2, . . . N) là symbol được phát đi từ ăng-ten thứ i của nút nguồn. Theo mô hình
này, các ma trận kênh truyền giữa nút nguồn với nút đích, giữa nút nguồn với nút trung gian
thứ k và giữa nút trung gian thứ k với nút đích lần lượt là Hsd ∈ CN×N , Hsk ∈ CN×N và
Hkd ∈ CN×N . Ở đây, các chỉ số s (source) biểu diễn nút nguồn, d (destination) biểu diễn
nút đích và k = 1, 2, ..., K biểu diễn nút trung gian thứ k.

Chúng tôi cũng định nghĩa nk ∈ CN×1, n1 ∈ CN×1 lần lượt là các véc-tơ tạp âm tại
nút trung gian thứ k và tại nút đích trong khe thời gian thứ nhất, n2 ∈ CN×1 là véc-tơ tạp
âm tại nút đích trong khe thời gian thứ hai. Giả thiết các véc-tơ tạp âm này là các biến
ngẫu nhiên Gauss phức phân bố độc lập và đồng nhất (i.i.d.: independent and identically
distributed), có giá trị trung bình bằng 0 với phương sai đơn vị, nghĩa là: nk,i ∼ CN (0, 1),
n1,i ∼ CN (0, 1) và n2,i ∼ CN (0, 1). Ma trận hiệp phương sai của véc-tơ tín hiệu phát là

70



Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật - Học viện KTQS - Số 167 (4-2015)

Rss = E
{
ssH

}
= σ2

sIN = Es

N
IN , với Es là năng lượng symbol, 1/N là hệ số chuẩn hóa

công suất phát.

Theo phương thức bán song công, dữ liệu truyền từ nguồn đến đích sẽ diễn ra trong hai
khe thời gian, cụ thể như sau:

Trong khe thời gian thứ nhất, véc-tơ tín hiệu phát s từ nút nguồn phát quảng bá đến tất cả
K nút trung gian và nút đích. Véc-tơ tín hiệu nhận được tại nút đích và tại nút trung gian
thứ k lần lượt được cho bởi

y1 = Hsds + n1, (1)

xk = Hsks + nk. (2)

Quá trình truyền thông hợp tác giữa nút nguồn và nút đích diễn ra trong hai pha: pha lựa
chọn nút chuyển tiếp và pha trao đổi thông tin có sự hỗ trợ của nút chuyển tiếp. Trong pha
thứ nhất, các nút trung gian sẽ phối hợp với nhau để lựa chọn ra một nút trung gian tốt nhất
làm nút chuyển tiếp. Đã có nhiều phương pháp lựa chọn nút chuyển tiếp cho mạng truyền
thông MIMO-SDM như: phương pháp dựa trên trung bình hài hòa [11], chuẩn của ma trận
kênh [11], trị riêng của kênh [12], tỉ số công suất tín hiệu trên công suất tạp âm (SNR:
Signalto Noise Ratio) [12], sai số bình phương trung bình (MSE: Mean Squared Error) [11].
Các phương pháp lựa chọn nút này có các ưu nhược điểm và khả năng ứng dụng khác nhau.
Trong bài báo này, để thuận tiện cho việc kết hợp với bộ tách tín hiệu tuyến tính sử dụng
LRA, chúng tôi sử dụng thuật toán lựa chọn nút dựa trên MSE được đề xuất trong [11].

Giả định rằng sau khe thời gian thứ nhất, K nút trung gian hợp tác với nhau thành công
để chọn ra một nút trung gian tốt nhất đóng vai trò chuyển tiếp theo giao thức lựa chọn nút
phân tán MSE [10], [11]. Trong bài báo này, để đơn giản trong diễn đạt và tiện cho theo dõi
chúng tôi giả định nút trung gian tốt nhất được chọn là nút trung gian thứ k.

Trong khe thời gian thứ hai, nút nguồn dừng phát trong khi nút chuyển tiếp thứ k thực
hiện khuếch đại véc-tơ tín hiệu nhận được xk bởi ma trận khuếch đại Gk trước khi truyền
đến đích

Gk = diag
{
gk1 , g

k
2 , ..., g

k
N

}
, (3)

với gki , (i = 1, 2, . . . N) là hệ số khuếch đại tương ứng cho nhánh trên ăng-ten thứ i của nút
chuyển tiếp thứ k, gki được tính như trong [8] và [11]

gki =

√√√√ Es

N
(

Es

N

∥∥hsk
i

∥∥2
F

+ 1
) . (4)

Véc-tơ tín hiệu nhận được tại nút đích của đường qua nút chuyển tiếp thứ k trong khe thời
gian thứ hai được cho bởi

y2 = HkdGkxk + n2 = HkdGkH
sks + HkdGknk + n2 = Hskds + ñ2, (5)

trong đó Hskd ,HkdGkH
sk và ñ2 ,HkdGknk + n2. Kết thúc khe thời gian thứ hai, nút

