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MỞ ĐẦU 

Lý do nghiên cứu 
Việc nghiên cứu truyền thống về mã cyclic đã khá 

hoàn chỉnh, tuy nhiên vẫn chưa có công trình nào khảo 
sát tổng quát về phương diện lý luận và đề xuất phương 
pháp chung xây dựng mã trên vành đa thức có hai lớp 
kề cyclic. Đây là vành đa thức đặc biệt vì trong phân 
tích xn+1 của vành chỉ gồm hai đa thức bất khả quy, 
dẫn đến rất ít bộ mã tốt có thể tạo ra trên vành này. 
Việc khảo sát tường minh về vành đa thức có hai lớp 
kề cyclic vẫn là một vấn đề mở. 

Mục đích nghiên cứu 
Mục đích nghiên cứu của luận án là khảo sát đặc 

điểm của vành đa thức có hai lớp kề cyclic và đề xuất 
một số cấu trúc đại số xây dựng mã trên vành đa thức 
này. Dựa trên các kết quả nghiên cứu, luận án cũng đưa 
ra một số ứng dụng trong các bài toán viễn thông. 

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu của luận án là vành đa thức 

có hai lớp kề cyclic và các cấu trúc đại số để xây dựng 
mã trên vành đa thức này.  

Phạm vi nghiên cứu của luận án này được giới 
hạn trong việc nghiên cứu các đặc điểm và cấu trúc của 
vành đa thức có hai lớp kề cyclic, tập trung nghiên cứu 
các cấu trúc đại số để khắc phục những hạn chế trong 
việc tạo mã của vành đa thức có hai lớp kề cyclic, tìm 
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ra các cấu trúc để xây dựng mã trên các vành đa thức 
chẵn.  

Phương pháp và công cụ nghiên cứu 
Phương pháp nghiên cứu tổng hợp và phân tích 

để tìm ra các cấu trúc đại số để xây dựng mã cyclic và 
các ứng dụng trên vành đa thức có hai lớp kề cyclic, 
qua đó góp phần hoàn thiện cấu trúc đại số của mã 
cyclic và đưa ra các điểm ưu việt trong cấu trúc mới. 

Luận án sử dụng các công cụ toán học và các 
công cụ của lý thuyết mã, công nghệ tích hợp số FPGA 
và một số công cụ mô phỏng để giải quyết, minh chứng 
cho tính khả thi của nghiên cứu. 
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Luận án là một công trình nghiên cứu tương đối 
hoàn chỉnh về vành đa thức có hai lớp kề cyclic. 
Những đóng góp mới của luận án là xây dựng thuật 
toán xác định điều kiện để vành đa thức là vành đa thức 
có hai lớp kề cylic. Xây dựng mã trên các vành đa thức 
có hai lớp kề cyclic theo các cấu trúc nhóm nhân, cấp 
số nhân. Với vành chẵn, vành mở rộng của vành đa 
thức có hai lớp kề cyclic, tác giả đưa ra phương pháp 
phân hoạch theo lớp các phần tử liên hợp của lũy đẳng 
nuốt để tạo mã. Dựa trên các cấu trúc đại số mới, tác 
giả đề xuất phương án giải quyết một số vấn đề trong 
viễn thông như giảm PAPR, tìm kiếm cell, tạo dãy m 
và xây dựng hệ mật luân hoàn. 
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Cấu trúc của Luận án 
Luận án bao gồm phần mở đầu, kết luận và 04 

chương nội dung. Chương 1 trình bày tổng quan về mã 
cyclic và một số xu hướng đã được nghiên cứu liên 
quan đến luận án, những điểm hạn chế trong của vành 
đa thức có hai lớp kề cyclic. Chương 2 đề cập đến đặc 
điểm và cách nhận biết vành đa thức có hai lớp kề 
cyclic, khảo sát các phân hoạch trên vành đa thức này. 
Chương 3 đề xuất một số phương pháp xây dựng mã 
cyclic trên vành đa thức có hai lớp kề cyclic theo cấu 
trúc đại số mới; xây dựng mã trên vành mở rộng, vành 
đa thức chẵn. Chương 4, dựa trên các cấu trúc đại số 
của vành đa thức có hai lớp kề cyclic, đề xuất một số 
ứng dụng trong bảo mật, giải quyết bài toán giảm tỷ số 
công suất cực đại trên công suất trung bình PAPR 
trong hệ thống OFDM, đưa ra thuật toán xây dựng dãy 
m, tìm kiếm cell ở hướng xuống trong hệ thống 
WCDMA. 

CHƯƠNG 1 
TỔNG QUAN 

1.1. MỞ ĐẦU 
Nhìn chung, các cấu trúc đại số truyền thống 

trong việc xây dựng mã khối tuyến tính cũng như kỹ 
thuật mã hóa và giải mã về cơ bản đã được hoàn thiện 
vào thập kỷ 70 của thế kỷ 20. Tuy nhiên những nghiên 
cứu trong việc tìm ra các cấu trúc đại số mới vẫn tiếp 
tục được tiến hành góp phần hoàn thiện thêm lý thuyết 
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mã và mở ra những ứng dụng hiệu quả hơn trong các 
bài toán viễn thông. 
1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC VẤN ĐỀ 
LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 

Mã cyclic được Eugene Prange nghiên cứu đầu 
tiên năm 1957. Sau đó quá trình nghiên cứu về mã 
cyclic tập trung theo cả hai hướng sửa lỗi ngẫu nhiên 
và sửa lỗi cụm. Rất nhiều lớp mã cyclic đã được xây 
dựng trong những năm này, bao gồm các mã BCH, các 
mã Reed-Solomon, các mã hình học Euclidean. Một 
trong các hướng nghiên cứu trên thế giới hiện nay là 
đánh giá một số giới hạn mã cyclic hoặc đề xuất 
phương án giải mã tối ưu cho mã cyclic. Một số nghiên 
cứu đề cập đến mã tuyến tính và đặc tính của đa thức 
sinh trên cấu trúc trellis.  

Tại Việt Nam, mở đầu một hướng nghiên cứu 
mới về mã sửa sai đó là mã cyclic cục bộ LCC (Local 
Cyclic Code). Các mã LCC xây dựng theo các nhóm 
nhân và cấp số nhân trên vành đa thức. Bên cạnh đó là 
các nghiên cứu tường minh về các phương pháp giải 
mã ngưỡng theo các hệ tổng kiểm tra trực giao. Các 
công trình này đều có ý nghĩa về mặt lý thuyết, đề xuất 
được cấu trúc đại số mới trên vành đa thức như phân 
hoạch, nhóm nhân, cấp số nhân. 
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1.3. HẠN CHẾ CỦA VIỆC XÂY DỰNG MÃ 
CYCLIC TRÊN VÀNH ĐA THỨC CÓ HAI LỚP 
KỀ CYCLIC 

Như ta đã thấy, theo lý thuyết mã cổ điển, mỗi 
Ideal tương ứng của một vành đa thức sẽ xây dựng 
được một bộ mã cyclic. Trong một vành đa thức, Ideal 
I gồm các đa thức là bội của một đa thức g(x), trong đó 
g(x) là ước của đa thức xn+ 1: (g(x)) | xn+ 1 hay 

( )1nx g x+ M . 

