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A. Më §ÇU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 
Một đặc trưng của thông tin vô tuyến là sự tác động xấu của fading 

lên chất lượng truyền tin. Nhiều công trình nghiên cứu trên thế giới về 
hệ thống điều chế mã có xáo trộn dãy bit và giải mã lặp BICM-ID (Bit 
Interleaved Coded Modulation with Iterative Decoding) đều khẳng định 
rằng sơ đồ này phát huy hiệu quả cao trên kênh fading Rayleigh nhờ có 
thuật toán xáo trộn dãy bít (thực hiện phân tập theo thời gian) nghĩa là 
hệ thống BICM-ID đã được thừa nhận rằng có thể sử dụng tốt trong 
thông tin vô tuyến. 

Để có thể tiếp cận và nghiên cứu, từng bước áp dụng khoa học kỹ 
thuật tiên tiến cho các hệ thống thông tin Việt Nam, đặc biệt là thông tin 
quân sự, tôi đã chọn đề tài nghiên cứu của mình là: “Nghiên cứu cải 
thiện chất lượng hệ thống BICM-ID trong thông tin vô tuyến”. 
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Sơ đồ giải mã, sơ đồ điều chế (phép ánh xạ và hình dạng chòm sao 
tín hiệu) M-PSK, M-QAM dùng cho hệ thống BICM-ID 
3. Mục đích, phương pháp nghiên cứu, kết cấu luận án 

Mục đích luận án: Cải thiện chất lượng hệ thống BICM-ID bằng hệ 
số chuẩn hoá SF (Scale Factor), tìm phương pháp thiết kế các ánh xạ có 
hiệu quả cao dùng trong hệ thống BICM-ID và điều chỉnh vị trí các 
điểm tín hiệu để nâng cao hiệu quả của hệ thống BICM. 

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp tính toán giải tích được sử 
dụng để tính toán các giá trị thông tin tiên nghiệm, các thông tin ngoài  
qua các vòng xử lý lặp dùng trong cấu trúc giải mã mềm/giải điều chế 
mềm. Tính toán định lượng các tham số liên quan đến cự ly bít trong các 
bộ ánh xạ và xác định giá trị phù hợp để nâng cao hiệu quả hệ thống. 
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Dùng phương pháp mô phỏng trên máy tính để tìm giá trị tối ưu cho các 
tham số góp phần nâng cao hiệu quả hệ thống. Đánh giá bằng cách so 
sánh giữa các kết quả tính toán với các kết quả tìm được qua mô phỏng. 

Bố cục của luận án: Luận án được trình bày trong 128 trang A4 
gồm 03 chương, 01 kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và 03 phụ lục.  

                                        B. NéI DUNG 

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN SỐ VỚI KỸ 
THUẬT ĐIỀU CHẾ MÃ CÓ XÁO TRỘN DÃY BÍT VÀ GIẢI MÃ 
LẶP (BICM-ID) 

1.1  Khái quát chung về hệ thống thông tin số 
1.1.1  Sơ đồ khối hệ thống thông tin số 

 
 
 
 
 
 
Một hệ thống thông tin số đơn giản được mô tả trên hình 1.1. Có 

nhiều yếu tố tác động gây méo tín hiệu. Khi chỉ xét tác động của tạp âm 
AWGN thì kênh truyền được gọi là kênh AWGN. Trong hệ thống thông 
tin vô tuyến, ngoài tác động của nhiễu Gauss, tín hiệu truyền trên kênh 
còn chịu ảnh hưởng của fading có thể dẫn tới lỗi cụm rất nghiêm trọng. 
1.1.2  Kênh AWGN 

Theo Shannon, một kênh truyền với độ rộng băng thông W  và tỉ số 
tín trên tạp là SNR  thì tốc độ cực đại có thể truyền thông tin một cách tin 
cậy trên kênh đó, còn gọi là dung lượng kênh, được tính như sau: 

                      = +2log (1 SNR)C W    [bít/s]                                    (1.1) 

      Hình 1.1:  Sơ đồ khối hệ thống thông tin số đơn giản 
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Với SNR  rất nhỏ hoặc rất lớn thì có thể lấy xấp xỉ: 
                                                                                                             (1.2) 
 
Trong chế độ băng thông hạn chế (SNR >>1), dung lượng kênh tăng 

theo hàm logarit của SNR. Trong thực tế đa số các hệ thống thông tin có 
kênh truyền ở chế độ này. Để tăng hiệu quả sử dụng băng thông, thường sử 
dụng bộ điều chế đa mức M-PSK hoặc M-QAM, trong khi đối với chế độ 
công suất hạn chế thì thường sử dụng điều chế nhị phân BPSK là tối ưu. 
1.2  Tổng quan về hệ thống thông tin vô tuyến 
1.2.1  Đặc điểm của thông tin vô tuyến 

Tín hiệu qua kênh truyền vô tuyến, ngoài tác động của tạp âm 
Gauss, còn chịu tác động của hiệu ứng fading. Chất lượng truyền dẫn 
trên kênh fading kém hơn nhiều so với kênh tạp âm AWGN. 
1.2.2 Các giải pháp khắc phục những ảnh hưởng trên kênh vô tuyến 
1.2.2.1  Dùng mạch san bằng (equalizer) 
Mạch san bằng được mắc thêm vào lối ra của mạch lọc thu nhằm bù đắp 
những sai lệch của hàm truyền tổng cộng so với hàm truyền không có ISI.  
1.2.2.2  Kỹ thuật phân tập 

Trong hệ thống phân tập theo không gian, bằng cách sử dụng nhiều 
antenna thu (thực tế thường sử dụng 2 antenna) đặt cách nhau đủ xa để 
fading đa đường đối với các antenna có thể xem như độc lập nhau, sự 
tác động của fading xảy ra không đồng thời trên các antenna, như vậy 
máy thu có thể nhận đúng thông tin qua một trong các antenna đó. 

