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Tóm tắt

Truyền thông hợp tác là giải pháp hiệu quả cho mạng thông tin vô tuyến. Tuy nhiên, bài
toán thiết kế tối ưu giao thức điều khiển truy nhập môi trường (MAC) hợp tác vẫn còn đang
là vấn đề quan tâm của các nhà nghiên cứu. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một giao
thức hợp tác xuyên lớp hỗ trợ lựa chọn nút chuyển tiếp thích nghi. Giao thức đề xuất được
thiết kế dựa trên tiếp cận xuyên lớp (cross-layer) để đáp ứng hai yêu cầu chính là: (i) nâng
cao chất lượng tín hiệu thu dựa trên sơ đồ phân tập hợp tác hiệu quả; (ii) cải thiện thông
lượng hệ thống và độ trễ truyền dẫn gói tin dựa trên thủ tục lựa chọn nút chuyển tiếp thích
nghi. Kết quả mô phỏng trên máy tính đã chứng minh được giao thức đề xuất của chúng tôi
cho phẩm chất tốt hơn so với các giao thức đã được giới thiệu trước đây.

Cooperative communication has been known as an effective solution to improve perfor-
mance of wireless networks. In the cooperative wireless networks, the design issue of the
medium access control (MAC) protocol is considered an important and challenging task. In
this paper, we propose an effective cross-layer cooperative MAC protocol which can support
adaptive relay selection. The proposed protocol is designed based on the PHY-MAC cross-
layer approach to achieve two main goals: (i) enhancing the received signal quality based
on the effective cooperative diversity scheme, and (ii) improving the system throughput and
the packet transmission latency performance by using an adaptive relay selection procedure.
Simulation results proved that our proposed protocol outperforms the previous cooperative
protocol as well as the traditional protocol in terms of network performance.

Từ khóa
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1. Giới thiệu

Các mạng vô tuyến dựa trên chuẩn IEEE 802.11 thường bị ảnh hưởng lớn bởi các tác
động của môi trường như nhiễu và pha-đinh. Ngoài ra, thông lượng của mạng cũng bị
ảnh hưởng do xuất hiện các nút mạng với tốc độ truyền dữ liệu thấp. Trong các mạng
truyền thông đa tốc, các nút mạng này chiếm một khoảng thời gian khá lớn để phát đi
các khối dữ liệu. Vì vậy, thông lượng mạng bị suy giảm đáng kể. Vấn đề này có thể
được giải quyết bằng cách sử dụng truyền thông hợp tác.

(1) Học viện Kỹ thuật Quân sự
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Truyền thông hợp tác là phương pháp truyền thông vô tuyến trong đó truyền dẫn từ
nút nguồn đến nút đích được hỗ trợ bởi đường chuyển tiếp thông qua nút trung gian.
Việc kết hợp truyền đồng thời qua hai đường truyền trực tiếp và chuyển tiếp cho phép
nâng cao chất lượng truyền dữ liệu. Truyền thông hợp tác được tiếp cận thông qua hai
kỹ thuật chính, đó là phân tập hợp tác và chuyển tiếp dữ liệu hợp tác. Trong các công
trình [1], [2], [3], các tác giả đều tập trung vào việc khai thác các kỹ thuật phân tập
hợp tác để cải thiện độ tin cậy truyền dẫn của hệ thống. Tuy nhiên, để có được lợi ích
hơn nữa của truyền thông hợp tác, có nhiều tác giả đã quan tâm đến hoạt động của
lớp điều khiển truy nhập môi trường (MAC) như trong các công trình [4], [5], [6], [7].
Để chuyển tiếp dữ liệu hợp tác, cần phải xác định được nút tốt nhất làm nút chuyển
tiếp. Vì vậy, bài toán đặt ra cho truyền thông hợp tác là cần có phương pháp lựa chọn
nút chuyển tiếp tối ưu và sử dụng sơ đồ phân tập hợp tác hiệu quả để nâng cao phẩm
chất mạng. Hangguan và các cộng sự trong [4] đã đưa ra cách lựa chọn nút chuyển
tiếp phân tán dựa trên cơ chế tranh chấp nhóm. Ở đó, các nút mạng sử dụng thuật toán
phân nhóm tối ưu các tốc độ truyền dẫn hợp tác, mỗi nhóm có mức ưu tiên khác nhau.
Bằng cách này, có thể lựa chọn được nút chuyển tiếp tốt nhất ứng với mức ưu tiên cao
nhất từ N nút trung gian (nằm giữa nút nguồn và nút đích). Tuy nhiên, do vấn đề xung
đột giữa các nút chuyển tiếp hỗ trợ cùng một tốc độ hợp tác được giải quyết thông qua
cơ chế tranh chấp lại nên chưa thực sự hiệu quả.

Các tác giả trong [8] đã đưa ra phương pháp lựa chọn nút chuyển tiếp cũng dựa trên
cơ chế tranh chấp nhóm như trong [4]. Điểm khác biệt là ở chỗ các tác giả trong [8]
thiết kế để các nút đích gửi đi các tín hiệu phản hồi (feedback) để các nút chuyển tiếp
nhận biết khả năng tồn tại một nút chuyển tiếp duy nhất hay có hơn một nút chuyển
tiếp hỗ trợ cùng một tốc độ hợp tác tham gia vào quá trình tranh chấp, cũng như nhận
biết vấn đề xung đột giữa các nút chuyển tiếp tại nút đích. Cả hai phương pháp lựa
chọn nút chuyển tiếp trong [4] và [8] đều có hạn chế là để nút chuyển tiếp gửi đi khung
điều khiển với kích thước tương đương với độ dài của các khung điều khiển trong chuẩn
IEEE 802.11, dẫn tới tăng mào đầu báo hiệu. Ngoài ra, thời gian tranh chấp lựa chọn
nút chuyển tiếp cũng có thể tăng đáng kể do việc sử dụng cơ chế truyền dẫn lại để giải
quyết vấn đề xung đột giữa các nút chuyển tiếp như trong [4].