đích sẽ kết hợp hai véc-tơ tín hiệu nhận được tại khe thời gian thứ nhất (1) và khe thời gian
thứ hai (5). Véc-tơ tín hiệu tổng hợp nhận được tại nút đích sau hai khe thời gian là[

y1

y2

]
=

[
Hsd

Hskd

]
s +

[
n1

ñ2

]
. (6)
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Bằng việc sử dụng một số định nghĩa sau

y ,

[
y1

y2

]
, H ,

[
Hsd

Hskd

]
và n ,

[
n1

ñ2

]
. (7)

Phương trình (6) có thể được biểu diễn dưới dạng rút gọn như sau

y = Hs + n. (8)

Theo nguyên lý của bộ tách tín hiệu tuyến tính, véc-tơ tín hiệu ước lượng được tại nút đích
cho cả đường trực tiếp và đường qua nút chuyển tiếp thứ k là

s̃ = Wy, (9)

trong đó W là ma trận trọng số kết hợp tại nút đích cho cả đường trực tiếp và đường qua
nút chuyển tiếp thứ k. Cụ thể, với bộ tách ZF khi số ăng-ten thu bằng số ăng-ten phát

W = σ2
sH

H
(
σ2
sHHH

)−1
, (10)

còn đối với bộ tách MMSE thì W được tìm từ phương trình sau

W = arg min
W

E
{
‖s−Wy‖2F

}
. (11)

Giải phương trình (11) tương tự [11], ma trận trọng số của bộ tách MMSE tính được là

W = σ2
sH

H
(
σ2
sHHH + Rnn

)−1
, (12)

ở đây Rnn là ma trận hiệp phương sai của véc-tơ tạp âm n tại nút đích

Rnn = E
{
nnH

}
=

[
Rnn,1 0
0 Rnn,k

]
=

[
σ2
dIN 0N

0N σ2
kH

kdG2
k

(
Hkd

)H
+ σ2

dIN

]
(13)

trong đó, Rnn,1 = σ2
dIN và Rnn,k = σ2

kH
kdG2

k

(
Hkd

)H
+ σ2

dIN lần lượt là các ma trận hiệp
phương sai của véc-tơ tạp âm tại nút đích cho đường trực tiếp và đường qua nút chuyển tiếp
thứ k. Lần lượt thay các giá trị y và W tương ứng với từng bộ tách ZF/MMSE trong các
phương trình (8), (10) và (12) vào (14), ma trận MSE của bộ tách ZF/MMSE tính được là

E = σ2
s (IN −HW ) . (14)

Giá trị MSE gắn với dòng dữ liệu phát thứ si là phần tử thứ i trên đường chéo chính của ma
trận E, cụ thể MSEi của các bộ tách ZF/MMSE được cho bởi

MSEi = σ2
s (IN −HW )ii . (15)
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3. Đề xuất các bộ tách LRA-ZF/LRA-MMSE cho mạng truyền thông hợp
tác MIMO-SDM lựa chọn chuyển tiếp

3.1. Ý tưởng bộ tách tín hiệu kết hợp LRA

Xuất phát từ bản chất của phương pháp rút gọn cơ sở dàn hay còn gọi ngắn gọn là phương
pháp LR là biến đổi một cơ sở cho trước B thành một cơ sở mới B′ có các cột gần trực
giao với nhau. Điều này tương đương với việc tạo nên một cơ sở mới B′ có các véc-tơ cơ sở
ngắn nhất. Nền tảng của phương pháp LR dựa trên thuật toán trực giao hóa Gram-Schmidt.
Trên thực tế, toàn bộ thuật toán LR có thể được mô tả bằng một phép biến đổi tuyến tính
B′ = BT , trong đó ma trận chuyển đổi T là một ma trận đơn có định thức det (T ) = ±1.
Trong các bộ tách tín hiệu kết hợp LR, ma trận chuyển đổi T được dùng để lượng tử hóa
các ước lượng tín hiệu về chòm sao tín hiệu.

Trong công trình này, ý tưởng của chúng tôi là sử dụng phương pháp LR để biến đổi cơ sở
kênh truyền H cho trước thành một cơ sở dàn rút gọn mới H ′ với độ phức tạp tăng không
đáng kể, nhằm cải thiện vùng quyết định cho véc-tơ tín hiệu phát, nâng cao phẩm chất hệ
thống.