 
 

Hình 1.1: Phân hoạch vành theo Ideal 
 

Theo phương pháp cổ điển này thì rõ ràng là số bộ 
mã bị hạn chế (do số đa thức sinh ít). Đặc biệt với vành 
đa thức có hai lớp kề cyclic sự hạn chế này càng được 
thể hiện rõ hơn, bởi vì trong phân tích xn + 1 của vành 
đa thức này chỉ có hai thành phần: 

xn + 1 = (x + 1) 
1

0

n
i

i

x
−

=
∑  

Số đa thức sinh g(x) có thể thiết lập được từ t đa 
thức bất khả quy trong phân tích nhị thức xn + 1 được 
xác định: 

1

1

t
i
t

i

I C
−

=

= ∑ = 2 

Vành Z2[x]/ xn + 1

Ideal 
Đa thức sinh
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Như vậy, số các đa thức sinh g(x) có thể có trên 
vành đa thức có hai lớp kề cyclic cũng chỉ là 3. Ta chỉ 
xây dựng được hai bộ mã cyclic tầm thường là mã 
kiểm tra chẵn (n, n-1) có đa thức sinh g(x) = 1+x với 
khoảng cách mã d0=2 và mã lặp (n,1) có đa thức sinh 
g(x) = eo(x)=

1

0

n
i

i
x

−

=
∑  với d0 = n.  

Với những hạn chế trên, trong các công trình 
nghiên cứu về mã cyclic trên trường GF(2), việc xây 
dựng mã trên vành đa thức có hai lớp kề cyclic hầu như 
chưa được đề cập.  

1.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 
Vì những hạn chế trong việc tạo đa thức sinh, việc 

xây dựng mã trên vành đa thức có hai lớp kề cyclic 
chưa xuất hiện trong các tài liệu từ trước đến nay. Đây 
chính là lý do nghiên cứu của luận án, với mục đích 
nhằm góp phần phong phú, hoàn thiện hơn về mặt cấu 
trúc đại số trong lý thuyết mã. Những ứng dụng cụ thể 
của các mã được xây dựng trên vành đa thức có hai lớp 
kề cyclic được đề cập trong luận án như một minh 
chứng cho những ưu điểm của cấu trúc đại số mới 
được sử dụng trong việc xây dựng mã trên vành đa 
thức này. 
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CHƯƠNG 2 
XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA VÀNH ĐA 

THỨC CÓ HAI LỚP KỀ CYCLIC 

2.1. MỞ ĐẦU 
Trong chương này, chúng ta sẽ đưa ra định nghĩa 

thế nào là vành đa thức có hai lớp kề cyclic, tìm các 
điều kiện, xây dựng thuật toán tìm điều kiện để vành đa 
thức có hai lớp kề cyclic và khảo sát các phân hoạch 
trên vành đa thức có hai lớp kề cyclic.  

2.2. VÀNH ĐA THỨC CÓ HAI LỚP KỀ CYCLIC 
Định nghĩa 2.1: Vành đa thức theo modulo xn+1 

được gọi là vành đa thức có hai lớp kề cyclic nếu phân 
tích của xn+1 thành tích của các đa thức bất khả quy 
trên trường GF(2) có dạng sau: 

xn + 1 = (x + 1) 
1

0

n
i

i

x
−

=
∑          

(2.1) 

Trong đó (x+1) và eo(x) = 
1

0

n
i

i

x
−

=
∑  là các đa thức bất 

khả quy. 
Vành đa thức có hai lớp kề cyclic chỉ  có 2 

chu trình: 
 C0 ={0}, { }2 2

1 1,2,2 ,..., 2nC −=  trong đó 12n− ≡ 1 mod n       
(2.2) 

Bổ đề 2.1: Vành đa thức theo modulo xn+1 là một 
vành đa thức có hai lớp kề cyclic nếu n thoả mãn: 
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• n phải là một số nguyên tố;  
• phần tử thứ hai phải thoả mãn điều kiện 2ϕ(n)/p ≠ 

1 mod n với mỗi ước nguyên tố p của ϕ(n). (ϕ(n) 
là hàm phi Euler) 

Từ định nghĩa trên, ta thấy rằng ordn2 = m1 ≤ n-1. 
Để phần tử 2 có cấp n-1, phần tử thứ hai phải thoả mãn 
điều kiện 2ϕ(n)/p ≠ 1 mod n, với mỗi p là ước nguyên tố 
của ϕ(n). Với ϕ(n) = n-1 khi n là một số nguyên tố. 
Căn cứ đặc điểm trên ta xây dựng thuật toán như sau.  
Thuật toán xác định giá trị n của vành đa thức hai 
lớp kề cyclic 

Vào: số nguyên tố n 
Bước 1: tìm phân tích của (n-1);  xác định ước 

nguyên tố pi. 
Bước 2:  với mỗi pi tính 1/2 in p−   
- Nếu tồn tại pi sao cho 1/2 1(mod )in p n− ≡  thì n không 
thoả mãn. 
- n thoả mãn trong các trường hợp còn lại. 
Ra:   Giá trị n thoả mãn. 

2.3. CÁC KIỂU PHÂN HOẠCH VÀNH ĐA THỨC 
CÓ HAI LỚP KỀ CYCLIC 

Trên vành đa thức có hai lớp kề cyclic, các dạng 
phân hoạch cũng tương tự như trên các vành đa thức 
khác, tuy nhiên do đặc điểm nên sự phân hoạch trên 
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vành này sẽ phụ thuộc vào cấp cực đại của phần tử trên 
vành, ta sẽ có các phân hoạch sau: 
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Lưu đồ thuật toán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bắt đầu

Nhập vào số nguyên M

A:=2; i:=0

A là số 
nguyên tố? A:=A+1 

Không 

i:=i+1 
a[i]:=A 
A:=A+1 

Có 

i:=0 

A = M

Có 

Không 

i:=i+1 

n:=a[i]-1 

Tìm các ước nguyên 
tố của n và lưu vào 

mảng p[j]; 
k:= số phần tử của 

mảng p[j] 

j:=1 

j:=j+1 

2n/p[j]%a[i]=1 

Không 

j> k 
Không 

Có 

In ra a[i]

Có 

i= q 

Có 

q:=i 

Không 

Tính C1 cho a[i] 

Kết thúc 

A = M 

Có 

Không 

i> q 
Có 

Không 
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• Phân hoạch chuẩn, phân hoạch cực đại, phân 
hoạch cực tiểu  

• Phân hoạch vành thành các cấp số nhân có cùng 
trọng số 

• Phân hoạch vành đa thức thành các cấp số nhân 
với các phần tử có cùng tính chẵn lẻ của trọng số 

• Phân hoạch vành đa thức thành các cấp số nhân 
với các phần tử có cùng tính chẵn lẻ của trọng số 

• Phân hoạch vành đa thức thành cấp số nhân theo 
modulo h(x)  

2.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 
Chương này đã xây dựng được thuật toán và lập 

chương trình tính toán các giá trị n để vành đa thức 
thỏa mãn điều kiện có hai lớp kề cyclic với n <10.000 
và trình bày về các cơ sở phân hoạch theo cấu trúc đại 
số trên vành đa thức có hai lớp kề cyclic.  