Trong [9], các tác giả cũng đưa ra phương pháp lựa chọn nút chuyển tiếp dựa trên cơ
chế tranh chấp nhóm. Tuy nhiên, phương pháp này có ưu điểm là giảm bớt được thời
gian báo hiệu bằng cách thay thế khung điều khiển của nút chuyển tiếp bởi một xung
báo hiệu có chu kỳ ngắn. Mặc dù vậy, thủ tục lựa chọn nút chuyển tiếp tối ưu trong [9]
cần được thiết kế để cho phép giảm được chu kỳ mào đầu hơn nữa cho trường hợp chỉ
tồn tại một nút chuyển tiếp tốt nhất. Đặc biệt, để đồng thời nâng cao độ tin cậy truyền
dẫn và cải thiện thông lượng hệ thống, công trình [10] đã đề cập đến thủ tục lựa chọn
một hoặc hai nút chuyển tiếp cho các sơ đồ phân tập hợp tác cụ thể.

Ngoài ra, để cải thiện chất lượng tín hiệu truyền dẫn hợp tác tại nút đích, các tác giả
trong [11] đã đề xuất sơ đồ truyền dẫn hợp tác giải mã và chuyển tiếp (DF: Decode-
and-Forward) dựa trên mã Alamouti. Ở đây, các tác giả quan tâm đến hai trường hợp:
(1) sơ đồ phân tập hợp tác dựa trên một nút chuyển tiếp cho phép nút chuyển tiếp hợp
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tác với nút nguồn để truyền khối dữ liệu dạng mã Alamouti đến nút đích; (2) sơ đồ
phân tập hợp tác dựa trên hai nút chuyển tiếp cho phép các nút chuyển tiếp hợp tác với
nhau để truyền khối dữ liệu dạng mã Alamouti đến nút đích. Thông qua đó, các tác giả
đã chứng minh được rằng sử dụng sơ đồ DF dựa trên mã Alamouti sẽ cho phẩm chất
tốt hơn so với sơ đồ DF truyền thống. Tuy nhiên, để thực hiện sơ đồ DF dựa trên mã
Alamouti cần lựa chọn ra một nút chuyển tiếp riêng biệt (với sơ đồ phân tập hợp tác có
sự hỗ trợ của nút nguồn), hoặc lựa chọn ra hai nút chuyển tiếp riêng biệt (với sơ đồ mã
Alamouti phân tán không có sự trợ giúp của nút nguồn). Yêu cầu này là khó thực hiện
trong thực tế khi mà môi trường mạng xuất hiện nhiều nút chuyển tiếp có khả năng hỗ
trợ cùng một tốc độ hợp tác cũng như cùng một mức ưu tiên. Vì trong trường hợp này
dễ dàng xảy ra xung đột giữa các nút chuyển tiếp tối ưu, và khó có thể giải quyết triệt
để bằng các phương pháp lựa chọn nút chuyển tiếp đã được đề xuất trước đây.

Để giải quyết các vấn đề nêu trên, trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một giao thức
hợp tác xuyên lớp hỗ trợ lựa chọn nút chuyển tiếp thích nghi dựa trên tiếp cận xuyên
lớp PHY-MAC. Trong giao thức thích nghi đề xuất, hệ thống sẽ tự động lựa chọn số
nút tham gia chuyển tiếp một cách thích nghi theo điều kiện của kênh truyền và môi
trường thực tế của mạng. Giao thức của chúng tôi có một số ưu điểm so với các giao
thức ở trên như sau:

• Sử dụng sơ đồ truyền dẫn phân tập hợp tác dựa trên mã Alamouti, hoạt động với
một hoặc hai nhóm các nút chuyển tiếp được lựa chọn, sẽ cho chất lượng tín hiệu
tổng hợp tại nút đích tốt hơn so với trường hợp hoạt động với một hoặc hai nút
chuyển tiếp riêng biệt.

• Bằng cách sử dụng phương pháp lựa chọn một hoặc hai nhóm các nút chuyển tiếp
(tùy theo điều kiện kênh) để hỗ trợ truyền dẫn hợp tác, thay vì phải lựa chọn chỉ
một hoặc hai nút chuyển tiếp riêng biệt, sẽ dễ dàng thực hiện hơn trong thực tế,
khi môi trường kênh tồn tại nhiều nút chuyển tiếp tối ưu hỗ trợ cùng một tốc độ
hợp tác, và vì thế cũng tránh được xung đột giữa các nút chuyển tiếp này.

Những đóng góp chính của chúng tôi trong bài báo này bao gồm:

• Đề xuất sơ đồ phân tập hợp tác dựa trên mã Alamouti hoạt động với một hoặc hai
nhóm các nút chuyển tiếp được lựa chọn;

• Đề xuất thủ tục lựa chọn nút chuyển tiếp thích nghi theo điều kiện môi trường.

Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau: Phần 2 trình bày mô hình hệ thống
được xem xét. Đề xuất giao thức hợp tác hỗ trợ lựa chọn nút chuyển tiếp thích nghi
cho mạng truyền thông vô tuyến được trình bày trong phần 3. Phần 4 là các kết quả
mô phỏng hiệu suất BER, thông lượng hệ thống và độ trễ truyền dẫn gói tin trung bình
của giao thức đề xuất, so sánh với các giao thức hợp tác hiện tại. Phần cuối cùng là
kết luận của bài báo.
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S D

Nhóm chuyển tiếp R1

Nhóm chuyển tiếp R2

Hình 1. Mô hình lựa chọn nút chuyển tiếp thích nghi trong mạng vô tuyến hợp tác.

2. Mô hình hệ thống

Chúng tôi quan tâm đến hệ thống vô tuyến hợp tác như Hình 1, ở đó nút nguồn (S)
và nút đích (D) cách nhau một khoảng d, với N nút trung gian được phân bố ngẫu
nhiên giữa S và D. Mỗi nút trong mạng được gắn một ăng-ten duy nhất với công suất
phát hạn chế nhất định. Tất cả các kênh liên kết giữa hai nút bất kỳ được giả định là
kênh pha-đinh Rayleigh phẳng có tổn hao đường. Tạp âm xuất hiện tại các máy thu
của nút chuyển tiếp và nút đích được mô hình hóa như tạp âm Gauss trắng cộng tính
(AWGN) với trung bình bằng không và phương sai bằng N0

2
. Với mỗi truyền dẫn, gọi

Ps là công suất phát của nút nguồn, Pr là công suất phát của nút chuyển tiếp và Px là
công suất phát ký hiệu tối đa của mỗi nút trong mạng. Như vậy, với truyền dẫn được
thực hiện trong hai pha, có thể chọn Ps = Px

2
, và Pr = ρPx, với giá trị ρ có thể lên

đến 1. Khối dữ liệu Alamouti STBC phân tán được tạo bởi một trong hai cách: (1) Một
nhóm các nút chuyển tiếp được lựa chọn kết hợp với một nút nguồn; (2) Hai nhóm
các nút chuyển tiếp được lựa chọn kết hợp với nhau. Mỗi nhóm chuyển tiếp có nhiều
hơn hoặc bằng 1 nút chuyển tiếp, các nút trong cùng một nhóm chuyển tiếp thực hiện
truyền cùng một dạng ký hiệu thông tin và có khả năng hỗ trợ truyền dẫn ở cùng một
tốc độ hợp tác. Giả thiết thông tin trạng thái kênh (CSI) được ước lượng hoàn hảo.

3. Đề xuất giao thức hợp tác hỗ trợ lựa chọn nút chuyển tiếp thích
nghi cho mạng truyền thông vô tuyến

Trong phần này, chúng tôi đưa ra thiết kế giao thức hợp tác hỗ trợ lựa chọn nút
chuyển tiếp thích nghi dựa trên tiếp cận xuyên lớp cho mạng truyền thông vô tuyến đã
được giới thiệu trong phần 2.
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3.1. Sơ đồ phân tập hợp tác dựa trên mã Alamouti

Sơ đồ phân tập hợp tác dựa trên mã Alamouti cho hai trường hợp sử dụng một nhóm
chuyển tiếp hoặc hai nhóm chuyển tiếp được minh họa như Hình 2 dưới đây.

S

DR1

R2

a) Hợp tác với 1 nhóm chuyển tiếp

S

DR1

Nhóm 
chuyển tiếp

Nhóm 
chuyển tiếp

Nhóm chuyển tiếp

1r dh

2r dh

sdh
1srh

2srh

1r dh

1srh sdh

b) Hợp tác với 2 nhóm chuyển tiếp

R1  2
1x̂




Phát:

1dy

Pha 1 Pha 2

Thu:

Phát: Phát: Phát: Phát:

Phát:Thu:

Thu: Thu: Thu: Thu:

2dy
3dy

4dy

1x 2x
1x

2x

1

1
sry

1

2
sry 1

1x̂

S

D

 2
1x̂




Phát:

1dy

Pha 1 Pha 2

Thu:

Phát: Phát: Phát: Phát:

Phát:Thu:

Thu: Thu: Thu: Thu:

2dy
3dy

4dy

1x 2x
1x

2x

1

1
sry

1

2
sry 1

1x̂

S

R1

D

 1
2x̂


Phát:Thu: Phát:Thu:

2

1
sry

2

2
sry 2

2x̂R2

Hình 2. Sơ đồ phân tập hợp tác dựa trên mã Alamouti.

3.1.1. Trường hợp phân tập hợp tác với một nhóm chuyển tiếp: Giả thiết tồn tại một
nhóm chuyển tiếp R1 gồm Nr1 , Nr1 ≥ 1 nút chuyển tiếp riêng biệt (Hình 2a) có vai
trò như nhau khi tham gia vào quá trình truyền dẫn hợp tác (giải mã dữ liệu từ nút
nguồn và hợp tác với nút nguồn để truyền khối dữ liệu Alamouti tới nút đích). Trong
pha truyền dẫn thứ nhất, tín hiệu nhận được ysrji, i = 1, 2, j = 1÷Nr1 trong khe thời
gian thứ i tại nút chuyển tiếp thứ j được biểu diễn bởi

ysrji =
√
Pshsrjxi + zsrji, (1)

trong đó, Ps là công suất phát của nút nguồn, hsrj là hệ số kênh pha-đinh phẳng từ nút
nguồn đến nút chuyển tiếp thứ j, zsrji là thành phần tạp âm AWGN với trị trung bình
bằng không và phương sai là N0.
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Tương tự, tín hiệu nhận được tại nút đích trong hai khe thời gian được biểu diễn bởi

yd1 =
√
Pshsdx1 + zd1 , (2)

yd2 =
√
Pshsdx2 + zd2 , (3)

với zd1 , zd2 là các biến tạp âm AWGN tại nút đích trong pha truyền dẫn thứ nhất. Trong
pha truyền dẫn thứ 2, nút nguồn phát tín hiệu x2 và x∗1 trong hai khe thời gian liên tiếp,
trong khi Nr1 nút chuyển tiếp tối ưu phát tín hiệu x̂11 và − (x̂21)