Có thể dùng phương pháp phân tập thời gian bằng cách sử dụng bộ 
xáo trộn (interleaver). Dãy bít truyền được xáo trộn ngẫu nhiên tại đầu 
phát, các cụm lỗi do fading gây nên sẽ được phân tán ra thành các lỗi 
đơn nhờ bộ giải xáo trộn tại đầu thu, hoạt động theo quy tắc ngược lại 

<<⎡
≅ ⎢ >>⎢⎣

2

2

SNR log       ;  SNR 1

log SNR         ;  SNR 1

W e
C

W
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với bộ xáo trộn ở đầu phát. Kỹ thuật xáo trộn kết hợp với cấu trúc liên 
kết mã hoá/điều chế do Zehavi đề xuất phát huy rất tốt hiệu quả trên 
kênh fading và cũng là nền móng để xây dựng hệ thống BICM-ID, đối 
tượng nghiên cứu của Luận án này. 
1.2.2.3  Truyền dẫn nhiều sóng mang 

Dùng cách truyền dẫn nhiều sóng mang, băng thông của kênh truyền 
được chia thành các băng con, dãy bít thông tin được chia thành nhiều 
dãy nhỏ và truyền theo các sóng mang khác nhau trên những kênh con 
riêng biệt, như vậy đặc tính tần số của hệ thống trở nên bằng phẳng hơn. 
1.2.3  Dùng mã chống nhiễu (mã kênh) 

Một trong những giải pháp chống nhiễu thường được sử dụng để 
chống nhiễu là dùng mã kênh. Để tăng hiệu quả mã hoá trong điều kiện 
không thể tăng độ rộng băng thông kênh truyền, người ta dùng bộ điều 
chế nhiều mức với chòm tín hiệu M  điểm (M-PSK hay M-QAM), khi đó 
tốc độ bít sẽ tăng lên 2logm M=  lần so với tốc độ điều chế. Tuy nhiên, hiệu 

quả chống nhiễu kém đi do cự ly Ơ-cơ-lít giữa các điểm tín hiệu bị giảm, 
do đó vai trò của mã kênh trong hệ thống càng trở nên quan trọng hơn. 

Hệ thống dùng bộ điều chế và mã hoá theo một cấu trúc liên kết để 
tăng hiệu quả của cả điều chế và mã hoá gọi là hệ thống “điều chế mã” 
CM (Coded Modulation), được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống 
thông tin số. 

Sơ đồ TCM của Ungerboeck tập trung vào việc xây dựng bộ ánh xạ 
tín hiệu theo kỹ thuật phân hoạch tập để cực đại hoá cự ly Ơ-cơ-lít tối 
thiểu giữa các chuyển đổi song song trong lưới mã, nhờ vậy hệ thống đạt 
hiệu quả cao trên kênh AWGN. Tuy nhiên, đối với kênh fading thì chất 
lượng của mã  phụ thuộc vào cự li Hamming tối thiểu giữa các bít mã 
hơn là phụ thuộc vào cự li  Ơ-cơ-lít giữa các chuỗi tín hiệu, vì vậy hiệu 
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quả của TCM trên kênh fading cũng thấp. 
Zehavi đã đề xuất sơ đồ BICM (Bít Interleaved Coded Modulation). 

Nhờ có bộ xáo trộn dãy bít, bậc phân tập của hệ thống được tăng cao, 
có tác dụng chống fading rất tốt. Tuy nhiên, sự trả giá ở đây là cự ly 
Ơ-cơ-lít tối thiểu bị giảm, do đó hiệu quả trên kênh AWGN kém hơn 
so với hệ thống TCM. 

Với hệ thống BICM có sử dụng giải mã lặp (được gọi là hệ thống 
BICM-ID) cự ly Ơ-cơ-lít tối thiểu tăng lên trong khi vẫn giữ được cự 
ly Hamming như mong muốn cho nên không những có hiệu quả tốt 
trên kênh fading mà còn tốt cả trên kênh Gauss. 

Như vậy, việc ứng dụng sơ đồ BICM-ID trong hệ thống thông tin vô 
tuyến số có thể đạt được các mục tiêu sau: 

• Sử dụng bộ điều chế đa mức (M-PSK hoặc M-QAM) để tăng hiệu 
quả sử dụng băng thông kênh truyền 

• Dùng cấu trúc liên kết điều chế/mã hoá CM để nâng cao hiệu quả hệ 
thống (giảm BER). 

• Khắc phục được tác động của fading bằng giải pháp xáo trộn dãy bít 
BICM với đặc tính phân tập thời gian. 

• Nâng cao hiệu quả hệ thống trên kênh AWGN nhờ thuật toán giải mã 
lặp (BICM-ID). 

1.3  Hệ thống BICM 
Trong hệ thống BICM nhờ có bộ xáo trộn tại đầu phát thực hiện 

hoán vị dãy bít mã trước khi đưa tới bộ điều chế để ánh xạ vào tập tín 
hiệu truyền. Tại đầu thu, dãy bít sau giải điều chế qua bộ giải xáo 
trộn để các bít mã trở lại vị trí ban đầu, do đó, nếu có những lỗi cụm 
trong dãy bít (do fading) thì chúng sẽ được trải ra dọc theo lưới mã 
thành các lỗi đơn và bộ giải mã kênh có chức năng khắc phục các lỗi 
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này. Đây chính là nguyên lý phân tập theo thời gian để chống lại tác 
động của fading.  
1.4  Hệ thống BICM-ID 
1.4.1  Sơ đồ khối hệ thống BICM-ID 

 
 
 
 
 
 
 
 
Việc quyết định mỗi bít trong một symbol tín hiệu dựa trên thông 

tin về các bít khác trong cùng symbol và khi đầy đủ thông tin về các bít 
đó thì có thể cho phép coi bộ Điều chế/Giải điều chế M  mức như là 

2log M  kênh nhị phân độc lập, và chất lượng hệ thống phụ thuộc vào cấu 

trúc của bộ ánh xạ hình thành nên các kênh nhị phân đó. Sơ đồ BICM 
kết hợp với giải mã lặp  như vậy được gọi là BICM-ID, gồm các khối 
chức năng như trình bày trên hình 1.4. 
1.4.2 Tổng quan về các ánh xạ tín hiệu dùng trong hệ thống BICM-ID 

Việc lựa chọn phương pháp ánh xạ các tổ hợp m  bít tới các điểm tín 
hiệu là một trong các yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến độ chính xác trong 
việc tính toán các giá trị xác suất hậu nghiệm tại bộ giải điều chế, bởi vì 
thuật toán giải điều chế/giải mã mềm là việc quyết định về mỗi bít dựa 
trên sự hiểu biết về các bít khác trong cùng symbol. 
1.4.3  Một số giải pháp nâng cao chất lượng các bộ ánh xạ trong hệ 
thống BICM-ID 