CHƯƠNG 3 
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG MÃ 

CYCLIC VÀ MÃ CYCLIC CỤC BỘ TRÊN VÀNH 
ĐA THỨC CÓ HAI LỚP KỀ CYCLIC 

3.1. MỞ ĐẦU 
Chương ba sẽ đưa ra các phương pháp xây dựng, 

đánh giá và mô phỏng các mã cyclic trên các vành đa 
thức có hai lớp kề cyclic và trên vành mở rộng của nó 
dựa trên các phân hoạch đã đề cập ở chương hai.  



 

12

3.2. XÂY DỰNG MÃ CYCLIC TRÊN VÀNH ĐA 
THỨC CÓ HAI LỚI KỀ CYCLIC 

3.2.1 Xây dựng mã trên vành đa thức có hai lớp kề 
cyclic theo cấu trúc nhóm nhân cyclic CMG (CMG: 
Cyclic Multiplycative Group)   
Định nghĩa 3.1:  Nhóm nhân CMG A trên vành đa 

thức [ ]2 /( 1)nx x +Z  được thiết lập như sau: 

 ( ){ }mod( 1), 1:i nA a x x i k= + = .  (k: cấp của a(x))        

 (3.1) 

Xem xét CMG ( ){ }iA a x= , số lượng các phần tử có 
thể có của A sẽ là: A k= .  Chúng ta sẽ tạo ra mã cyclic 
theo định nghĩa sau: 

Định nghĩa 3.2: Mã cyclic dựa trên CMG với chiều 
dài k chính là mã với các dấu mã là các phần tử của 
CMG 

Ma trận sinh có dạng như sau: ( ) ( ) ( )2 ... kG a x a x a x⎡ ⎤= ⎣ ⎦ .         
(3.2) 

Nếu { }iI x A= ∈  thì mã được tạo ra bởi A  sẽ là mã đối 
xứng. 

Nếu ( ) ja x x=  thì phần tử thuộc hàng thứ thi  của G  
chính là dịch vòng của hàng thứ ( )1 thi −  về phía bên phải 
j vị trí. 
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Ta sẽ xem xét việc xây dựng mã trên vành đa thức 
[ ] 5

2 /( 1)x x +Z .  

Chọn a(x)= 1+x2+x4 , ta có nhóm nhân CMG A: 
( ){ }iA a x=  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }024 , 034 , 1 , 013 , 014 , 2 , 124 , 012 , 3 , 023 , 123 , 4 , 134 , 234 , 0=

Ta có mã hệ thống với ma trận sinh như sau: 
1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0

G

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a 13a 14a 15a

12 15a a+ 9 12a a+ 6 9a a+ 3 6a a+ 3 15a a+

  

Khả năng xây dựng mã theo CMG phụ thuộc a(x) 
và cấp a(x). Kết quả mô phỏng so sánh tỉ số lỗi bit BER 
giữa mã cyclic được đề xuất PCC và mã cyclic truyền 
thống TCC trên kênh AWGN như hình 3.1. 

1 2 3 4 5 6 7 8
10

-7

10
-6

10
-5

10
-4

10
-3

10
-2

10
-1

Eb/N0 ------->

 B
E

R
 -

--
--

->

 Proposed Cyclic Code (PCC) vs Traditional Cyclic Code (TCC)

 

 

PCC(15,5)

TCC (15,5)

Hình 3.1: Sơ đồ giải mã cyclic (15, 5) và đặc tính BER của TCC và PCC (15,5) 
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3.2.2. Xây dựng mã vành đa thức có hai lớp kề theo 
phân hoạch 
Việc phân hoạch vành đa thức theo lớp kề, theo 

nhóm nhân đơn vị hoặc phân hoạch cực đại giúp việc 
xây dựng mã linh hoạt, tổng quát.  

Xét n = 5. Phân hoạch theo nhóm đơn vị I ta có 7 
lớp kề như sau: 

Bảng 3.1: Phân hoạch của [ ] 5
2 /( 1)x x +Z theo nhóm nhân 

đơn vị I 

(0) (1) (2) (3) (4) 

(01) (12) (23) (34) (04) 

(02) (13) (24) (03) (14) 

(012) (123) (234) (034) (014) 

(013) (124) (023) (134) (024) 

(0123) (1234) (0234) (0134) (0124) 

(01234)   (Ký hiệu: 1+x2 =(02)) 

Từ mã (15,5) từ các trưởng lớp kề {(0), (012), 

(
0
) 

(
1
) 

(
2
) 

(
3
) 

(
4
) 

(0
12
) 

(1
23
) 

(2
34
) 

(0
34
) 

(0
14
) 

(0
13
) 

(1
24
) 

(0
23
) 

13
4) 

(0
24
) 
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(013)} có dạng sau: 
 

các dấu thông tin                     các dấu kiểm tra 
Chỉ với bộ mã này ta đã có thể tạo ra M = 23.53.3! = 

6.000 bộ mã có cùng tham số. 
Số các mã có thể lập trên các phân hoạch của vành 
[ ] 5

2 /( 1)x x +Z : 

N = C6
0 + C6

1.2.5 + C6
2.2!.22.52 + C6

3.3!.23.53 + 
C6

4.4!.24.54  
+ C6

5.5!.25.55 + C6
6.6!.26.56 => N = 795.723.061 mã 

Trong đó, số mã (15,5) có thể xây dựng trên phân 
hoạch chuẩn là: 

N1 = C6
3.3!.23.53 = 6.8.125. 6.5.4

3.2
 = 120.000 

Số mã hệ thống (15,5): N2 = C6
2.3!.23.53 = 6.8.125. 6.5

2
 

= 90.000 
Như vậy chúng ta thấy số lượng mã được tạo ra với 

số lượng vượt trội so với số lượng bộ mã được tạo ra 
theo các cấu trúc truyền thống. 
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Hình 3.2: Tỷ sổ lỗi bit của LCC (15,5) và mã cyclic 

(15,5) truyền thống trên kênh BSC (với pe < 0,1). 