∗, với x̂11, x̂
2
1 tương ứng

là các giá trị ước lượng của x1 và x2 tại nút chuyển tiếp. Khi đó, tín hiệu thu được tại
nút đích trong hai khe thời gian liên tiếp của pha 2 được biểu diễn bởi

yd3 =
√
Pr

Nr1∑
j=1

hrjdx̂1 +
√
Pshsdx2 + zd3 , (4)

yd4 = −
√
Pr

Nr1∑
j=1

hrjdx̂
∗
2 +

√
Pshsdx

∗
1 + zd4 , (5)

trong đó, các nút chuyển tiếp trong nhóm R1 được lựa chọn có công suất phát như nhau
và bằng Pr. Ở đây, hrjd và hsd tương ứng là hệ số kênh pha-đinh phẳng từ nút chuyển
tiếp thứ j đến nút đích và từ nguồn đến nút đích; zd3 , zd4 là các biến tạp âm AWGN

tại nút đích trong pha truyền dẫn thứ hai. Nếu như chúng ta đặt hrd =
Nr1∑
j=1

hrjd, là hệ

số kênh tổng hợp của các nhánh từ các nút chuyển tiếp trong nhóm R1 đến nút đích,
khi đó có thể viết lại biểu thức của yd3 và yd4 như sau:

yd3 =
√
Prhrdx̂1 +

√
Pshsdx2 + zd3 , (6)

yd4 = −
√
Prhrdx̂

∗
2 +

√
Pshsdx

∗
1 + zd4 . (7)

Từ các biểu thức trên, chúng ta nhận thấy rằng nếu như các nút chuyển tiếp giải mã
chính xác dữ liệu nhận được từ nút nguồn, nghĩa là x̂1 ≡ x1 và x̂2 ≡ x2 thì khối dữ
liệu nhận được tại nút đích trong pha truyền dẫn thứ hai có dạng mã khối không gian -
thời gian Alamouti. Để ước lượng các tín hiệu x1 và x2, nút đích kết hợp tín hiệu nhận
được trong cả hai pha truyền dẫn (chứa trong các biểu thức ydk , k = 1 ÷ 4), sử dụng
bộ kết hợp tỉ lệ tối đa (MRC).

3.1.2. Trường hợp phân tập hợp tác với hai nhóm chuyển tiếp: Trong trường hợp
này, chúng ta biểu diễn tín hiệu cho sơ đồ được minh họa như trong Hình 2b. Giả sử
nhóm chuyển tiếp R1 có Nr1 nút chuyển tiếp thành viên, và nhóm chuyển tiếp R2 có
Nr2 nút chuyển tiếp thành viên. Quá trình truyền dẫn trong pha 1 cũng được thực hiện
bởi nút nguồn giống như trong trường hợp 1). Trong pha truyền dẫn thứ hai, Nr1 nút
chuyển tiếp thuộc nhóm R1 thực hiện gửi đi các tín hiệu x̂11 và − (x̂21)

∗, trong khi Nr2

nút chuyển tiếp thuộc nhóm R2 thực hiện gửi đi các tín hiệu x̂22 và (x̂12)
∗. Ở đây, x̂11 và

x̂21 tương ứng là các giá trị ước lượng của x1 và x2 tại các nút chuyển tiếp thuộc nhóm
R1; x̂12 và x̂22 tương ứng là các giá trị ước lượng của x1 và x2 tại các nút chuyển tiếp
thuộc nhóm R2. Ngoài ra, trong pha 2 này, nút nguồn cũng thực hiện phát các tín hiệu
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x2 và x∗1. Khi đó, tín hiệu thu được tại nút đích trong hai khe thời gian liên tiếp của
pha 2 được biểu diễn bởi

yd3 =
√
Pr

Nr1∑
i=1

hridx̂
1
1 +

√
Pr

Nr2∑
j=1

hrjdx̂
2
2 +

√
Pshsdx2 + zd3 , (8)

yd4 =
√
Pr

Nr1∑
i=1

hrid
(
−x̂21

)∗
+
√
Pr

Nr2∑
j=1

hrjd
(
x̂12
)∗

+
√
Pshsdx

∗
1 + zd4 , (9)

trong đó, Pr là công suất phát của các nút chuyển tiếp, Ps là công suất phát của nút
nguồn trong pha 2 (được chọn bằng với công suất phát của nút nguồn trong pha 1);
hrid là các hệ số kênh giữa các nút chuyển tiếp thuộc nhóm R1 và nút đích, hrjd là các
hệ số kênh giữa các nút chuyển tiếp thuộc nhóm R2 và nút đích, hsd là hệ số kênh giữa
nút nguồn và nút đích trong pha truyền dẫn thứ 2 (bằng hệ số kênh giữa nút nguồn và
nút đích trong pha 1, do giả thiết các kênh chịu ảnh hưởng của pha đinh phẳng). Đặt

hr1d =
Nr1∑
i=1

hrid và hr2d =
Nr2∑
j=1

hrjd, tương ứng là hệ số kênh tổng hợp từ nhóm R1 và

R2 đến nút nguồn. Các giá trị này có thể được ước lượng từ các bản tin báo hiệu lớp
MAC. Khi đó, các biểu thức yd3 và yd4 được viết lại như sau:

yd3 =
√
Pr

[
hr1dx̂

1
1 + hr2dx̂

2
2

]
+
√
Pshsdx2 + zd3 , (10)

yd4 =
√
Pr

[
−hr1d

(
x̂21
)∗

+ hr2d
(
x̂12
)∗]