Hình 1.4: Sơ đồ khối hệ thống BICM-ID 
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Chia khối bít mã có độ dài N thành P  khối con, mỗi khối có độ dài 
; 1,...,α =iN i P . Việc điều chỉnh các hệ số αi  theo SNR có thể cải thiện hiệu 

quả của hệ thống. Kỹ thuật này được gọi là kỹ thuật “doping”, với nghĩa 
rằng các khối bít mã được “nhồi” nhiều kiểu ánh xạ và nhiều chòm tín 
hiệu khác nhau. Tuy nhiên, độ phức tạp của hệ thống tăng đáng kể cùng 
với việc tăng khối lượng xử lý dãy tín hiệu điều chế, hơn nữa phương 
pháp này cũng chỉ là tận dụng lợi điểm của các bộ ánh xạ với các vùng 
SNR khác nhau chứ không cải thiện chất lượng của các bộ ánh xạ đó. 
1.5  Đặt vấn đề nghiên cứu 

Thứ nhất, do việc ước lượng SNR của kênh thông tin vô tuyến là 
khá khó khăn vì chịu tác động của nhiều loại nhiễu khác nhau, trong giải 
mã mềm hoặc phải hy sinh phẩm chất của hệ thống (sàn lỗi đến tại SNR 
cao hơn) để có thể sử dụng thuật toán Max-Log-MAP đơn giản và 
không cần ước lượng SNR, hoặc phải sử dụng thuật toán Log-MAP cho 
chất lượng giải mã tốt hơn (sàn lỗi tới sớm hơn trên trục SNR) nhưng 
phức tạp và đòi hỏi ước lượng SNR chính xác. Để giải quyết mâu thuẫn 
này, luận án đi sâu nghiên cứu áp dụng hệ số chuẩn hóa SF nhằm cải 
thiện chất lượng của Max-Log-MAP, đồng thời giảm sự nhạy cảm của 
Log-MAP đối với sai số trong ước lượng SNR. 

Thứ hai, từ nhận xét rằng các ánh xạ tốt thường bảo tồn tính đối 
xứng cao của bộ tín hiệu, luận án đề xuất một phương án tìm ánh xạ tốt 
trong tập hạn chế của các ánh xạ có tính chất gọi là “cự ly bít đều.” Nhờ 
sự hạn chế này, không gian tìm kiếm được giới hạn đáng kể trong khi 
ánh xạ tìm được vẫn nằm trong tập hợp các ánh xạ tốt nhất. 

Thứ ba, các ánh xạ tốt cho BICM-ID thường theo nghĩa đạt sàn lỗi 
thấp, nhưng điều đó xảy ra tại vùng SNR cao. Luận án này phát triển ý 
tưởng điều chế bất đối xứng (asymmetric modulation) để điều chỉnh vị 
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trí điểm tín hiệu sao cho có thể dịch chuyển vị trí sàn lỗi thích nghi với 
SNR thực tế trên kênh. 

Ba chủ đề nghiên cứu trên đây là ba vấn đề chính của luận án và sẽ 
được triển khai trong hai chương tiếp theo. 
Chương 2: KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN HIỆU QUẢ 
CỦA HỆ THỐNG  BICM-ID VÀ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG GIẢI 
MÃ/GIẢI ĐIỀU CHẾ LẶP BẰNG HỆ SỐ CHUẨN HOÁ SF 

2.1  Mô hình hệ thống BICM-ID 
 
 
 
                             
 
 
 
 
  Hình 2.1 mô tả hệ thống BICM-ID với cấu trúc giải điều chế/giải 

mã lặp tại đầu thu. Giá trị LLR của bít ,1 ,≤ ≤iv i N  dựa trên quan trắc 

1 2 /( , , , )N mr r r=r L  được tính theo biểu thức (2.1) 

                                                                                                     (2.1) 
Sử dụng định lý Bayes và khai thác tính độc lập của các bít trong v , ta có: 

                                   
( / , ) [ , ]

[ / ]
( )

= =
= =

p r v u P v ut t tj t tj
P v u rtj t p rt

v v
              (2.2) 

trong đó ( / , )=t t tjp r v uv  là hàm mật độ xác suất của tín hiệu thu tr  trong 

điều kiện chuỗi bít điều chế tv  có { }1 1= ∈ − +tjv u , , còn [ , ]P v ut tj =v  là xác 

suất tiên nghiệm của chuỗi tv   có =tjv u . Thành phần ( )tp r  là hàm mật độ 
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Hình 2.1: Cấu trúc giải điều chế mềm/giải mã mềm với xử lý lặp 

+

+ 

Mã hoá π  

π  

1π −  

Điều chế 

Kênh 
AWGN 

u  c  v s  
Nguồn tin 
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( 1/
( ) ln ( 1/ )

)i
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=+
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r
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xác suất không điều kiện của tr  và sẽ bị lược bỏ trong phép chia xác suất 

trong biểu thức trong hàm Log  của (2.1). 

 Vì  ( ) ln( [ 1]/ [ 1])= = + = −A tj tj tjL v P v P v  nên xác suất bít =tjv u  được tính 

theo biểu thức (2.3): 
                                                                                                      (2.3)  
 
và do các bít tjv  độc lập trong tv  nên [ ] [ ]

≠

= =∏t tj ti
i j

P ,v u P vv  

Cho vtj,J  là tập các chỉ số i  đối với các thành phần của tv  định nghĩa 

như sau:  , { :1 ,1 / , , 1}
tj tiJ i i m t N m i j v= ≤ ≤ ≤ ≤ ≠ = +v  

Cho ,j uv  là tập của 12m−  véc-tơ nhị phân tv  có =tjv u , nghĩa là 

, { , }= =j u t tjv v uv . Như vậy ta có: 

                                                                                                     (2.4) 
 
Bằng cách nhân cả tử và mẫu của biểu thức (2.4) trong hàm Log  với              

1

1exp( ( ))
2

m

A tj
j

L v
=

− ∑  ta có thể viết lại thành: 

                                                                                                      (2.5) 
 
Trong (2.5), với ,[ ]t jv  là véc-tơ con tạo từ tv  bằng cách xoá đi thành 

phần thứ j , và ,[ ]A jL  là véc-tơ  thông tin tiên nghiệm của tv  xoá thành 

phần thứ j . Do việc trao đổi thông tin giữa các bộ giải điều chế-giải mã 
dựa trên EL  nên chỉ cần tính: 

                                                                                                      (2.6) 
 

Đối với trường hợp kênh AWGN ta có:                           
                                                                                                                        (2.7) 

exp( ( ))
     ,  u 1
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1 exp( ( ))

A tj

A tj
tj

A tj

L v
L v

P v u

L v

⎧
= +⎪ +⎪= = ⎨

⎪ = −
⎪ +⎩

, 1 ,

, 1 ,

,( )

,( )

( / )exp )

( / ) ( ) ln
( / )exp )

i
t j j t

i
t j j t

t t A v
v i J

D tj t A tj
t t A v

v i J

P L

L v r L v
P L

+

−

∈ ∈

∈ ∈

= +
∑ ∑

∑ ∑
v

v

v

v

r v

r v

, 1

, 1

,[ ] ,[ ]