3.2. Nguyên lý rút gọn dàn

Nguyên lý LR được xây dựng dựa trên nền tảng của thuật toán LLL phổ biến ban đầu [20].
Thuật toán LLL coi thành phần tín hiệu không có tạp âm Hs là một dàn, trong đó tập các
véc-tơ cột {h1,h2, . . . ,hN} được gọi là một cơ sở của dàn L. Khi đó dàn do thành phần tín
hiệu không có tạp âm tạo nên có thể được biểu diễn như sau

L (H) = Hs = s1h1 + s2h2 + . . .+ sNhN =∈ CX , (với X ≥ N) . (16)

Thuật toán LLL cho phép chuyển đổi ma trận H cơ sở cho trước thành một ma trận cơ sở
mới H ′ có các cột gần trực giao với nhau, cụ thể

h′p = hp −
p−1∑
q=1

dεpqch′q, (17)

trong đó

εpq =
h′qHhp∥∥h′q∥∥2 , (18)

và d·c biểu diễn phép toán làm tròn riêng biệt cho phần thực và phần ảo. Điều kiện cho
H ′ = [h′1,h

′
2, . . . ,h

′
N ] được rút gọn dàn theo phương pháp LLL ở đây là

|εpq| ≤
1

2
, trong đó 1 ≤ q < p ≤ N, (19)

và

δ
∥∥h′p−1∥∥2 ≤ ∥∥h′p + εpq−1h

′
p−1
∥∥2, (20)

với bất kỳ p ∈ {2, . . . , N} nào và 1
4
< δ ≤ 1. Thông thường δ = 3

4
hay được sử dụng ở thuật

toán này [20].
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Phép rút gọn trong (17) được gọi là phép rút gọn cơ sở yếu. Tuy nhiên, chỉ riêng phép
rút gọn cơ sở yếu này không đảm bảo tất cả các véc-tơ cơ sở có độ dài ngắn nhất do các
véc-tơ ở phía trước trong dãy véc-tơ [h′1,h

′
2, . . . ,h

′
N ] có thể dài hơn các véc-tơ ở phía sau.

Để tránh trường hợp này, thuật toán LLL thực hiện kiểm tra điều kiện (20). Nếu tồn tại một
giá trị p vi phạm điều kiện kiểm tra trong (20) thì thuật toán thực hiện phép hoán vị h′p và
h′q. Sau khi hoán vị, phép rút gọn cơ sở yếu lại được lặp lại để đảm bảo hai véc-tơ có độ dài
ngắn nhất so với nhau. Thuật toán lặp lại phép kiểm tra và rút gọn yếu cho đến khi không
thể thực hiện rút gọn được hơn nữa. Thuật toán rút gọn cơ sở dàn LLL có sửa đổi cho phép
nhận được ma trận chuyển đổi T có thể được trình bày như trong Bảng 1.

Bảng 1. Thuật toán rút gọn cơ sở dàn LLL
1: BEGIN: Nhập H , đặt p := 2, β = 3/4 và T = IM

2: while p ≤ N
3: for q := p− 1, . . . , 1
4: tính εpq theo (18)
5: hp := hp − dεpqchq

6: T p := T p − dεpqcT q

7: end
8: Cập nhật h′p, εp1, . . . , εpq−1 sử dụng (17), (18)
9: if δ

∥∥h′p−1∥∥2 ≤ ∥∥h′p + εpp−1h
′
p−1
∥∥2

10: Hoán đổi các cột p− 1 và p ở H và T
11: p := max {p− 1, 2}
12: else
13: p := p+ 1
14: end
15: end
16: END: Xuất H ′ = H và T .

3.3. Đề xuất các bộ tách LRA-ZF/LRA-MMSE

Động cơ đề xuất sử dụng phương pháp LR cho các bộ tách LRA-ZF/LRA-MMSE tại nút
đích của chúng tôi nhằm nâng cao hơn nữa phẩm chất BER của hệ thống nhờ cải thiện vùng
quyết định của thuật toán so với sử dụng các bộ tách ZF/MMSE.

Sử dụng ma trận chuyển đổi T , áp dụng thuật toán LLL, phương trình hệ thống của máy
thu sử dụng các bộ tách LRA-ZF/LRA-MMSE tại nút đích tương ứng với (8) được biểu diễn
dưới dạng

y′ = (HT )
(
T−1s

)
+ n = H ′u + n. (21)

trong đó, H ′ = HT và u = T−1s lần lượt là các ma trận kênh truyền và véc-tơ tín hiệu phát
sau khi đã thực hiện rút gọn dàn. Lúc này, ma trận trọng số của các bộ tách LRA-ZF/LRA-
MMSE có dạng

W ′ =

{
σ2
sH

′H(σ2
sHH ′H)−1 cho bộ tách LRA-ZF

σ2
sH

′H (σ2
sHH ′H + Rnn

)−1
cho bộ tách LRA-MMSE

. (22)

Hình 2 trình bày mô hình tương đương của bộ tách tuyến tính kết hợp LRA so với bộ tách
tuyến tính truyền thống. Sử dụng hỗ trợ LRA với ma trận chuyển đổi T cho phép biến hệ
thống tuyến tính tương đương thành thu phát véc-tơ u và sau đó khôi phục lại véc-tơ phát
ban đầu nhờ ma trận chuyển đổi T .
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H Bộ tách

n

y ŝs

¢ =H HT
Bộ tách

n

¢y uu ŝ1-T T

Bộ tách ŝ

s

¢W

(a) Bộ tách thông thường.

(b) Bộ tách kết hợp với LRA.

Hình 2. Mô hình tương đương của hai bộ tách tín hiệu tuyến tính thông thường và kết hợp LRA tại máy thu
đích.