3.3. MÃ TRÊN VÀNH MỞ RỘNG CỦA VÀNH ĐA 
THỨC CÓ HAI LỚP KỀ CYCLIC 

3.3.1. Các thặng dư bậc 2 và các căn bậc 2 của 
chúng 
Định nghĩa 3.3: Đa thức f(x) được gọi là thặng dư 

bậc 2 (quadratic residue - QR) trong Z2n nếu tồn tại đa 
thức g(x) sau: 

  g2(x) ≡ f(x) mod x2n+1    
  (3.3) 
g(x) ∈ Z2n và được gọi là căn bậc 2 của f(x) 

Khi g(x) = ( )f x  được gọi là căn bậc 2 chính của 
f(x). Ta sẽ ký hiệu Q2n là tập các thặng dư bậc 2 trong 
Z2n,. 
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Bổ đề 3.1: Đa thức f(x) nằm trong tập  các thặng dư 
bậc 2 Q2n (f(x) ∈ Q2n ) khi và chỉ khi f(x) chứa các đơn 
thức có số mũ chẵn. 

Bổ đề 3.2: Các căn bậc 2 của một thặng dư bậc 2 
được xác định theo công thức sau: 

sqr[f(x)] = g(x) = (1+xn) ( )t

t U
x f x

∈

+∑   

  (3.4) 
Trong đó U là một tập gồm các tổ hợp tuỳ ý các giá 

trị trong tập  
s = {0, 1, 2,..., n-1}. Do vậy lực lượng của U sẽ 

bằng⏐U⏐ = 2n -1 
Trong vành Z2n có 2n thặng dư bậc 2, mỗi thặng dư 

bậc 2 có 2n căn bậc 2, các căn bậc 2 của các thặng dư 
bậc 2 tạo nên vành Z2n . 

- Ta sẽ gọi các căn bậc 2 của cùng một  thặng dư 
bậc 2 là các phần tử liên hợp (Conjugate Elements) ký 
hiệu là CEs.    

Tính chất chung của các phần tử liên hợp 
• Nếu a(x) là căn bậc 2 thì phần tử đối xứng cũng 

là căn bậc 2. 
• Tổng của 2 CEs sẽ cũng chính là một căn bậc 2 

của zero. 
• Tổng số chẵn các CEs cũng chính là một căn bậc 

2 của zero  
• Tổng của 3 CEs cũng chính là một CE. 
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• Tổng số lẻ các CEs cũng chính là một CE. 
Tính chất của căn bậc 2 (SRs: Square Roots) của 

lũy đẳng nuốt 
• Các căn bậc 2 của một lũy đẳng trong 2nZ  sẽ là 

một nhóm nhân. 2( )ie x cũng là lũy đẳng nuốt. 

• Ngoại trừ 2( )ie x , căn bậc 2 còn lại là các phần tử 
có bậc 2. 

Các đặc tính của phần tử liên hợp của lũy đẳng 
nuốt 

• Dịch vòng cyclic của căn bậc 2 của lũy đẳng 
nuốt cũng chính là 1 căn bậc 2 của nó. 

• Căn bậc 2 của phần tử không, Zero là một nhóm 
Cộng. 

• Tất cả các căn bậc 2 của Zero là thương số của 
Zero. 

3.3.2. Xây dựng mã cylic trên vành mở rộng theo 
lớp các CEs 
Các lớp chứa các phần tử liên hợp tạo nên một 

vành. Căn bậc 2 của lũy đẳng và căn bậc 2 của Zero tạo 
nên một vành con của vành 2nZ . 2nZ được phân hoạch 
thành 2 lớp, mỗi lớp bao gồm 2n CEs. Những  CEs này 
là căn bậc 2 của thặng dư bậc 2 trong tập 2nQ . 

Trên vành đa thức có hai lớp kề cyclic, ta có 2 bộ 
mã tốt tối ưu như sau ( 2n-1 - 1, n, 2n-2 – 1) và ( 2n-1-1, n-
1, 2n-2). 
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Chúng ta đã biết rằng [ ] 2
2 /( 1)nx x +Z  đẳng cấu với 

[ ]2 /( 1)nx x +Z . Tât cả các phần tử của vành là các thặng dư 
bậc 2 của [ ] 2

2 /( 1)nx x +Z  được phân hoạch thành lớp các 
CEs của thặng dư bậc 2. 

Trong phần này chúng ta sẽ thực hiện phân hoạch 
chuẩn theo các phần tử liên hợp của luỹ đẳng nuốt 
e0(x).  

Trên vành Z2n, phân hoạch chuẩn 32 phần tử liên 
hợp của lũy đẳng nuốt  thành 4 lớp kề như trong bảng 
3.2. 

Bảng 3.2: Phân hoạch của các phần tử liên hợp của 
luỹ đẳng nuốt 

N0 C1 C2 C3 C4 
1 (01234) (02346) (03467) (02468)
2 (12345) (13457) (14578) (13579)
3 (23456) (24568) (25689)  
4 (34567) (35679) (36790)  
5 (45678) (46780) (47801)  
6 (56789) (57891) (58912)  
7 (67890) (68902) (69023)  
8 (78901) (79013) (70134)  
9 (89012) (80124) (81245)  
10 (90123) (91235) (92356)  

Căn cứ vào phân hoạch như trên ta có thể xây dựng 
mã cyclic 
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3.3.3. Xây dựng mã LCC  theo các lớp kề của phân 
hoạch chuẩn trên vành [ ] 2

2 /( 1)nx x +Z  

Để tiện cho việc mã hoá và giải mã ta có một số bổ 
đề liên quan đến hệ tổng kiểm tra như sau. 

Bổ đề 3.3: Số các tổng kiểm tra trực giao với (1 )nx+  
có thể thiết lập được trong tập 2n phần tử liên hợp với 
e0(x2) bằng 12n− . 

Bổ đề 3.4: Tập các phần tử liên hợp với luỹ đẳng 
nuốt e0(x2) sẽ tạo ra các mã LCC  với giá trị sau: (n, k, 
d0) = ( 2n - 1, n, 2n-1) 

Để trực giao hóa hệ tổng kiểm tra ( ) ( ) 1 na x b x x+ = + , ta 
có thể chọn trước giá trị của n dấu thông tin. Ta sẽ xây 
dựng mã LCC  cụ thể từ các lớp kề C1, C2. Mã LCC  
này chính là mã (29, 5) với =0d 14  đây mã gần tối ưu 
(29, 5, 14). Khả năng để xây dựng các mã LCC  có 
cùng tham số theo các phần tử liên hợp của luỹ đẳng 
nuốt trong vành Z10 là khá lớn. Với cách xây dựng mã 
(29,5) như trên ta có 900.3! = 5400 bộ mã có cùng 
tham số.  