,[ ] ,[ ]

1( / )exp( )
2

( / ) ( ) ln 1( / )exp( )
2

t j

t j

T T
t t t j A j

v
D tj t A tj

T T
t t t j A j

v

P L

L v r L v
P L

+

−

∈

∈

= +
∑

∑
v

v

r v v

r v v

, 1

, 1

,[ ] ,[ ]

,[ ] ,[ ]

1( / )exp( )
2

( / ) ln 1( / )exp( )
2

t j

t j

T T
t t t j A j

v
E tj t

T T
t t t j A j

v

P L

L v r
P L

+

−

∈

∈

=
∑

∑
v

v

r v v

r v v

2
2

2

1exp( || || )
2( / )

2

t t

t tp r v σ
πσ

− −
=

r v



 10

2.2 Khảo sát các yếu tố liên quan đến hiệu quả của hệ thống BICM-ID 
2.2.1  Quy tắc thiết kế bộ xáo trộn 

Việc thiết kế bộ xáo trộn cũng như việc lựa chọn độ dài khối bít xáo 
trộn một cách hợp lý có tính chất quyết định đến chất lượng của bộ xáo 
trộn và qua đó ảnh hưởng đến hiệu quả của hệ thống BICM-ID. Trước 
hết, xét các quy tắc thiết kế bộ xáo trộn. 

Quy tắc thứ nhất là phải đảm bảo vị trí các bít trước và sau bộ xáo 
trộn không thay đổi trong các symbol, ví dụ với 8-PSK (m=3), bít 1 
trong luồng bít đầu ra bộ mã hoá phải nằm ở một trong các vị trí: 
1,4,7,…trong luồng bít đầu ra bộ xáo trộn, tương tự, bít 2 phải nằm ở 
một trong các vị trí : 2,5,8,…. Điều này đảm bảo rằng các bít mã với 
mức bảo vệ khác nhau, nhờ các vị trí khác nhau tại các nhãn symbol 
kênh, sẽ được phân bố đồng đều theo lưới mã 

Quy tắc thứ hai là bộ xáo trộn cần phải được thiết kế sao cho các bít 
mã trong cùng một symbol cách xa nhau càng xa càng tốt, điều đó đảm 
bảo tính độc lập trong các vòng hồi tiếp để tính toán lại các số đo bít tại 
đầu thu, qua đó giảm thiểu xác suất lỗi. Tính chất này, hay gọi là tính 
trải, phụ thuộc vào chiều dài của bộ xáo trộn.  
2.2.2  Lựa chọn độ dài khối bít xáo trộn 

Dãy bít thông tin nối tiếp từ nguồn tin được tổ chức thành từng khối 
(từng Frame) N  bít, và N  được gọi là kích thước của bộ xáo trộn. Nếu 
N  quá lớn sẽ làm tăng độ phức tạp hệ thống và tăng thời gian xử lý khối 
tin, vì tại đầu thu  qua mỗi vòng lặp đều phải thực hiện giải xáo trộn rồi 
xáo trộn lại. Nhưng nếu ta chọn N  quá nhỏ lại có thể làm giảm đáng kể 
hiệu quả của xáo trộn. Kết quả khảo sát bằng mô phỏng cho thấy với bộ 
tín hiệu 8-PSK, ánh xạ SSP, trên kênh AWGN, có thể chọn giá trị 

3000=N  bít. 
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2.2.3  Lựa chọn bộ ánh xạ tín hiệu cho hệ thống BICM-ID 
Với bộ xáo trộn lý tưởng, các bít trong một symbol có thể coi như 

độc lập với nhau. Theo thuật toán giải mã lặp, việc quyết định  mỗi bít 
dựa trên thông tin về các bít khác trong cùng symbol, tại vùng tỉ số tín 
trên tạp cao, sau một số vòng lặp đủ lớn, thông tin hồi tiếp trở nên hoàn 
hảo thì có thể coi bộ giải điều chế M  mức tương đương với m  bộ giải 
điều chế nhị phân (BPSK) độc lập, trong đó mỗi bộ điều chế BPSK gồm 
từng cặp symbol chỉ khác nhau một vị trí bit ; 1,...,i i m= . Như vậy hiệu 

quả tổng thể của hệ thống BICM-ID phụ thuộc vào cách thức ánh xạ liên 
quan đến cấu trúc của các bộ tín hiệu BPSK tương đương nói trên. 
2.2.4  Số vòng lặp cần thiết cho bộ giải mã 

Trong cấu trúc giải mã lặp, số đo bít được tính toán lại và chính xác 
hơn sau mỗi vòng lặp. Tuy nhiên nếu tăng số lần lặp thì nghĩa là tăng 
thời gian xử lý và tăng độ phức tạp tính toán của hệ thống. Hơn nữa, sau 
một số lần lặp nhất định, khi độ chính xác đã đạt tới ngưỡng, thì dù có 
lặp thêm nữa cũng không cải thiện hơn chất lượng của hệ thống. Vì vậy 
việc xác định số lần lặp vừa đủ cũng là một yêu cầu quan trọng khi thiết 
kế hệ thống BICM-ID. 
2.3  Cải tiến phương pháp giải điều chế/giải mã với xử lý lặp bằng hệ 
số chuẩn hoá SF (Scale Factor) 

2.3.1  Hệ số chuẩn hoá SF (Scale Factor) 
Một cải tiến để nâng cao hiệu quả sử dụng thuật toán Max-Log-

MAP trong giải mã Turbo là dùng hệ số chuẩn hoá để hiệu chỉnh thông 
tin ngoài của một bộ giải mã (bộ giải mã vòng ngoài) trước khi nó được 
dùng làm thông tin tiên nghiệm cho bộ giải mã khác (bộ giải mã vòng 
trong). 

Cấu trúc liên kết nối tiếp trong sơ đồ BICM-ID tuy có khác với liên 
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kết song song như trong mã turbo nguyên bản, nhưng có thể áp dụng hệ 
số chuẩn hoá SF cho giải mã BICM-ID trong cấu trúc giải mã/giải điều 
chế tại đầu thu để nâng cao chất lượng của hệ thống với hai lý do sau.  