Do ma trận chuyển đổi T−1 chỉ chứa các số nguyên, nên nếu s được chọn từ một tập các
số nguyên phức thì u cũng là một véc-tơ nguyên phức. Vì vậy, thao tác lượng tử hóa ước
lượng ûi từ đầu ra bộ tách tín hiệu tương đương với phép làm tròn riêng biệt phần thực và
phần ảo, nghĩa là

ũi = d< {ûi}c+ jd= {ûi}c, (23)

với j =
√
−1. Khi đó, véc-tơ tín hiệu phát gốc được khôi phục nhờ ma trận chuyển đổi T

có dạng

ŝ = T ũ. (24)

Cuối cùng, véc-tơ tín hiệu ước lượng tại máy thu nút đích khi sử dụng các bộ tách LRA-
ZF/LRA-MMSE được cho bởi

s̃ = Q{ŝ} . (25)

Giá trị MSE gắn với dòng dữ liệu phát thứ si của các bộ tách LRA-ZF/LRA-MMSE tương
ứng với (15) lúc này có dạng

MSE′i = σ2
s (IN −H ′W ′)ii . (26)

Trong trường hợp khi s thuộc chòm sao điều chế biên độ cầu phương (QAM: Quadrature
Amplitude Modulation), chúng ta cần thực hiện phép dịch chuyển và lấy tỉ lệ trước sao cho
đơn giản hóa phép làm tròn tiếp theo, chi tiết của thủ tục này được trình bày trong [27].

4. Kết quả phân tích và mô phỏng

4.1. Phẩm chất BER của các bộ tách

1) Mô hình mô phỏng

Để chứng minh tính hiệu quả của giải pháp đề xuất, chúng tôi thực hiện mô phỏng BER
theo phương pháp Monte-Carlo cho hệ thống MIMO-SDM đề xuất ở Mục 2, phương thức
điều chế 4−QAM, N = 4 ăng-ten, cùng với sự giả định máy thu biết đầy đủ thông tin trạng
thái kênh của tất cả các ma trận kênh truyền và đồng bộ giữa các máy thu-phát đạt được.
Tạp âm tại các nút trung gian, tại nút đích trong hai khe thời gian thứ nhất và thứ hai đều
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có dạng ∼ CN (0, 1) và i.i.d.. Kênh truyền giữa các nút mạng là kênh MIMO không tương
quan, pha-đinh Rayleigh phẳng, giả tĩnh (quasi-static) có dạng ∼ CN (0, 1). Mô phỏng BER
cho bài toán RS phân tán theo tiêu chuẩn lựa chọn MSE khi máy thu tại nút đích sử dụng:

(i) Các bộ tách ZF/MMSE;
(ii) Các bộ tách đề xuất LRA-ZF/LRA-MMSE.

Các kết quả mô phỏng BER cho hệ thống khi máy thu tại nút đích sử dụng các bộ tách
ZF/MMSE sẽ được dùng làm thước đo để tham chiếu, so sánh và đánh giá phẩm chất cho
giải pháp đề xuất nút đích sử dụng các bộ tách LRA-ZF/LRA-MMSE của chúng tôi.

2) Phân tích kết quả mô phỏng BER

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

10
−4

10
−3

10
−2

10
−1

10
0

B
E

R

E
b
/N

0
 (dB)

ZF, không lựa chọn nút
ZF, 2 nút chọn 1
Đề xuất LRA-ZF, không lựa chọn nút
Đề xuất LRA-ZF, 2 nút chọn 1 
MMSE, không lựa chọn nút
MMSE, 2 nút chọn 1
Đề xuất LRA-MMSE, không lựa chọn nút
Đề xuất LRA-MMSE, 2 nút chọn 1

Hình 3. So sánh phẩm chất BER khi máy thu nút đích sử dụng các bộ tách tín hiệu khác nhau trong hệ thống
MIMO-SDM, 4−QAM, N = 4 có và không có RS.

Từ các kết quả trên Hình 3 và Hình 4, chúng tôi rút ra một số nhận xét sau:

Trên Hình 3, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy như mong đợi, phẩm chất BER khi máy
thu tại nút đích sử dụng các bộ tách LRA-ZF/LRA-MMSE đề xuất tốt hơn hẳn so với trường
hợp máy thu tại nút đích sử dụng các bộ tách ZF/MMSE, tương ứng. Cụ thể tại BER = 10−4,
khi không thực hiện RS cũng như khi thực hiện RS với 2 nút chọn 1, máy thu tại nút đích sử
dụng các bộ tách LRA-ZF/LRA-MMSE cải thiện khoảng 3 dB so với máy thu tại nút đích sử
dụng các bộ tách ZF/MMSE. Chúng tôi giải thích cho điều này tương tự như giải thích trong
các công trình [19], [20] là do bởi phương pháp LR cho phép các véc-tơ gần trực giao với
nhau, vì vậy vùng quyết định được cải thiện hơn so với các bộ tách tín hiệu cùng loại không
sử dụng phương pháp LR. Từ kết quả trên Hình 3, tương tự phân tích trong [36] chúng tôi
cũng chỉ ra rằng hệ thống đề xuất cho phép thu được bậc phân tập bằng 2 do nút đích kết
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Hình 4. Phẩm chất BER khi máy thu nút đích sử dụng các bộ tách LRA-ZF/MMSE-LRA với sự thay đổi số nút
trung gian tham gia RS theo tiêu chuẩn lựa chọn MSE trong hệ thống MIMO-SDM, 4−QAM, N = 4.