3.3.4. Mã LCC trên phân hoạch cực đại của vành 
[ ] 2

2 /( 1)nx x +Z . 

Trong vành đa thức [ ] 2
2 /( 1)nx x +Z , chúng ta nhớ rằng 

cấp của nhóm nhân sinh cyclic ( )a x  sẽ bằng 2. ( )orda x  
trong [ ] 2

2 /( 1)nx x +Z .  
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Với n=5, 32 phần tử của lũy đẳng 2
0 ( )e x  phân hoạch 

như sau: 

1 0{ ( ) ( ), 0, 29} { , 1, 30}i iB e x a x i b b= = = =  
{(01234), (02346), (01478), (34567), (35679),(01347), (06789), (02689), (03467),
(01239),(12359), (03679), (23456), (24568), (02369),(56789),(15789), (23569),

(01289), (01248),(25689), (12345), (13457), (12589),(45678

=

),(04678), (12458),
(01789), (01374), (14578) }

2 {(02468), (13579)}B =  

Ta sẽ sử dụng lớp kề B1 để tạo mã LCC  (29, 5). Ta 
có mã cyclic (29, 5)  với 0 14d = . Ngưỡng chính của M là 
8, bộ mã có khả năng sửa 6 bit thông tin sai.  

Hình 3.3: BER mã LCC (29,5) trên kênh BSC và 
kênh AWGN 

Mô phỏng tỉ số lỗi bit BER của mã LCC  (29,5) 
được tạo ra trên kênh nhị phân đối xứng BSC và kênh 
AWGN với các cấp ngưỡng giải mã theo đa số M=8 và 
đa số một biểu quyết M=9 như được minh họa trong 
hình 3.3. 
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3.3.5. Mã tối ưu trên phần tử liên hợp của  lũy 
đẳng nuốt e0(x2) 

Ta sẽ xem xét đa thức thuộc vành đa thức có hai lớp 
kề cyclic a(x)∈ [ ] 2

2 /( 1)nx x +Z , bậc của đa thức này  
orda(x) = 2n-1-1. Trong vành đa thức [ ] 2

2 /( 1)nx x +Z , ta 
thấy rằng bậc của a2(x) cũng được xác định tương tự:               
orda2(x)= 2n-1-1     (3.5) 

Ta sẽ sử dụng đa thức a2(x) trong vành đa thức 
[ ] 2

2 /( 1)nx x +Z  để xây dựng cấp số nhân CGP theo cách 
như sau: 

Phần tử đầu tiên của cấp số nhân sẽ là phần tử liên 
hợp bất kỳ của lũy đẳng nuốt e0(x2). Công bội của 
nhóm nhân này chính là a2(x). 

Nhóm nhân này là chính là nhóm con (subset) của 
nhóm nhân CGP với công bội a(x), tương đương với 
mã: (2n-1 - 1, n, 2n-2 - 1). 

Mã này là mã tối ưu thỏa mãn giới hạn Griesmer. 
Chúng là các mã trực giao, với phương pháp giải mã 
ngưỡng với 2 cấp ngưỡng chúng ta sẽ thực hiện được 
mã này. Tóm lại, với bất kỳ giá trị nào của n, nếu CGP 
bao gồm phần tử 

2 1n
i

i n
x

−

=
∑ , ta sẽ có mã cyclic ngắn hơn như 

với tham số (2n-1-2, n-1, 2n-2-1). 
Cuối cùng trong chương này, ta sẽ ứng dụng công 

nghệ CPLD/FPGA để xây dựng phần cứng thực hiện 
việc giải mã. Kết quả mô phỏng phản ánh đúng hoạt 
động của FPGA đã được nạp cấu hình dưới dạng giản 
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đồ thời gian, mạch giả mã sửa được từ mã sai tới 6 bít 
thông tin. 

3.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 
Chương 3 đề cập phương thức xây dựng mã trên 

vành đa thức có hai lớp kề cyclic dựa vào các cấu trúc 
đại số mới, như nhóm nhân CMG, hay dựa trên các 
dạng phân hoạch của vành đa thức. Xây dựng mã LCC  
trên vành chẵn Z2n, vành mở rộng của vành đa thức có 
hai lớp kề cyclic, mở ra khả năng linh hoạt trong việc 
tạo mã, góp phần hoàn thiện về cấu trúc đại số trong lý 
thuyết mã. Trong phần này chúng ta áp dụng công nghệ 
FPGA nhằm hiện thực hoá các quá trình mã hoá, giải 
mã một cách tin cậy nhất bằng các mạch phần cứng. 

CHƯƠNG 4 
MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA VÀNH ĐA THỨC CÓ 

HAI LỚP KỀ CYCLIC 

4.1. MỞ ĐẦU 
Dựa trên các cấu trúc đại số theo cấp số nhân, nhóm 

nhân trên vành đa thức có hai lớp kề cyclic, ta đưa ra 
các ứng dụng cụ thể sau: 

+ Tạo hệ mật luân hoàn và khóa giả ngẫu nhiên.  
+ Tạo dãy m theo phân hoạch vành đa thức có hai 

lớp kề cyclic 
+ Giảm PAPR trong hệ thống OFDM bằng mã 

cyclic 
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+ Ứng dụng mã cyclic trong tìm kiếm cell cho hệ 
thống WCDMA. 

4.2. TẠO HỆ MẬT LUÂN HOÀN VÀ TẠO KHÓA 
GIẢ NGẪU NHIÊN 

Định nghĩa 4.1: Cấp số nhân luân hoàn (CGP: 
Circulant Geometric Progression) trên vành đa thức là 
một cấp số nhân có công bội x và số hạng đầu là a(x). 

A = {a(x)} = {a(x).xi; i=0, 1, 2, ..., n-1}              
(4.1) 

Cấp số nhân luân hoàn là một phép biến đổi tuyến 
tính không suy biến nếu số hạng đầu a(x) thoả mãn 
điều kiện sau: 

(a(x), xn+1) = 1                  (4.2) 
Ma trận tương ứng của phép biến đổi này gọi là ma 

trận luân hoàn. 