Thứ nhất, cũng có thể xét mã turbo và mã liên kết nối tiếp như các 
trường hợp riêng của một sơ đồ liên kết tổng quát. Các bít tin được mã 
hoá bởi máy mã thứ nhất. Chuỗi bít đầu ra được tách thành hai luồng. 
Một luồng bít được xáo trộn vị trí và mã hoá lần hai bởi máy mã thứ hai, 
còn một luồng bít thì đi trực tiếp tới đầu ra. Khi luồng thứ nhất chứa các 
bít tin và luồng thứ hai chứa các bít dư của mã thì chúng ta có mã turbo, 
còn khi toàn bộ đầu ra của máy mã được đưa vào luồng thứ nhất thì ta 
được mã liên kết nối tiếp cơ bản (hệ thống BICM-ID). Như vậy nếu SF 
có tác dụng tốt cho mã turbo thì nó cũng có thể phát huy hiệu quả khi sử 
dụng cho cấu trúc liên kết nối tiếp của hệ thống BICM-ID.  

Thứ hai, người ta đã tổng quát “nguyên lý turbo’’cho tất cả các sơ 
đồ mã hoá khi giải mã sử dụng thuật toán giải mã lặp. Mã turbo, mã liên 
kết nối tiếp, mã LDPC cùng có một điểm chung là chúng sử dụng 
“nguyên lý turbo”, và có thể nhận thấy rằng SF cải thiện chất lượng cho 
cấu trúc giải mã lặp nói chung, khi thông tin ngoài tạo bởi một bộ giải 
mã được sử dụng như thông tin tiên nghiệm cho một bộ giải mã khác. 
2.3.2  Thiết kế sơ đồ mô phỏng BICM-ID dùng hệ số chuẩn hoá 

Mặc dù SF cho kết quả tốt với mã turbo, lý thuyết về SF chưa hoàn 
chỉnh và giá trị tối ưu của nó sẽ được xác định bằng mô phỏng. Do cấu 
trúc nối tiếp, trong mỗi vòng giải mã lặp thông tin ngoài được tính toán 
một lần ở bộ giải mã SISO. Giá trị thông tin ngoài này được nhân với SF 
để làm thông tin tiên nghiệm cho vòng lặp sau. 

 Kết quả mô phỏng trên Hình 2.10 cho thấy ánh xạ Gray với giá trị 
SF=1 và giải mã Max-Log-MAP hầu như không thua kém Log-MAP, 
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mặc dù đơn giản hơn nhiều 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2.10: SF với dán nhãn Gay của 8PSK Hình 2.11:  SF với dán nhãn SP của 8PSK 

Hình 2.12: SF cải thiện chất lượng trong vùng 

SNR mà đường BER có độ dốc lớn 
         Hình 2.13: SF với ánh xạ 8-PSK  

                   phân hoạch tập cải tiến  

    Hình 2.14: So sánh chất lượng của Max-Log-MAP, 

                     Log-MAP và Max-Log-MAP cải tiến 
Hình 2.15: Hệ số SF với sai số ước lượng SNR 
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Hình 2.11 cho thấy với ánh xạ SP, tại các giá trị của 0/bE N  là 3.5 dB 

và 4.0 dB, có kết quả như ánh xạ Gray nhưng tại 0/bE N  bằng 2.5 dB thì 

có sự cải thiện chất lượng khi SF nhỏ hơn 1. Quan sát Hình 2.12 thấy 
rằng tại vùng SNR mà đường cong BER có độ dốc lớn (vùng thác), có 
sự khác biệt chất lượng giải mã dùng thuật toán Max-Log-MAP với 
Log-MAP và có thể tìm được SF tối ưu để cải thiện chất lượng giải mã 
Max-Log-MAP. Hình 2.13 cho kết quả tìm giá trị tối ưu của SF khi sử 
dụng ánh xạ SP cải tiến. Từ kết quả này cho thấy có thể chọn SF = 0,55 
cho thuật toán Max-Log-MAP và SF=0,85 cho thuật toán Log-MAP. 
Đây là một phát hiện mới vì các tài liệu từ trước tới nay đều không cho 
rằng SF có tác dụng cải thiện chất lượng của giải mã lặp với thuật toán 
Log-MAP. Hình 2.14 so sánh giá trị BER mô phỏng của hệ thống với  
thuật toán Max-Log-MAP và các giá trị SF đã chọn. Chất lượng của hệ 
thống tiến gần tới giải mã Log-MAP trong khi độ phức tạp giảm đáng kể 
do sử dụng xấp xỉ. 
2.3.3  Hệ số chuẩn hoá với sai số ước lượng SNR 

Trong khi khảo sát hệ số SF với vai trò bù lại sai số trong phép tính 
xấp xỉ để cải thiện chất lượng giải điều chế/giải mã khi dùng thuật toán 
Max-Log-MAP, chúng tôi phát hiện rằng SF còn giúp cho hệ thống 
BICM-ID dùng thuật toán Log-MAP bớt nhạy cảm với sai số ước lượng 
SNR. 

Dùng công cụ mô phỏng, cho hệ số SF thay đổi từ 0,1 đến 2, các giá 
trị cách nhau 0,1. Đồng thời giả thiết có sai lệch ước lượng SNR ( 0/bE N ) 

từ -6 dB đến 6 dB với các giá trị cách nhau 1 dB. Quan sát kết quả mô 
phỏng trên hình 2.15, với ánh xạ 8-PSK, thuật toán giải mã Max-Log-
Map, có thể nhận thấy như sau: 

• Khi SF=1 (không tham gia vào cấu trúc giải mã), hệ thống BICM-
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ID có hiệu quả tốt nhất khi ước lượng SNR có sai số từ -1 dB đến -2 dB. 
Ngoài các giá trị đó thì hiệu quả kém hơn rõ rệt. 

• Với SF=0,6 (gần với giá trị tối ưu tìm được trong mục trên là 0,55) 
thì cho phép giá trị 0/bE N  có thể sai lệch từ 0 dB cho đến 4 dB mà hệ 

thống vẫn đạt hiệu quả cao nhất, như vậy hệ số chuẩn hoá SF vừa có tác 
dụng cải thiện chất lượng thuật toán Max-Log-Map lại vừa có tác dụng 
giúp cho hệ thống ít bị ảnh hưởng của sai số ước lượng SNR. 
Chương 3: THIẾT KẾ ÁNH XẠ VÀ TÍN HIỆU DÙNG CHO BỘ 
ĐIỀU CHẾ TRONG HỆ THỐNG BICM-ID 
3.1  Phương pháp xây dựng bộ ánh xạ tín hiệu dùng trong hệ thống 
BICM-ID 
3.1.1  Các phép ánh xạ cơ bản 

Có 3 ánh xạ cơ bản thường dùng là ánh xạ Gray, SP (Set Partition), 
và SSP (Semi SP). Thông thường ánh xạ nào tốt ở vùng SNR thấp thì lại 
kém ở vùng SNR cao và ngược lại. Ánh xạ SP được chọn làm cơ sở để 
thiết kế ánh xạ có hiệu quả cao dùng cho hện thống BICM-ID  
3.1.2  Xây dựng bộ ánh xạ trên cơ sở mức bảo vệ bít đồng đều 
3.1.2.1  Mức bảo vệ đều của bít và ánh xạ tương đương 

Gọi id  là cự ly bit của bit i (cự ly Ơ-cơ-lít giữa cặp tín hiệu ứng với 

hai nhãn nhị phân chỉ khác nhau ở vị trí thứ i của ánh xạ μ ), nghĩa là: 

 1 1( ( ,..., 0,..., ), ( ,..., 1,..., )) μ μ= = =i m i m
i Ed d v v v v v v                      (3.1) 

Định nghĩa 1:  Phép ánh xạ μ  được gọi là có mức bảo vệ bít đều 

nếu với mỗi vị trí bít i  chỉ có một giá trị id .  