hợp được tín hiệu từ hai nhánh trực tiếp và chuyển tiếp độc lập với nhau. Kết quả này thể
hiện rõ tính ưu việt của giải pháp sử dụng LRA vào hai bộ tách ZF/MMSE tại nút đích mà
chúng tôi đề xuất.

Cũng từ Hình 3, kết quả mô phỏng BER đã phản ánh đúng bản chất của các bộ tách tuyến
tính [3], [16] ZF/MMSE cả trong trường hợp máy thu tại nút đích có và không có LRA,
nghĩa là phẩm chất BER của bộ tách MMSE tốt hơn so với bộ tách ZF. Giải thích cho điều
này chúng tôi xuất phát từ bản chất của các bộ tách tín hiệu tuyến tính. Các bộ tách MMSE
có tính đến đặc tính của tạp âm đầu vào trên các nhánh ăng-ten thu trong khi các bộ tách
ZF bỏ qua thành phần này, vì vậy các bộ tách ZF chịu ảnh hưởng của hiệu ứng khuếch đại
tạp âm còn các bộ tách MMSE không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng này.

Xem xét đánh giá trong trường hợp RS, kết quả mô phỏng BER trên Hình 3 và Hình 4
cho thấy, trong tất cả các trường hợp, máy thu tại nút đích sử dụng các bộ tách ZF/MMSE
cũng như các bộ tách LRA-ZF/LRA-MMSE, giải pháp RS đều cho phẩm chất BER tốt hơn
so với không RS. Cụ thể tại BER = 10−4, RS với 2 nút chọn 1 tốt hơn so với không RS
khi máy thu tại nút đích sử dụng: 1) các bộ tách ZF/MMSE khoảng 2 dB; và 2) các bộ tách
LRA-ZF/LRA-MMSE khoảng 0,7 dB. Phẩm chất BER được cải thiện cho thấy, bài toán RS
phân tán trong các công trình [11], [12], [14] mà nhóm chúng tôi đã thực hiện thành công
cũng đạt được kết quả khả quan đối với đề xuất này của chúng tôi. RS cải thiện phẩm chất
BER, điều này được chúng tôi giải thích là do bản chất của thuật toán RS phân tán theo tiêu
chuẩn MSE trong công trình này được thực hiện thông qua tham số độ lợi kênh truyền. Do
vậy, tín hiệu kết hợp được tại máy thu nút đích qua các đường với các nút trung gian khác
nhau sẽ là một hàm của các độ lợi kênh truyền khác nhau, lựa chọn được đường qua nút
trung gian mà có độ lợi kênh truyền tốt nhất sẽ cho phép mang lại phẩm chất BER tốt hơn.

Một điều nữa đáng chú ý mà chúng ta cũng dễ dàng nhận ra trên Hình 3 là trong trường
hợp không có RS, máy thu nút đích sử dụng các bộ tách LRA-ZF/LRA-MMSE cho phẩm
chất BER tốt hơn hẳn so với máy thu nút đích sử dụng các bộ tách ZF/MMSE. Tuy nhiên,
trong trường hợp thực hiện RS, cụ thể khi thực hiện RS với 2 nút chọn 1, máy thu nút đích
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sử dụng các bộ tách LRA-ZF/LRA-MMSE lại cải thiện BER ít hơn nhiều so với khi máy thu
nút đích sử dụng các bộ tách ZF/MMSE. Kết quả này cho phép chúng ta rút ra một kết luận
quan trọng là: sự ảnh hưởng của phương pháp LR đối với các máy thu tuyến tính lớn hơn
nhiều so với sự ảnh hưởng của giải pháp RS đến phẩm chất BER của hệ thống. Kết quả này
càng thể hiện rõ tính ưu việt của giải pháp sử dụng LRA trong các bộ tách ZF/MMSE tại
nút đích.