+
√
Pshsdx

∗
1 + zd4 . (11)

Nếu các nút chuyển tiếp đều giải mã chính xác dữ liệu nhận được từ nút nguồn trong pha
1, nghĩa là x̂11 ≡ x1, x̂21 ≡ x2 và x̂12 ≡ x1, x̂22 ≡ x2, đồng thời lựa chọn để Ps = Pr =

Px

2
thì các biểu thức yd3 và yd4 được viết dưới dạng sau:

yd3 =

√
Px

2
[hr1dx1 + (hr2d + hsd)x2] + zd3 (12)

yd4 =

√
Px

2
[−hr1dx∗2 + (hr2d + hsd)x

∗
1] + zd4 (13)

Khi đó, khối tín hiệu nhận được tại nút đích trong pha truyền dẫn thứ hai có dạng mã
khối không gian - thời gian Alamouti. Để giải mã tín hiệu x1 và x2 tại nút đích, trong
trường hợp này cũng có thể sử dụng bộ kết hợp MRC để kết hợp các tín hiệu nhận
được trong cả hai pha truyền dẫn như trong trường hợp 1).

3.2. Thủ tục lựa chọn nút chuyển tiếp thích nghi

Thủ tục lựa chọn nút chuyển tiếp trong mạng vô tuyến hợp tác được thực hiện tại
lớp điều khiển truy nhập môi trường (MAC). Như vậy, để có được phương pháp lựa
chọn nút chuyển tiếp hiệu quả, cần thiết kế để cải tiến một số chức năng trong hoạt
động của lớp MAC. Hình 3 và Hình 4 mô tả giao thức MAC hợp tác hỗ trợ lựa chọn
nút chuyển tiếp thích nghi được đề xuất.
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Hình 4. Sơ đồ lựa chọn nút chuyển tiếp thích nghi.

Ở đây, chúng tôi thiết kế thủ tục lựa chọn nhóm các nút chuyển tiếp tối ưu có cùng
mức ưu tiên tham gia truyền dẫn hợp tác, sử dụng thuật toán phân nhóm các tốc độ
hợp tác khả dĩ giống như trong [4]. Quá trình lựa chọn thích nghi các nhóm nút chuyển
tiếp tối ưu theo phương thức phân tán bao gồm năm bước chính được mô tả như sau:

• Bước 1: Dựa trên việc nghe dò các thông tin trạng thái kênh (CSI) thông qua quá
trình trao đổi các khung điều khiển RTS/CTS giữa nút nguồn và nút đích, các nút
trung gian tính toán tốc độ truyền dẫn hợp tác Rcoop mà nó có thể hỗ trợ và tốc độ
truyền dẫn trực tiếp Rsd, khi đó nó đối chiếu với vùng hợp tác (CR: Cooperative
Region), được định nghĩa như trong [4], để quyết định gửi đi tín hiệu chỉ thị khả
năng hỗ trợ truyền dẫn hợp tác HI và tiếp tục thực hiện từ Bước 2 (nếu thỏa mãn)
hoặc ở trạng thái im lặng nếu không thỏa mãn (Khi đó nút nguồn tự động chuyển
sang chế độ truyền trực tiếp).

• Bước 2: Sau khi gửi đi tín hiệu HI, ứng viên chuyển tiếp đếm lùi thời gian chờ,
bắt đầu từ vị trí khe thời gian thứ g tương ứng với mức ưu tiên nhóm được ánh
xạ từ giá trị tốc độ Rcoop của nó để gửi đi tín hiệu GI chỉ thị nhóm được ưu tiên
(như Hình 4) và tiếp tục thực hiện Bước 3.

• Bước 3: Ngay sau khi gửi đi tín hiệu GI, ứng viên chuyển tiếp tiếp tục đếm lùi
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thời gian chờ, bắt đầu từ vị trí thứ m tương ứng với mức ưu tiên của nó so với các
thành viên khác trong cùng một nhóm thứ g để gửi đi tín hiệu MI chỉ thị thành
viên được ưu tiên, và sau đó chờ để nhận tín hiệu phản hồi FB từ nút đích.

• Bước 4: Sau khi nhận được tín hiệu FB, ứng viên chuyển tiếp so sánh tín hiệu FB
với mức lôgic “0” và “1”:
- Nếu FB tương ứng với mức “0” thì nó gửi đi ngay một xung đáp ứng HR1 để
chỉ thị rằng nó sẽ là nút chuyển tiếp dữ liệu từ nguồn đến đích.
- Ngược lại nếu FB tương ứng với mức “1”, nút chuyển tiếp ứng viên sẽ thực hiện
lựa chọn ngẫu nhiên vị trí khe thời gian thứ k trong K khe thời gian hẹp để gửi
đi tín hiệu HR1 nếu trước đó chưa có tín hiệu HR1 nào xuất hiện, hoặc nó sẽ gửi
đi tín hiệu HR2 nếu như đã có tín hiệu HR1 xuất hiện trước đó. Sau khi tín hiệu
HR2 xuất hiện, các nút chuyển tiếp ứng viên còn lại từ bỏ quá trình tranh chấp.