Định nghĩa.2: Cho ánh xạ μ  từ nhãn nhị phân v  lên tập tín hiệu 

S . Cho H  là ma trận không suy biến kích thước x m m  xác định trên 
trường (2)GF . Gọi μH  là biến đổi tuyến tính H  của μ  nếu ( ) ( )μ μ=H Hv v  
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Để đánh giá mức bảo vệ bít, ta định nghĩa hồ sơ cự ly bít BDP-Bít 
Distance Profile là tập của tất cả các cự ly bít, nghĩa là 

{ }1 2BDP , ,...,= md d d , với id  là cự ly bít của bít thứ i trong v . 

Định nghĩa 3: Hai ánh xạ có bảo vệ bit đều được gọi là tương 
đương nếu chúng có hồ sơ cự ly bit chỉ khác bởi một phép hoán vị của 
các cự ly trong hồ sơ cự ly bít. 

Bổ đề 1: Phép hoán vị bít trong nhãn nhị phân của một ánh xạ tạo 
thành một ánh xạ tương đương. 

Bổ đề 2:  Cho ánh xạ μ  từ nhãn nhị phân v  lên tập tín hiệu S  sao 

cho ( )μ = ∈s Sv . Với mỗi phép đối xứng ( )∈Γg S  ta có ánh xạ 

( ) ( )μ =g g sv là ánh xạ tương đương của μ .  

 Bổ đề 3:  Cho ánh xạ μ  từ nhãn nhị phân 1 2( , ..., )= mv v vv  lên tập 

tín hiệu S  với nhóm đối xứng ( )Γ S . Số lượng các ánh xạ tương đương 

tạo được từ μ  bằng phép hoán vị bít trong nhãn nhị phân và bằng phép 

ánh xạ đối xứng của chòm sao tín hiệu là | ( ) | !Γ ×S m . 

Khái  niệm về ánh xạ tương  đương cho phép giảm thiểu không 
gian tìm kiếm. 
3.1.2.2  Cận trên xác suất lỗi bít của hệ thống BICM-ID 

Trên kênh truyền tạp âm Gauss có 0 0/ ( / ) /=s bE N b c E N , khi bộ giải 

điều chế có thông tin tiên nghiệm lý tưởng (chế độ SNR cao), xác suất 
lỗi bít được chặn trên bởi                                                               

                                                                                                    (3.2) 
trong đó ( , , )T D I L  là hàm truyền mở rộng của mã chập, 

1 2 0exp{ ( ) / }= − + + +L mD E E E mN  và  2 / 4,1 ,= ≤ ≤i iE d i m  là năng lượng 

tương đương của  kênh thứ i . 
3.1.3  Phương pháp mới xây dựng các ánh xạ cho hệ thống BICM-ID 

1, 1
1 ( , , )

b I L
T D I LP

b I = =

∂
≤

∂
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Chọn ánh xạ SP làm cơ sở để tìm kiếm ánh xạ có hiệu quả cao cho 
hệ thống BICM-ID theo các bước sau: 
 Xây dựng ánh xạ μ  theo phân hoạch tập (SP). 

 Tạo ma trận H  là ma trận không suy biến kích thước  x m m  xác định 
trên trường (2)GF . Tạo ( ) ( )μ μ=H v vH  là biến đổi tuyến tính H  của μ . 

 Tính hồ sơ khoảng cách bít. Xét xemμH  có mức bảo vệ bít đều hay 

không. Nếu không thì  quay lại bước trước để tạo ma trận H  mới. Nếu 
có thì chuyển sang bước tiếp theo. 
 Xét xem μH  có tương đương với ánh xạ đã xét trước đó hay không. 

Nếu có thì quay lại bước tạo ma trận H  mới. Nếu không thì chuyển sang 
bước tiếp theo. 
 Tính cận trên xác suất lỗi bít (3.2). So sánh với giá trị được lưu trước 
đó để chọn ánh xạ có giá trị cận trên nhỏ nhất. 
 Thuật toán dừng khi đã quét hết các ma trận  H . 

3.2  Tối ưu hoá vị trí các điểm tín hiệu M-PSK dùng trong hệ thống BICM-ID 

3.2.1  Các ánh xạ M-PSK  
Trong hệ thống BICM-ID, ánh xạ Gray tốt nhất trong dải SNR thấp 

do các điểm tín hiệu liền kề trong chòm sao tín hiệu chỉ khác nhau 1 bít 
cho nên lỗi bít bằng lỗi symbol, khi thuật toán xử lý lặp chưa phát huy 
tác dụng thì điều đó tỏ ra lợi thế. Khi SNR lớn, thông tin tiên nghiệm hồi 
tiếp về không bị lỗi thì ánh xạ MSEW lại cho giá trị BER nhỏ nhất (sàn 
lỗi thấp nhất) vì có hồ sơ cự ly bit tốt hơn so với các ánh xạ khác, tuy 
nhiên tại vùng SNR thấp thì ánh xạ này lại kém hiệu quả. Lựa chọn ánh 
xạ có tính chất trung bình, sau đó điều chỉnh vị trí các điểm tín hiệu để 
tăng hiệu quả hệ thống là nội dung nghiên cứu trong mục tiếp theo. 
3.2.2  Tối ưu vị trí các điểm tín hiệu M-PSK trong hệ thống BICM-ID  

Điều chỉnh vị trí các điểm tín hiệu 4-PSK và 8-PSK lệch khỏi vị trí 
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đối xứng ban đầu một góc α  như hình 3.6.a/ theo quy tắc:        

                        [2( mod 2) 1]α−= j i
is e  

 
 
 

 
                                      

 
 
 
 