2

1

( )
. ( )
. ( )
...
. ( )n

a x
x a x

A x a x

x a x−

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Phép biến đổi ngược tương ứng: A-1 
= {ai

-1(x)}                               
Ở đây, a(x).a-1(x) ≡ 1 mod xn+1            

a(x) có thể được dùng làm khoá của 1 hệ mật tuyến 
tính được xây dựng theo A. Hệ mật này gọi là hệ mật 
luân hoàn với tính chất sau: 

Số các khoá trong hệ mật được xây dựng trên các 
CGP trong vành đa thức với hai lớp kề cyclic được xác 
định: K = 2n-1 – 1  
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- Trong trường hợp n = 2i: hệ mật dựa trên các CGP 
tương tự hệ mật này: 2 21 ( 1)

i i

x x+ = +  

- Với n = 2i thì 
1

0
0

( )
n

i

i

x xθ
−

=

= ∑  là một đa thức có trọng số 

chẵn. Vì vậy, số của khoá được xác định là: K = 2n-1. 
Từ các cấu trúc đặc điểm trên, chúng ta sẽ xây dựng 

bộ mã hóa và giải mã trên vành đa thức có hai lớp kề 
cyclic với n=5 như sau: 

Bộ mã hóa 

 

Bộ giải mã 

 
Hình 4.1: Cấu trúc bộ mã hóa giải mã của hệ mật 

luân hoàn. 
Số lượng khóa tạo ra trong hệ mật là K= 2n-1-1, 

tương đương với cấp cực đại của a(x). Để thực hiện 
việc thay đổi khóa ta làm như sau: 

- Hai bên liên lạc chọn trước một phần tử nguyên 
thủy a(x)  
(ord a(x) = 2n-1–1)  

- Khoá truyền thông b(x) là đa thức tuỳ ý với trọng 
số lẻ. Khoá này dùng cho khối thông tin đầu tiên (n 
bit). Khối tin kế tiếp sẽ được mã bởi bộ tạo khoá từ đa 
thức tạo ra từ phép nhân phần tử nguyên thủy và khoá 
truyền tin. Việc dùng các khoá là phần tuỳ ý đầu tiên 
của cấp số nhân luân hoàn với công bội a(x) và phần tử 
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nguyên thủy b(x). Phần không lặp lại của các khoá là 
2n-1–1 phần tử. 

Có thể ứng dụng hệ mật này trong mạng thay thế-
hoán vị SPN (substitution-permutation network). SPN 
là mật mã tạo ra bằng cách thay thế và hoán vị các 
trạng thái, ví dụ như mật mã Feistel.  

4.3. TẠO DÃY M BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN 
HOẠCH THEO MODULO h(x) TRÊN VÀNH ĐA 
THỨC CÓ HAI LỚP KỀ CYCLIC 

Một pha của dãy m truyền thống đặc trưng bởi biến 
đổi d như sau: 

         ( )( ) [ ]
( )

s du d D u
h d

= =                

(4.3) 
Trong đó, như đã biết h(d) là đa thức sinh có bậc m 

và s(d) là biến đổi d của trạng thái ban đầu có bậc < m-
1. 

Gọi Tju là dãy dịch pha j nhịp so với u ta có:  

( ) ( )( ) ( )
( ) ( )( ). mod . modj j js d

T u u d d h d d h d
h d

= =  

 (4.4) 
Từ phân hoạch trên ta sẽ tạo ra được dãy m lồng 

ghép tuyến tính. 
Nhìn chung, bản chất của việc xây dựng dãy m như 

trên thực chất được xây dựng trên trường GF(2) theo 
phân hoạch: 
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a(x).xi mod g(x), i= 1:n   với deg(g(x)) = n 
+ a(x) là đa thức trên trường thiết lập trạng thái đầu. 
+ g(x) là đa thức sinh.  
Đối với vành đa thức có hai lớp kề cyclic, ta có 

phân tích nhị thức:  

( )
1

0

1 1
n

n i

i

x x x
−

=

+ = + ∑     (4.5) 

Vành đa thức có hai lớp kề cyclic sẽ có hai đa thức 
h(x) ở dạng: 

 + h(x) = (1+x) và h(x) =  
1

0

n
i

i
x

−

=
∑  

Cấp lớn nhất trên vành đa thức có hai lớp kề cyclic 
sẽ là 2n-1 -1. Trên vành này, chúng ta hoàn toàn có thể 
xây dựng một dãy m có chiều dài L = 2n-1 -1 đúng bằng 
cấp lớn nhất của đa thức trên vành. Cách thức xây dựng 
dãy m lồng ghép ở đây sẽ dựa trên phân hoạch theo 
modulo h(x) với phương pháp phân hoạch tạo ra cấp số 
nhân có chiều dài 2n-1 -1 trên vành như sau:  

ai(x) mod h(x) (a(x)  là công bội của cấp số nhân)         
(4.6) 

Ở đây h(x) đóng vai trò là đa thức sinh để tạo ra dãy 
m và là đa thức bất khả quy bậc n-1. 

Muốn để cho phân hoạch có chiều dài cực đại L = 
2n-1 -1 thì đa thức a(x) được chọn làm công bội sẽ phải 
thỏa mãn: 
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max(ord (a(x)) = 2n-1 -1      
 (4.7) 

Việc thay đổi các công bội a(x) khác nhau sẽ cho ta 
các khả năng tạo dãy mở rộng. Chẳng hạn số khả năng 
phân hoạch M tạo dãy m tuyến tính trên vành đa thức 
x13 + 1 theo modulo h(x) sẽ được tính dựa trên các 
phần tử nguyên thủy có cấp cực đại 4095 được chọn 
làm công bội a(x), với cách tính theo hàm φ-Euler: 

M = φ(213-1 – 1) = φ(4095) = φ(3.3.5.7.13)  
    = 4095(1-1/3).(1-1/5).(1-1/7)(1-1/13) = 1728 
Như vậy, đối với vành đa thức có hai lớp kề cyclic, 

việc tạo ra dãy m khá đơn giản nhờ phân hoạch theo 
modulo h(x)= 

1

0

n
i

i

x
−

=
∑  tương ứng với cấp cực đại của đa 

thức trên vành 

4.4. GIẢM PAPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÃ 
HÓA CYCLIC 

Một trở ngại chính trong truyền dẫn đa sóng mang 
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 
chính là tỷ số công suất cực đại trên công suất trung 
bình PAPR (Peak to Average Power Ratio) tăng cao. 
Các nghiên cứu gần đây đã đưa ra nhiều giải pháp giải 
quyết vấn đề này, mục này đề cập đến các phương pháp 
giảm PAPR bằng phương pháp mã hóa cyclic, với 
phương thức thực hiện khá đơn giản. 
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Công suất PAPR của hệ thống truyền dẫn đa sóng 
mang OFDM sẽ được tính như sau: 

2

10

max( ( )
10 log [ ]

avg

s t
PAPR

P
=  (db)    (4.8) 

Hay được biểu diễn :   1010 log [ ]peak

avg

P
PAPR

P
=  (db)                

(4.9) 
+ Pavg là công suất tiêu thụ trung bình bởi mỗi 

khung (frame). 
Nếu công suất trong mỗi sóng mang con tương 

đương với 1(W), thì 
Pavg của tín hiệu sẽ bằng 
N(W) và (4.9) sẽ trở 
thành: 

1010 log [ ]peakP
PAPR

N
=     

(4.10) 
Đường bao công suất 

của 4 sóng mang con với 
điều chế BPSK trong hệ 
thống OFDM được vẽ 
trên hình 4.2.  