Khảo sát trong trường hợp thay đổi số nút trung gian tham gia RS, cụ thể k thay đổi trong
tập {1, 2, ..., 10}, các kết quả trên Hình 4 cho thấy, khi tăng số nút trung gian tham gia RS
phẩm chất BER của hệ thống khi máy thu nút đích sử dụng các bộ tách tín hiệu khác nhau
đều được cải thiện. Tuy nhiên, khi số nút trung gian tăng lớn (K ≥ 6) phẩm chất BER hầu
như không tăng và nhanh chóng đạt trạng thái bão hòa. Lý giải cho điều này, chúng tôi cũng
dựa vào bản chất của thuật toán RS phân tán, nghĩa là: thuật toán RS chịu sự chi phối chủ
yếu bởi tham số độ lợi kênh truyền, mặc dù theo lý thuyết đa số khi số các nút trung gian
tham gia vào chuyển tiếp tín hiệu từ nguồn đến đích tăng đồng nghĩa với số đường tín hiệu
từ nguồn qua các nút trung gian đến máy thu nút đích cũng tăng, điều này tương đương với
việc máy thu nút đích sẽ chọn được đường có độ lợi kênh truyền tốt hơn (chất lượng BER
tốt hơn). Tuy vậy, trên thực tế khi số nút trung gian tham gia chuyển tiếp tín hiệu từ nguồn
đến đích đủ lớn thì đặc tính độ lợi kênh truyền có thể nói là đã hội tụ cả ngưỡng trên và
ngưỡng dưới, đồng nghĩa với việc tập hợp tất cả các kênh truyền qua nút trung gian đến đích
đã hàm chứa kênh truyền có độ lợi lớn nhất trong đó (phẩm chất BER đạt ngưỡng bão hòa).

4.2. Độ phức tạp của các bộ tách

1) Tính toán độ phức tạp

Các hệ thống MIMO nói chung, MIMO-SDM nói riêng sẽ chỉ được áp dụng cho các hệ
thống không dây trong tương lai nếu chúng khả thi trong các hệ thống thực tế. Tính toán độ
phức tạp cho phép xác định được chi phí giá thành, thiết kế phần cứng, đặc biệt là xác định
được chất lượng dịch vụ (QoS: Quality of Service) cũng như tính chất thời gian thực (real
time) của hệ thống.

Thỏa hiệp (trade-off) giữa độ phức tạp tính toán với phẩm chất của một số bộ tách được
làm rõ trong [15] cho các thuật toán giải mã cầu (SD: Sphere Decoding) cũng như các bộ
tách với LRA và trong [32] cho hệ thống CDMA. Trong công trình này, thỏa hiệp giữa phẩm
chất BER đạt được và giá phải trả về độ phức tạp của các bộ tách đề xuất được chúng tôi
tính toán và so sánh cụ thể.

Mặc dù chưa có một sự thống nhất thực sự trong cộng đồng truyền thông về biểu diễn
chính xác khái niệm độ phức tạp, tuy nhiên, trên thực tế độ phức tạp trong tính toán xử lý
tín hiệu truyền thông thường được tính thông qua các phép toán dấu phẩy động (floating
point operations) như cộng (additions) và nhân (multiplications) hoặc thời gian chạy thuật
toán [16], [19], [27], [33], [34].

Để đánh giá và so sánh được công bằng về độ phức tạp của các bộ tách, trong công trình
này chúng tôi cũng thực hiện tính toán độ phức tạp của các bộ tách theo các phép tính dấu
phẩy động với đơn vị tính là flop. Trước hết, một số quy tắc mà chúng tôi thống nhất sử
dụng được trình bày trong Bảng 2. Chúng tôi cũng thống nhất quy định các phép tính thực
và các phép tính phức tương ứng có cùng số flop là như nhau. Đồng thời, đối với chòm sao
M−QAM phần thực và phần ảo được tách riêng biệt, mỗi phần được chia đều thành

√
M
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Bảng 2. Độ phức tạp tính toán của một số phép tính số học.
Phép tính Các đầu vào Đầu ra Số phép tính (flops)

Phức nhân phức Hai phức Phức 6
Phức nhân thực Phức và thực Phức 2
Căn bậc hai Thực Thực 1
Cộng phức Phức Phức 2
Chia thực Hai thực Thực 1
Chia phức Hai phức Phức 12
Chia phức Phức và thực Phức 2

khoảng. Độ phức tạp của mỗi phần tương đương với log2(
√
M), vì vậy, độ phức tạp tổng

cộng của phương thức điều chế M−QAM sẽ là 2log2(
√
M).

2) Phân tích kết quả tính toán và mô phỏng độ phức tạp

Để phân tích, so sánh và đánh giá độ phức tạp của giải pháp đề xuất chúng tôi tiến hành
thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

(i) Xây dựng công thức tính toán tổng quát độ phức tạp của các bộ tách cho hệ thống thực
hiện điều chế M−QAM với số ăng-ten là N ;

(ii) Tính toán và mô phỏng Monte-Carlo độ phức tạp theo đơn vị flop của các bộ tách cho
hệ thống thực hiện điều chế điều chế 4−QAM khi số ăng-ten N thay đổi.

Bảng 3. Đặc tính của một số bộ tách: điều chế M−QAM và số ăng-ten N .