• Bước 5: Các nút trong mạng (nguồn, chuyển tiếp và đích) xác nhận nhóm các nút
chuyển tiếp tối ưu được lựa chọn:
- Dựa trên dấu hiệu FB = “0” và tín hiệu HR1, một nút chuyển tiếp tốt nhất được
lựa chọn theo phương thức phân tán.
- Dựa trên dấu hiệu FB = “1” và sự xuất hiện của hai tín hiệu HR1, HR2, một
hoặc hai nhóm chuyển tiếp tối ưu được lựa chọn theo phương thức phân tán. Các
nút chuyển tiếp gửi đi tín hiệu HR1 và HR2 tương ứng với các nhóm chuyển tiếp
R1 và R2 được giới thiệu trong phần 3.1.

Như vậy, tùy thuộc vào các điều kiện môi trường như chất lượng các kênh liên kết
giữa các nút mạng (được nhận biết qua nghe dò thông tin trạng thái kênh CSI) và mật
độ các nút trung gian, thủ tục lựa chọn nút chuyển tiếp phân tán trên có thể chọn ra
một nút chuyển tiếp tối ưu, một nhóm các nút chuyển tiếp tối ưu, hoặc hai nhóm các
nút chuyển tiếp tối ưu. Do đó, chúng tôi gọi đây là thủ tục lựa chọn nút chuyển tiếp
thích nghi.

Quá trình lựa chọn nút chuyển tiếp thích nghi được diễn tả chi tiết hơn thông qua lưu
đồ thuật toán như Hình 5. Trong đó có hai trường hợp chính là: (1) Không tồn tại ứng
viên chuyển tiếp nào có khả năng hỗ trợ truyền dẫn hợp tác. Trạng thái này được xác
định ngay sau khoảng thời gian tính hết một chu kỳ của tín hiệu chỉ thị HI. Sau khoảng
thời gian này, nếu không xuất hiện tín hiệu HI nào thì nút nguồn tự động chuyển sang
chế độ truyền dẫn trực tiếp; (2) Trường hợp tồn tại các ứng viên chuyển tiếp có khả
năng hỗ trợ truyền dẫn tốc độ hợp tác, thủ tục lựa chọn nút chuyển tiếp thích nghi đề
xuất luôn cho phép tìm ra được một hoặc một số nút chuyển tiếp tối ưu để tham gia
vào quá trình truyền dữ liệu hợp tác. Đặc biệt là không còn xuất hiện trạng thái xung
đột giữa các nút chuyển tiếp tối ưu.

Ngoài ra, trong trường hợp các nhóm chuyển tiếp R1 hoặc R2 được lựa chọn chỉ có
một nút chuyển tiếp thành viên thì quá trình truyền dẫn hợp tác được thực hiện giống
như trường hợp phân tập hợp tác dựa trên một hoặc hai nút chuyển tiếp riêng biệt.
Nghĩa là, thủ tục lựa chọn nút chuyển tiếp thích nghi đề xuất có tính chất tổng quát
cho các trường hợp lựa chọn nút chuyển tiếp khác nhau trước đây. Đặc biệt, nếu trong

82



Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật - Học viện KTQS - Số 172 (10-2015)

mạng chỉ tồn tại một nút chuyển tiếp tốt nhất thì quá trình lựa chọn sẽ diễn ra nhanh
hơn thông qua tín hiệu phản hồi FB = “0” của nút đích.

Tính toán Rsd và Rcoop tại 
nút chuyển tiếp Rj

Rcoop  thuộc (CR) ?
Chế độ 
truyền 

trực tiếp

Không

Relay Rj phát tín hiệu HI

Có

Đếm lùi khe thời gian từ 
giá trị t1 = g → 1

t1 = 1?

Không

Relay Rj phát tín hiệu GI

Có

Đếm lùi khe thời gian từ 
giá trị t2 = m → 1

t2 = 1?

Relay Rj phát tín hiệu MI

Không

Có

Relay Rj nhận tín hiệu FB 
từ nút đích

FB = ?

Đếm lùi t3 = k → 1Relay Rj phát tín hiệu HR1

FB = “1”FB = “0”

t3 = 1?

HR1 xuất hiện?

Không

Có

Relay Rj phát tín hiệu HR2 Relay Rj phát tín hiệu HR1

KhôngCó

1 nhóm Relay được chọn2 nhóm Relay được chọn

2 nhóm Relay được chọn

Relay tốt nhất được chọn

HR2 xuất hiện?
KhôngCó

1

1

Có

Hình 5. Lưu đồ thuật toán lựa chọn nút chuyển tiếp thích nghi.

Để nút đích xác định được số lượng các nút chuyển tiếp tối ưu cùng tham gia vào
quá trình tranh chấp, chúng tôi dựa trên cách thực hiện như trong [8]. Tuy nhiên, chúng
tôi thiết kế để chỉ cần phân biệt hai trạng thái là tồn tại một nút chuyển tiếp tối ưu hay
có hơn một nút chuyển tiếp tối ưu cùng tham gia vào quá trình tranh chấp, tương ứng
với n = 1 và n > 1.