Sau khi điều chỉnh, một số cự ly bít tăng lên, tức là hồ sơ cự ly bít 

(BDF) được cải thiện, do đó hiệu quả hệ thống được tốt hơn. Tuy nhiên, 
việc điều chỉnh như trên làm cho một số tín hiệu xích lại gần nhau hơn, 
nếu điều chỉnh quá mức cho phép, có thể gây lỗi symbol, dẫn tới tăng tỉ 
lệ lỗi bít. Cho nên các giá trị α  cần phải được lựa chọn một cách phù 
hợp (thích nghi với SNR). 
Theo lý thuyết thông tin, 
 ta có giới hạn cho tốc độ bít là: 

2log (1 )bR W≤ + SNR [b/s]            (3.3) 

Tốc độ bít được tính theo biểu thức: 
  bR Wρ=     [b/s]                                     (3.4) 

trong đó, 22logρ = M   [b/s/Hz]    (3.5)  

là hiệu quả phổ danh định. 
Như vậy, theo giới hạn Shannon cần thoả mãn điều kiện: 
                        2log (1 )ρ ≤ + SNR   [b/s/Hz]                                                         (3.9) 

0

α

*
1 1d d>

*
2 2d d=

1

1

0

101 

000 

001 
010

011

110

111
100

*
3 3d d>

*
2 2d d=

*
1 1d d=

a/  4-PSK b/  8-PSK

      Hình 3.6: Quy tắc điều chỉnh vị trí các điểm tín hiệu: a/  4-PSK và b/ 8-PSK 

   Hình 3.7: Hai tín hiệu liền kề ( is và js )  
                   trong ánh xạ M-PSK 
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trong đó                       0 0/ /s bSNR E N E Nρ= =                                   (3.10) 
 
Suy ra giới hạn Shannon đối với tỷ số tín trên tạp là: 
                                                             (3.11) 

 
Xét hai điểm tín hiệu trên hình 3.7. Góc tạo bởi hai vector tín hiệu trước 
khi điều chỉnh là:                       2 / Mβ π=                                   (3.13) 

Sau khi vị trí được điều chỉnh, cự ly Ơ-cơ-lít giữa hai tín hiệu đó được 

tính theo biểu thức sau:    * 2 sin( )
2sd E β α= −                                  (3.14) 

Nếu xem hai điểm tín hiệu đó như là một cặp tín hiệu BPSK với năng 

lượng tương đương là:  
2*

* 2sin ( )
2 2s s
dE E β α

⎛ ⎞
= = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

                           (3.15) 

Theo giới hạn Shannon với kênh BPSK, cần phải thoả mãn biểu thức 
sau:  
                                                                                                            
Thay *

sE  trong (3.15) vào (3.21), ta có:                                                 

                                                                                                         (3.22) 
 

Từ (3.22) có thể xác định giới hạn giá trị góc α  là góc điều chỉnh 
vị trí các điểm tín hiệu lệch đi khỏi vị trí đối xứng ban đầu. Để thích 
nghi theo SNR, cần thoả mãn  biểu thức sau: 

                                           
0

3arcsin
2 /bE N
βα

ρ
⎛ ⎞

≤ − ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

              (3.23) 

Giá trị của α  có thể cộng thêm một hằng số k   nhờ tăng ích mã 
hoá. Mặt khác, trong biểu thức (3.23) có thể lấy giá trị tối đa trong giới 
hạn cho phép của α , như vậy ta có công thức tổng quát để tính giá trị 
góc điều chỉnh tối ưu như sau: 

2

0

sin ( )
2 3

bE

N

βρ α−
≥

*

0
3sE

N
≥ (3.21) 

0

2 1bE
N

ρ

ρ
−

≥
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0

3arcsin
2 /b

k
E N

βα
ρ

⎛ ⎞
= − +⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
               (3.24) 

Giá trị k  phụ thuộc vào cấu trúc bộ mã hoá và có thể xác định bằng 
thực nghiệm. Đối với sơ đồ dùng mã lưới có đa thức sinh 

(7,[171,133],171)G = , tốc độ 1/2 thì 0,16k =  và công thức tổng quát về giới 

hạn điều chỉnh tối ưu cho các ánh xạ M-PSK sẽ có dạng như sau: 

                                
0

3arcsin 0,16 
2 . /bE N
βα

ρ
⎛ ⎞

= − +⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

               (3.25) 

Áp dụng cho hệ thống 4-PSK, với 
2
πβ = , 4ρ = , ta có: 

                                 
0

3arcsin 0,16
4 4. /bE N
πα

⎛ ⎞
= − +⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
                (3.26) 

và hệ thống 8-PSK, với 
4
πβ = , 6ρ = , ta có                                                              

                                                                                                 (3.27) 
Với cấu trúc mã dùng đa thức sinh (5,[23,35],5)G = , tốc độ 1/2 thì 

giá trị của k  xác định được là 0,23. 
3.2.3  Tìm các vị trí tối ưu bằng phương pháp mô phỏng  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Hình 3.9 Tìm các điểm tối ưu  

cho hệ thống 4-PSK bằng mô phỏng  
        Hình 3.10 Tìm các điểm tối ưu  
cho hệ thống 8-PSK bằng mô phỏng  

0

3arcsin 0,16
8 6. /bE N
πα

⎛ ⎞
= − +⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
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Bằng một cách khác là dùng phần mềm mô phỏng để tìm các giá 
trị tối ưu của α  cho bộ tín hiệu 4-PSK và 8-PSK như sau. Kết quả được 
trình bày trên hình 3.9 và hình 3.10, trong đó mỗi đường cong ứng với 
một giá trị 0/bE N  từ  1.5 dB, 2 dB… đến 4.5 dB. Điểm thấp nhất của 

mỗi đường cong (BER nhỏ nhất) cho biết giá trị tối ưu của α  ứng với 
mỗi giá trị 0/bE N . 

3.2.4   Kiểm chứng công thức (3.26) và (3.27) với kết quả mô phỏng 
Hình 3.11 cho thấy các giá trị α  tìm được qua mô phỏng trên sơ đồ 

thực nghiệm đối với hệ thống 4-PSK và 8-PSK (là các điểm rời rạc), và 
các giá trị tối ưu tính theo công thức tổng quát (3.26) và (3.27) thể hiện 
trên các đường liền nét. Các điểm rời rạc với mỗi ánh xạ bám khá sát với 
các đường liền nét tương ứng thể hiện rằng hai kết quả (tính toán bằng 
giải tích và mô phỏng thực nghiệm) đã gặp nhau, và như vậy có thể 
dùng công thức (3.24) làm công thức tổng quát cho hệ thống BICM-ID 
để điều chỉnh thích nghi vị trí các điểm tín hiệu M-PSK theo trạng thái 
của kênh. 
Kết quả mô phỏng hệ thống 4-
PSK với sự điều chỉnh vị trí các 
tín hiệu thích nghi theo công thức 
(3.26) và hệ thống 8-PSK theo 
công thức (3.27), trong đó 

0,16k =   với mã xoắn có đa thức 

sinh (7,[171,133],171)G = , được cho 

trên hình 3.13 và hình 3.14. 
Với mã xoắn  có đa thức sinh (5,[23,35],23)G =  thì chọn 0,23k = . 