Bộ tách Độ phức tạp tính toán xử lý
ZF 184N3 + 4N2 − 6N + 2log2(

√
M)

Đề xuất LRA-ZF 208N3 + 16N2 − 8N + 2log2(
√
M)

MMSE 220N3 + 18N2 − 4N + 2log2(
√
M)

Đề xuất LRA-MMSE 244N3 + 30N2 − 6N + 2log2(
√
M)

Bộ tách N
Số phép tính (flops) Tỉ lệ so sánhvới M4

ZF

1

184
CLRA−ZF ' 1, 185 CZFĐề xuất LRA-ZF 218

MMSE 236
CLRA−MMSE ' 1, 144 CMMSEĐề xuất LRA-MMSE 270

ZF

2

1478
CLRA−ZF ' 1, 159 CZFĐề xuất LRA-ZF 1714

MMSE 1826
CLRA−MMSE ' 1, 129 CMMSEĐề xuất LRA-MMSE 2062

ZF

3

4988
CLRA−ZF ' 1, 150 CZFĐề xuất LRA-ZF 5738

MMSE 6092
CLRA−MMSE ' 1, 123 CMMSEĐề xuất LRA-MMSE 6842

ZF

4

11818
CLRA−ZF ' 1, 145 CZFĐề xuất LRA-ZF 13538

MMSE 14354
CLRA−MMSE ' 1, 119 CMMSEĐề xuất LRA-MMSE 16074

ZF

8

94418
CLRA−ZF ' 1, 138 CZFĐề xuất LRA-ZF 107458

MMSE 113762
CLRA−MMSE ' 1, 115 CMMSEĐề xuất LRA-MMSE 126802

Từ các kết quả trong Bảng 3 và Hình 5, chúng tôi có một số nhận xét sau:
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Hình 5. Độ phức tạp tách tín hiệu theo số ăng-ten N khi máy thu nút đích sử dụng các bộ tách khác nhau
trong hệ thống truyền thông hợp tác MIMO-SDM, 4−QAM.

Độ phức tạp tính toán của tất cả các bộ tách khảo sát đều có cùng tỉ lệ với hàm bậc ba
của số ăng-ten C ∼ O([N3]). Độ phức tạp của các bộ tách MMSE/LRA-MMSE cao hơn so
với ZF/LRA-ZF cùng loại, điều này có thể được giải thích như ở Mục 4-A.

Các bộ tách LRA-ZF/LRA-MMSE đề xuất có độ phức tạp cao hơn so với độ phức tạp của
các bộ tách ZF/MMSE một lượng 24N3 + 12N2− 2N do các bộ tách LRA-ZF/LRA-MMSE
phải thực hiện thêm thuật toán LR. Cụ thể, các bộ tách LRA-ZF/LRA-MMSE phải thực hiện
thêm: 01 phép chuyển đổi ma trận kênh truyền cơ sở H ′ = HT ; 01 phép nghịch đảo ma
trận T−1; và 01 một phép nhân ma trận T−1s.

Kết quả tính toán định lượng trong Bảng 3 theo số flop và so sánh tỉ lệ độ phức tạp cho
các bộ tách tín hiệu khi hệ thống thực hiện điều chế 4−QAM với số ăng-ten N thay đổi
trong tập {1, 2, ..., 8} chúng tôi nhận thấy, khi N tăng thì số phép tính cũng tăng tương ứng.
Cụ thể, với N = 1 số flop chỉ là 03 con số, trong khi N = 4 số flop đã là 05 con số. Sự
trade-off này là hoàn toàn là hợp lý và được chúng tôi giải thích như sau, xuất phát từ mô
hình đề xuất của chúng tôi là hệ thống MIMO-SDM, theo nguyên lý MIMO-SDM, tại mỗi
khe thời gian sẽ có N symbol phát được truyền đồng thời trên N ăng-ten phát do vậy khi số
ăng-ten N tăng đồng nghĩa với số symbol phát được truyền đi trong một khe thời gian tăng,
tức là thu được lợi thế về tốc độ truyền, tuy nhiên một hệ quả tất yếu là quá trình xử lý tách
tín hiệu tại máy thu nút đích cũng sẽ phức tạp hơn.

Xem xét trên khía cạnh tăng tuyệt đối và tăng tương đối về độ phức tạp khi số ăng-ten
N tăng chúng tôi nhận thấy: 1) về tăng tuyệt đối, khi N tăng đồng nghĩa với độ phức tạp
của các bộ tách LRA-ZF/LRA-MMSE cũng tăng so với các bộ tách ZF/MMSE một lượng,
lượng tăng theo mối quan hệ 24N3 + 12N2 − 2N ; còn 2) trên khía cạnh tăng tương đối, khi
N tăng thì tỉ lệ phức tạp của các bộ tách LRA-ZF/LRA-MMSE đề xuất so với các bộ tách
ZF/MMSE lại giảm dần, mặc dù sự giảm này là không đáng kể. Cụ thể, tỉ lệ độ phức tạp cao
nhất khi N = 1 với CLRA−ZF tăng ≈ 18, 5% so với CZF, CLRA−MMSE tăng ≈ 14, 4% so với
CMMSE và tỉ lệ này lại giảm khi N = 8 với CLRA−ZF tăng ≈ 13, 8% so với CZF, CLRA−MMSE

tăng ≈ 11, 5% so với CMMSE. Điều này cho thấy, các bộ tách LRA-ZF/LRA-MMSE đề xuất

80



Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật - Học viện KTQS - Số 167 (4-2015)

có lợi thế hơn nữa khi số ăng-ten tăng.