PAPR của các từ dữ liệu của tín hiệu OFDM với 4 
sóng mang với cho thấy rằng, các từ mã mà số bit “0” 
và số bit “1” bằng nhau, hoặc từ mã toàn bit “1” hoặc 
bit “0” ([0000], [1111], [0101]...) có công suất tương 

Hình 4.2: Đường bao công 
suất của 4 tín hiệu sóng mang 
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ứng đạt cực đại. Do vậy muốn giảm PAPR, phải tránh 
truyền các từ mã này. 

Đề xuất phương pháp sử dụng mã cyclic giảm 
PAPR 

Trong đề xuất này, sử dụng các mã cyclic và LCC  
xây dựng trên nhóm nhân CMG với số lượng bộ mã 
lớn để giảm PAPR. Phương pháp này về cơ bản là kết 
hợp sử dụng các đặc tính mã kiểm tra chẵn lẻ và kỹ 
thuật mã hóa cyclic dựa trên nhóm nhân CMG để giảm 
PAPR. Ta sẽ xem xét cụ thể với số sóng mang con 
N=8.  

Ppeak = N2 = 64(W) 10
6410log [ ] 9.03(db)
8

PAPR = =  

Quá trình thực hiện theo phương pháp này chia 
thành 3 bước:  

Bước 1: Ánh xạ 8 bit của từ dữ liệu thành từ mã 
gồm 7 bit dữ liệu và một bit kiểm tra chẵn lẻ. Từ mã 
sau khi ánh xạ sẽ không dẫn đến công suất PAPR cao. 
Số lượng các từ mã giảm từ 256 xuống còn 128, việc 
phân bố công suất đỉnh tương ứng sẽ giảm đi, PAPR 
lúc này sẽ là 9.03 dB, tương đương với log10(8) (N=8). 

Bước 2: Ứng dụng lý thuyết về mã khống chế sai để 
tạo ra ma trận sinh G nhằm mục đích mã hóa bản tin 
u(t) với n dấu mã. 

Đa thức sinh G được tạo ra từ cấu trúc nhóm nhân 
CMG với modulo h(x) có dạng: ( )mod ( ), 0, 1iG a x h x i t⎡ ⎤= = −⎣ ⎦
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Trong đó, a(x) là phần tử bất kỳ trên vành 
[ ]2 /( 1)nx x +Z , t là bậc của a(x), h(x) là phần tử trên vành 

quyết định chiều dài từ mã và khoảng cách Hamming 
theo bậc của h(x).     

Ta xây dựng nhóm nhân CMG đơn vị với modulo 
h(x) như sau:  

( ){ }
{ }2 3 2 2 3 3

mod , 0,6

1, , , ,1 , ,1

iI x h x i

x x x x x x x x x x

= =

= + + + + + +
  (4.10) 

I  tương đương với mã (7,4,3)  đa thức sinh 
( ) 4 61g x x x= + + . 

Bước 3: Thực hiện mã hóa cyclic (n,k) dựa trên ma 
trận sinh G(x) ta nhận được: V(t) = u(t)*G(x) Trong đó 
u(t) là từ dữ liệu k bit.  

Sau quá trình mã hóa, 16 từ mã được tạo ra, công 
suất đỉnh Ppeak của tín hiệu được mã hóa cho tất cả các 
khả năng có thể của từ dữ liệu sẽ phân bố từ 010(0000)2 
đến 1510(1111)2, từ mã hóa được dùng cho sóng mang 
thông qua biến đổi cyclic như trên từ 010(0000000)2 đến 
12810(1111111)2. Đa thức sinh G(x) và phân bố công 
suất đỉnh như hình dưới: 
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1 0 0 0 1 0 1
0 1 0 0 1 1 1

( )
0 0 1 0 1 1 0
0 0 0 1 0 1 1

G x =  

 

Hình 4.3: Đa thức sinh và PAPR sau khi sử dụng  
mã cyclic (7,4) 

Công suất đỉnh Ppeak = 25(W) 
nên: 10

2510log [ ] 5.5284(db)
7

PAPR = =  

So với ban đầu, khi chưa áp dụng mã cyclic 
PAPR=9.03(db) thì kết quả này đã giảm được 
3.5026(db). Phương pháp này khá đơn giản vì việc mã 
hóa giải mã cyclic thông dụng và dễ dàng. 

4.5. SỬ DỤNG MÃ CYCLIC TRONG THUẬT 
TOÁN TÌM KIẾM CELL WCDMA 

Trong hệ thống WCDMA không đồng bộ, quá trình 
đồng bộ hoá  còn gọi là thủ tục tìm kiếm cell theo 3 
giai đoạn, giai đoạn 1 thực hiện đồng bộ khe, giai đoạn 
2 thực hiện đồng bộ khung và nhận dạng nhóm mã xáo 
trộn, và giai đoạn 3 yêu cầu mã xáo trộn cho mỗi cell. 
Với cấu trúc mã cyclic đươc đề xuất với số lượng bộ 
mã lớn thích hợp với cơ chế tìm kiếm cell khi có nhiều 
người dùng. Nội dung trong phần này sẽ trình bày 
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phương thức sử dụng mã cyclic trong thủ tục tìm kiếm 
cell ở giai đoạn thứ 2 và mô phỏng đánh giá hiệu suất 
tìm kiếm cell sử dụng các mã cyclic khi tồn tại độ lệch 
tần số khởi tạo ở thiết bị người dùng UE (User 
Equipment). Các mã cyclic được đề xuất ở đây là các 
cấp số nhân cyclic CGP được sử dụng cho quá trình 
tìm kiếm cell. Tín hiệu nhận được có thể được mô hình 
hoá bởi phương trình 4.11. 

( ){ }2( )    Re ( )    ( ) 1  ( )   +  n( )cj f tS

S

E
r t e t c t s t t

T
π α δ δ= + −% %   (4.11) 

Es : Năng lượng kí hiệu mã hoá kênh đồng bộ 
(SCH) nhận được 

Ts: Độ dài kí hiệu mã SCH (=256Tc, Tc là khoảng 
chu kì chip) 

δ (t) : Quá trình Gausssian phức chuẩn hoá 
 ( )c t% ,  ( )s t%  : Đóng gói phức của tín hiệu PSC, tín hiệu 

SSC 
  n(t) : Nhiễu Gaussian cộng với mật độ phổ hai phía 

N0/2 
δ là tỉ số công suất PSC với công suất SCH tổng: 

  PSC

PSC SSC

P
P P

δ =
+

     (4.12) 

 Mã cyclic  được đề xuất cho việc tìm kiếm cell 
Trong phần này, mã cyclic dựa trên cấu trúc cấp số 

nhân CGP được sử dụng cho SSC trong quá trình tìm 
kiếm cell. Xem xét vành đa thức [ ]2 /( 1)nx x +Z , dựa trên 
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CGP, vành đa thức này có thể được phân hoạch thành 
các lớp kề theo một CGP nào đó. Nhóm nhân này được 
gọi là nhóm nhân sinh, hay phần tử sinh của phân 
hoạch. 