Ở đây, chúng tôi giả thiết rằng các thông tin trạng thái kênh được ước lượng chính
xác. Nút chuyển tiếp có thể tính toán được tốc độ truyền dẫn từ nút nguồn và nút đích
đến nó, cũng như tốc độ truyền dẫn trực tiếp từ nút nguồn đến nút đích (Rsd), được
ánh xạ từ các giá trị SNR của các kênh tương ứng nhận được thông qua các bản tin
điều khiển RTS và CTS. Các kênh truyền cũng được giả định là có tính chất đối xứng,
vì vậy tốc độ truyền dẫn từ nút chuyển tiếp đến nút đích được xác định bằng tốc độ
truyền dẫn từ nút đích đến nút chuyển tiếp. Ngoài ra, nút nguồn có thể tính toán được
tốc độ truyền dẫn từ nó đến nút chuyển tiếp dựa trên giá trị SNR ước lượng được từ
các xung đáp ứng HR1 hoặc HR2 của nút chuyển tiếp ở mỗi thời điểm truyền dẫn.
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4. Kết quả mô phỏng

4.1. Đánh giá phẩm chất BER

Để đánh giá phẩm chất BER của giao thức đề xuất, chúng tôi tiến hành mô phỏng
để so sánh với các sơ đồ giao thức DF truyền thống, sơ đồ DF dựa trên mã Alamouti
với một hoặc hai nút chuyển tiếp riêng biệt. Trong mô phỏng, chúng tôi sử dụng mô
hình mạng như Hình 1 ở trên. Ở đây, với giao thức đề xuất, chúng tôi xây dựng mô
phỏng trên hai kịch bản: (1) tạo sơ đồ phân tập dựa trên một nhóm gồm 3 nút chuyển
tiếp tối ưu có cùng mức ưu tiên; (2) tạo sơ đồ phân tập hợp tác dựa trên hai nhóm R1

(chứa 3 nút chuyển tiếp thành viên) và R2 (chứa 2 nút chuyển tiếp thành viên) có cùng
mức ưu tiên. Để kết hợp tín hiệu tại nút đích, chúng tôi sử dụng phương pháp kết hợp
MRC. Giả thiết công suất phát của các nút mạng được chuẩn hóa bởi Px = 1 và kênh
giữa nguồn và các nút chuyển tiếp có chất lượng gấp hai lần so với kênh giữa các nút
chuyển tiếp và nút đích, SNRsr = 2SNRrd. Kết quả mô phỏng được chỉ ra như Hình 6.
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Hình 6. So sánh phẩm chất BER của các sơ đồ phân tập hợp tác.

Quan sát Hình 6, chúng ta nhận thấy rõ là các sơ đồ phân tập hợp tác dựa trên
mã Alamouti đều cho phẩm chất BER tốt hơn so với sơ đồ phân tập DF truyền thống
(không mã hóa). Ngoài ra, sơ đồ DF-Alamouti sử dụng hai nút chuyển tiếp cho phẩm
chất tốt hơn so với trường hợp sử dụng một nút chuyển tiếp, xét trên tất cả các giá trị
SNR. Đặc biệt, phẩm chất của sơ đồ phân tập hợp tác dựa trên một nhóm hoặc hai
nhóm chuyển tiếp cũng đều tốt hơn hẳn so với trường hợp chỉ sử dụng một hoặc hai
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nút chuyển tiếp riêng rẽ trên dải SNR quan tâm. Điều này có thể giải thích như sau:
với các sơ đồ sử dụng một hoặc hai nhóm chuyển tiếp, trong mỗi nhóm có thể có hơn
một nút chuyển tiếp tối ưu cùng tham gia phát các ký hiệu dữ liệu giống nhau tới nút
đích, và vì vậy nút đích nhận được ký hiệu tổng hợp có công suất lớn hơn hay đảm
bảo được SNR tốt hơn. Sơ đồ DF-Alamouti dựa trên một nhóm hoặc hai nhóm chuyển
tiếp cho phẩm chất xấp xỉ như nhau. Như vậy, kết quả mô phỏng ở đây đã chứng minh
được rằng sơ đồ phân tập hợp tác dựa trên mã Alamouti với việc sử dụng một hoặc hai
nhóm chuyển tiếp sẽ mang lại phẩm chất BER tốt hơn so với các sơ đồ DF-Alamouti
sử dụng một hoặc hai nút chuyển tiếp riêng biệt.

4.2. Phẩm chất thông lượng và độ trễ gói tin

Tiếp theo, để đánh giá phẩm chất giao thức đề xuất về thông lượng và độ trễ gói tin,
chúng tôi tiến hành mô phỏng với mô hình được trình bày trong phần 2. Các tham số
chính cho mô phỏng được đặt như sau: giả thiết tất cả các kênh trong hệ thống chịu
ảnh hưởng của pha-đinh Rayleigh phẳng với tổn hao đường log-normal có che khuất,
hệ số mũ tổn hao là 3,8. Công suất phát trung bình của các nút trong mạng được chuẩn
hóa bằng Px = 1. Ngoài ra, năng lượng phát của các nút nguồn (trong hai pha) và
nút chuyển tiếp cũng được lựa chọn bằng E/2, E là năng lượng phát trên một ký hiệu
(symbol). Để cho đơn giản, chúng tôi sử dụng điều chế BPSK, và vì vậy E = 1. Để
so sánh giao thức đề xuất với các giao thức liên quan được đề xuất trong [9] và [10],
chúng tôi sử dụng các điều kiện kênh như nhau và lựa chọn tham số khe thời gian hẹp
K = 15, các tham số khác được lấy theo chuẩn IEEE 802.11a. Kết quả mô phỏng được
chỉ ra như Hình 7 và Hình 8.
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Hình 7. So sánh phẩm chất thông lượng của các giao thức.