5. Kết luận

Trong bài báo này, chúng tôi đã đề xuất sử dụng hai bộ tách LRA-ZF/LRA-MMSE tại
nút đích cho giải pháp RS trong hệ thống truyền thông hợp tác MIMO-SDM một chiều, hai
chặng, tuyến tính với kỹ thuật xử lý tín hiệu tại các nút trung gian là AF, làm việc trên
kênh pha-đinh Rayleigh phẳng, giả tĩnh. Giải pháp đề xuất chứng minh rằng, máy thu nút
đích sử dụng các bộ tách kết hợp LRA-ZF/LRA-MMSE cho phép: 1) thỏa hiệp tốt giữa độ
phức tạp tính toán và phẩm chất BER, cụ thể, các bộ tách LRA-ZF/LRA-MMSE có phẩm
chất BER vượt trội trong khi độ phức tạp tính toán tăng không đáng kể so các bộ tách
ZF/MMSE thông thường; và 2) cải thiện phẩm chất BER khi số nút trung gian tham gia RS
tăng (trong phạm vi K ≤ 6).

Giải pháp đề xuất của chúng tôi không những góp phần giải quyết triệt để hơn bài toán
RS trong các mạng truyền thông hợp tác MIMO-SDM, củng cố và hoàn thiện lý thuyết tách
tín hiệu cho các hệ thống MIMO, nâng cao phẩm chất cho các hệ thống truyền thông hợp
tác MIMO, mà còn mở ra các hướng nghiên cứu trong tương lai, chẳng hạn như sử dụng các
bộ tách LRA-ZF/LRA-MMSE cho các bài toán tối ưu các hệ thống MIMO cũng như các bài
toán RS trong các hệ thống MIMO trên kênh chọn lọc tần số.

6. Lời cảm ơn

Công trình này được hỗ trợ bởi Đề tài Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ do
Học viện Kỹ thuật Quân sự tài trợ.
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[22] D. Wübben, D. Seethaler, J. Jalden, and G. Matz, “Lattice reduction,” IEEE Signal Process. Mag., vol. 28, no. 3,
pp. 70–91, May 2011.

[23] H. Yao and G. W. Wornell, “Lattice-reduction-aided detectors for MIMO communication systems,” IEEE Global
Commun. Conf. (GLOBECOM’02), vol. 1, pp. 424–428, Nov. 2002.

[24] M. Taherzadeh, A. Mobasher, and A. K. Khandani, “LLL reduction achieves the receive diversity in MIMO decoding,”
IEEE Trans. Inf. Theory, vol. 53, no. 12, pp. 4801–4805, Dec. 2007.

[25] B. Hassibi, “An efficient square-root algorithm for BLAST,” 2000 IEEE Int. Conf. on Acoustics, Speech, and Signal
Proc. 2000 (ICASSP ’00), vol. 2, no., pp. II737–II740, 2000.

[26] D. N. Tien, X. N. Tran, and T Fujino, “Layer error characteristics of lattice-reduction aided V-BLAST detectors,” 2006
IEEE 17th Int. Symp. on Personal, Indoor and Mobile Radio Commun., pp. 1–5, 11–14 Sept. 2006.

[27] C. Windpassinger and R. F. H. Fischer, “Low-complexity near-maximum-likelihood detection and precoding for MIMO
systems using lattice reduction,” IEEE Inform. Theory Workshop, pp. 345–348, 31 Mar.–4 Apr. 2003.

[28] X. Ma and W. Zhang, “Performance analysis for MIMO systems with lattice-reduction aided linear equalization,” IEEE
Trans. Commun., vol. 56, no. 2, pp. 309–318, Feb. 2008.

[29] M. Neinavaie, A. R. Zolghadrasli, M. Derakhtian, and M. Zolghadrasli, “Diversity analysis of lattice-reduction aided
linear equalizers in decode and forward MIMO relay networks,” IEEE Trans. Wireless Commun., vol. 13, no. 12,
pp. 6593–6605, Dec. 2014.

[30] S. He, C. Li, and L. Yang, “Lattice reduction aided MIMO two way relay network coding,” IEEE 10th Int. Conf. Signal
Proc. (ICSP), pp. 1471–1474, 24–28 Oct. 2010.

[31] L. Wang and G. Rui, “An improved Tomlinson-Harashima precoding based on lattice reduction for MIMO two-way
relay systems,” 2014 XXXIth URSI Symp. on General Assembly and Sci., pp. 1–4, 16–23 Aug. 2014.

[32] F. Hasegawa, J. Luo, K. R. Pattipati, P. Willett, and D. Pham, “Speed and accuracy comparision of techniques for
multiuser detection in synchronous CDMA,” IEEE Trans. Commun., vol 54, no 4, pp. 540–545, Apr. 2004.
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