So sánh trường hợp hệ thống dùng bộ tín hiệu truyền thống đối xứng với 
trường hợp dùng bộ tín hiệu điều chỉnh ta thấy được sự cải thiện chất 

Hình 3.11 Đối chiếu kết quả thực nghiệm  
với tính toán bằng giải tích 
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lượng hệ thống trên toàn bộ dải SNR và đặc biệt tốt ở vùng SNR cao. 
Với hệ thống 4-PSK, độ lợi do sự điều chỉnh mang lại tại 

BER=10-5  là 1.3 dB và đối với hệ thống 8-PSK, tại BER=10-5, độ lợi 
khoảng 1 dB. 
3.3  Điều chỉnh điểm tín hiệu trong các ánh xạ lên tập 16-QAM 
Với các ánh xạ QAM bậc cao, do mật độ các điểm tín hiệu trong chòm 
sao tín hiệu dày đặc và đan xen nhau hơn nên các thuật toán xử lý có 
hiệu quả trên tín hiệu M-PSK thường không phát huy hoặc rất ít tác 
dụng trên tín hiệu M-QAM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.14: Hiệu quả của ánh xạ 
       8-PSK điều chỉnh thích nghi 

 Hình 3.13: Hiệu quả của ánh xạ 
       4-PSK điều chỉnh thích nghi 

        Hình 3.16   Hiệu quả của các ánh xạ 16-QAM         Hình 3.15   Ánh xạ 16-QAM hình sao 
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Dùng chòm tín hiệu 16-QAM hình sao như mô tả trên hình 3.15, cho 
phép điều chỉnh vị trí một số điểm tín hiệu cùng nằm trên một “vành biên 
độ” theo như quy tắc áp dụng cho ánh xạ M-PSK, và qua khảo sát bước 
đầu cũng thấy được sự cải thiện hiệu quả BER. Một số ánh xạ 16-QAM 
nguyên bản và những ánh xạ đã được điều chỉnh vị trí các điểm tín hiệu, 
có hiệu quả như quan sát trên hình 3.16. Giải pháp cải thiện chất lượng các 
bộ ánh xạ 16-QAM còn là nội dung cần tiếp tục nghiên cứu. 

 
C. KẾT LUẬN 

 
A./  Những kết quả chính của Luận án   

1./ Hệ thống BICM-ID có bậc phân tập cao nhờ sử dụng bộ xáo trộn dãy 

bít cùng với cấu trúc giải mã lặp cho hiệu quả tốt cả trên kênh Gao-xơ 

và kênh pha đinh, thích hợp dùng trong thông tin vô tuyến. Dùng hệ 

số chuẩn hoá (SF-Scale Factor) có thể cải thiện chất lượng của hệ 

thống BICM-ID. Giá trị tối ưu của SF cho thuật toán Max-Log-Map 

là 0,55 và cho thuật toán Log-MAP là SF=0,85. Hơn nữa, với SF = 

0,6  đã giúp hệ thống BICM-ID sử dụng Log-MAP bớt nhạy cảm với 

sai số khi ước lượng SNR. Hệ thống vẫn đảm bảo chất lượng khi ước 

lượng SNR có sai số từ 0 dB đến 4 dB. 

2./ Có nhiều yếu tố quyết định đến chất lượng hệ thống BICM-ID như 

kích thước bộ xáo trộn và quy tắc thiết kế bộ xáo trộn, nguyên lý giải 

mã lặp và số vòng lặp cần thiết, chòm sao tín hiệu và quy tắc ánh xạ 

tín hiệu. Luận án đã đề xuất thuật toán cận tối ưu khá đơn giản dựa 

trên biến đổi tuyến tính để tìm phép ánh xạ tín hiệu trong hệ thống 

BICM-ID cho sàn lỗi BER thấp trong một tập ánh xạ hạn chế. 
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3./ Có thể điều chỉnh vị trí các điểm tín hiệu trong chòm sao tín hiệu 

thích nghi theo tỉ số SNR để cải thiện phẩm chất BER của hệ thống.  

Luận án đã đề xuất phương pháp và lựa chọn tham số điều chỉnh tối 

ưu điểm tín hiệu trong chòm sao 4-PSK và 8-PSK thích nghi với 

SNR, theo nghĩa đạt sàn lỗi thấp nhất tại SNR cho trước. Các kết quả 

này có thể dùng cho thuật toán thích nghi nhằm đạt được chất lượng 

tốt nhất cho kênh biến đổi chậm. 

B./  Hướng nghiên cứu tiếp theo 

1./ Đối với hệ thống BICM-ID, đặc tuyến đường cong BER luôn có hiệu 

ứng “Turbo”, tức là có vùng “thác” với độ dốc rất lớn. Đó là khi thuật 

toán giải mã lặp phát huy hiệu quả rõ rệt nhất. Việc xác định điểm bắt 

đầu và kết thúc vùng “thác” của đường cong tỉ lệ lỗi bit (BER) có thể 

giúp vận hành hệ thống một cách hiệu quả nhất. Đây là một hướng 

nghiên cứu còn bỏ ngỏ đối với hệ thống BICM-ID nói riêng và các hệ 

thống dùng giải thuật xử lý lặp nói chung. 

2./  Đối với các ánh xạ M-QAM, những kỹ thuật xử lý dùng cho các ánh 

xạ M-PSK có thể không mấy tác dụng, tuy nhiên có thể kết hợp thêm 

các kỹ thuật khác như kỹ thuật “over-lap”, hay điều chỉnh biên độ tín 

hiệu thay vì điều chỉnh lệch pha để nâng cao hiệu quả trong hệ thống 

BICM-ID, đặc biệt đối với cấu trúc của chòm tín hiệu hình sao. 

3./  Từng bước triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tế 
(có thể kết hợp kết quả của nhiều nhóm nghiên cứu) để góp phần cải 
thiện hiệu quả các hệ thống thông tin trong Quân đội ta nói riêng và 
của Việt Nam ta nói chung.  
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