Quan sát Hình 7, chúng ta thấy giao thức đề xuất cho phẩm chất thông lượng tốt
nhất, sau đó lần lượt là giao thức hợp tác với lựa chọn hai nút chuyển tiếp riêng rẽ đã
được đề xuất trong [10], giao thức hợp tác với lựa chọn một nút chuyển tiếp trong [9],
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và cuối cùng là giao thức truyền thống IEEE 802.11 DCF. Ở vị trí tương ứng với kích
thước mạng vào khoảng 180 m, giao thức của chúng tôi đề xuất ở đây cho phẩm chất
xấp xỉ với giao thức lựa chọn hai nút chuyển tiếp riêng biệt, và tốt hơn một chút so
với giao thức lựa chọn một nút chuyển tiếp riêng biệt. Điều này là do khi kích thước
mạng tăng thì mật độ nút mạng phân bố thưa hơn và các nhóm chuyển tiếp được lựa
chọn có số thành viên ít hơn dẫn tới công suất thu tổng cộng tại nút đích cũng bị giảm.
Trong trường hợp mỗi nhóm có một thành viên thì sơ đồ truyền dẫn trong giao thức
của chúng tôi giống với trường hợp của giao thức với lựa chọn một hoặc hai nút chuyển
tiếp riêng biệt. Đặc biệt, ở khoảng cách gần tương ứng với kích thước mạng vào khoảng
80 m, giao thức đề xuất cho phẩm chất thông lượng tốt hơn so với hai giao thức hợp
tác trước đó xấp xỉ 1 Mbps.
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Hình 8. So sánh phẩm chất trễ gói tin của các giao thức.

Do giao thức hợp tác đề xuất sử dụng sơ đồ truyền dẫn hợp tác với nhóm các nút
chuyển tiếp tối ưu, tín hiệu tổng hợp tại nút đích có giá trị SNR tổng lớn hơn dẫn tới
việc giải mã tín hiệu cũng chính xác hơn. Vì vậy, khả năng lỗi gói tin là ít hơn và thông
lượng cao hơn.

Hình 8 cho thấy phẩm chất độ trễ truyền dẫn gói tin trung bình của giao thức đề
xuất tốt hơn một chút so với giao thức lựa chọn hai nút chuyển tiếp riêng biệt. So sánh
với giao thức hợp tác hỗ trợ lựa chọn một nút chuyển tiếp riêng biệt, giao thức đề xuất
ở đây cho phẩm chất độ trễ gói tin tốt hơn hẳn. Giao thức truyền thống IEEE 802.11
DCF có phẩm chất độ trễ truyền dẫn gói tin trung bình kém nhất, khác xa so với các
giao thức hợp tác. Giao thức đề xuất cho phẩm chất độ trễ gói tin tốt hơn so với các
giao thức trước đó là do khả năng hỗ trợ lựa chọn nút chuyển tiếp thích thích nghi theo
điều kiện môi trường, trong đó không xuất hiện vấn đề xung đột giữa các nút chuyển
tiếp tối ưu dẫn tới thời gian mào đầu giao thức được giảm đáng kể.

Thông qua các phân tích ở trên, chúng tôi đã chứng minh được giao thức đề xuất
có ưu điểm vượt trội so với các giao thức hợp tác trước đó. Điểm cần chú ý là khi có
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nhiều nút chuyển tiếp tối ưu được lựa chọn cho truyền dẫn hợp tác, chi phí năng lượng
xử lý tại các nút này có khả năng là lớn hơn so với trường hợp chỉ có một nút chuyển
tiếp duy nhất được lựa chọn. Đây cũng là hạn chế chung của bài toán lựa chọn nhiều
nút chuyển tiếp như trong các nghiên cứu trước đây. Mặc dù vậy, do giao thức đề xuất
sử dụng cơ chế tranh chấp trong K khe thời gian hẹp nên số lượng các nút chuyển tiếp
tối ưu được lựa chọn sẽ là không lớn. Ngoài ra, vấn đề này có thể thỏa hiệp được với
lợi ích về thông lượng và độ trễ gói tin mà giao thức đạt được, đặc biệt là trong các
mạng vô tuyến ad hoc.

5. Kết luận

Trong bài báo này, chúng tôi đã đề xuất một giao thức hợp tác hỗ trợ lựa chọn nút
chuyển tiếp thích nghi. Thông qua phân tích và mô phỏng, chúng tôi đã chứng minh
được rằng giao thức đề xuất hoạt động hiệu quả với sơ đồ truyền dẫn phân tập dựa trên
các nhóm chuyển tiếp tối ưu được lựa chọn. Thủ tục lựa chọn nút chuyển tiếp thích
nghi linh hoạt với các điều kiện môi trường, cho phép tránh được vấn đề xung đột xảy
ra giữa các nút chuyển tiếp tối ưu trong các giao thức đã được đưa ra trước đây. Kết
quả mô phỏng cho thấy giao thức đề xuất của chúng tôi có khả năng cải thiện tốt phẩm
chất hiệu suất BER, thông lượng hệ thống và độ trễ truyền dẫn gói tin trung bình. Với
các ưu điểm nổi bật trên, giao thức đề xuất có triển vọng ứng dụng trong các hệ thống
thông tin vô tuyến thế hệ mới nhằm đáp ứng khả năng về độ tin cậy, tốc độ truyền dẫn
cao, độ trễ thấp, cũng như khả năng đáp ứng về chất lượng dịch vụ cao.
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