Theo phân tích dựa trên CGP này, các mã cyclic có 
thể khác nhau có thể được cấu thành. Đối với sơ đồ tìm 
kiếm cell như trên, ta sẽ sử dụng mã cyclic trên vành đa 
thức có hai lớp kề cyclic (15,5) được sử dụng như một 
chuỗi SSC đối với việc tìm kiếm cell.   

Trong [ ] 5
2 /( 1)x x +Z , chúng ta có 

5 2 3 41 (1 )(1 )x x x x x x+ = + + + + +  

Sử dụng phân hoạch với nhóm nhân đơn vị I = {xi, i 
= 0, 1,...,n-1}, nghĩa là CGP có một tỉ số chung q(x) = 
x, 31 thành phần khác không trong [ ] 5

2 /( 1)x x +Z  có thể 
được chia thành 7 lớp kề tương ứng với 7 CGP. Chẳng 
hạn, (15,5) từ mã được tạo ra từ thành phần đầu các tập 
liên kết {(0), (012), (013)} được mô tả như sau :  

(0)(1)(2)(3)(4) (012)(123)(234)(034)(014) (013)(124)(023)(134)(

Dựa trên mã cyclic được đề xuất ở trên, áp dụng 
chúng cho SSC trong tìm kiếm cell. Mô phỏng này 
quan tâm cả sơ đồ giải điều chế kết hợp cũng như các 
sơ đồ giải điều chế không kết hợp ở giai đoạn hai. 
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Hình 4.5: Hiệu suất tìm kiếm cell trung bình (độ 

lệch tần “0”) 
Hình 4.5 mô tả khả năng đồng bộ lỗi của giai đoạn 1 

và giai đoạn 2 theo các giá trị Es/No khác nhau và với 
giá trị δ  cố định. Việc sử dụng sơ đồ giải điều chế kết 
hợp với mã cyclic theo cấu trúc CGP trong tìm kiếm 
cell giai đoạn 2 với dung lượng các từ mã lớn là rất 
thích hợp đối với tìm kiếm cell trong hệ thống 
WCDMA.  

4.6. KẾT LUẬN CHƯƠNG 
Dựa trên cấu trúc đại số đã đề cập chúng ta có thể 

tạo ra các hệ mật luân hoàn, các dãy m sử dụng trong 
các hệ thống WCDMA, hay sử dụng các mã cyclic này 
để giảm PAPR và ứng dụng trong thuật toán tìm kiếm 
cell trong WCDMA. Ưu điểm nổi bật của phương pháp 
xây dựng các mã cyclic dựa trên các cấu trúc nhóm 
nhân và cấp số nhân là số lượng các bộ mã tốt tạo ra rất 
lớn, thích hợp với các công nghệ yêu cầu về số lượng 
lớn các bộ mã.  
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KẾT LUẬN 

Luận án là một công trình nghiên cứu tương đối 
hoàn chỉnh về vành đa thức có hai lớp kề cyclic. Các 
kết quả của luận án đạt được là: 

1. Xây dựng thuật toán xác định điều kiện để vành 
đa thức [ ]2 /( 1)nx x +Z là vành có hai lớp kề cyclic. Thuật 
toán được xây dựng để tìm ra toàn bộ các vành đa thức 
có hai lớp kề cyclic với giá trị n lớn (n < 10.000). 

2. Xây dựng các phương pháp tạo mã cyclic và 
cyclic cục bộ trên vành đa tNhhức có hai lớp kề cyclic 
nhờ các cấu trúc đại số như cấp số nhân CGP, nhóm 
nhân CMG hoặc theo các phân hoạch, với số lượng bộ 
mã tạo ra lớn, qua các mô phỏng đều cho đặc tính tốt. 
Chẳng hạn, trên vành [ ] 5

2 /( 1)x x +Z  có thể xây dựng tối đa 
795.723.061 bộ mã so sánh với 3 mã tầm thường theo 
cách xây dựng mã cyclic truyền thống. 

3. Dựa trên cấu trúc phân hoạch theo phần tử liên 
hợp của lũy đẳng nuốt, xây dựng mã cyclic, cyclic cục 
bộ trên các vành mở rộng, vành chẵn, của vành đa thức 
có hai lớp kề cyclic, mở ra khả năng tạo các mã có độ 
dài lớn hơn trên vành nhỏ hơn, mang lại hiệu quả cao 
khi tính toán, xử lý. Để minh chứng, trong luận án đề 
cập đến việc xây dựng mã (29,5) trên vành [ ] 5

2 /( 1)x x +Z . 
Luận án cũng đưa ra kết quả thực hiện mã hóa, giải mã 
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nhờ công nghệ tích hợp số FPGA nhằm tăng tính khả 
thi ứng dụng trong thực tế 

4. Ứng dụng cấu trúc đại số mới trên vành đa thức 
có hai lớp kề cyclic để giải quyết một số vấn đề trong 
bài toán viễn thông: 

a. Sử dụng nhóm nhân luân hoàn xây dựng hệ mật 
luân hoàn trên vành đa thức có hai lớp kề cyclic. Số 
khóa được tạo ra khá lớn 2n-1-1, cơ chế mã hóa, giải mã 
linh hoạt bằng tính chất dịch vòng nhóm nhân.  

 b. Tạo dãy m tuyến tính với cấu trúc mới là phân 
hoạch trên vành đa thức có hai lớp kề cyclic theo 
modulo h(x)= 

1

0

n
i

i
x

−

=
∑ .  

c. Giải quyết bài toán giảm PAPR trong hệ thống 
OFDM bằng phương pháp mã hóa cyclic theo cấp số 
nhân CGP, minh họa cho tín hiệu 8 sóng mang con, kết 
quả giảm được 3.5dB và tăng tính sửa sai. 

d. Sử dụng mã trên vành đa thức có hai lớp kề 
cyclic để tìm kiếm cell trong hệ thống WCDMA. Mô 
phỏng cho kết quả tốt với độ lợi từ 0.8 - 1.2 dB. Với ưu 
điểm số lượng bộ mã tạo ra lớn, các mã này phù hợp 
với việc tìm kiếm cell khi số lượng thuê bao nhiều. 

Các đề xuất ứng dụng trên mới dừng ở mức thiết lập 
phương pháp, thử nghiệm và đánh giá mô phỏng sơ bộ. 

 
KIẾN NGHỊ HƯỚNG PHÁT TRIỂN TIẾP THEO 
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+ Hoàn thiện các cấu trúc đại số của vành đa thức 
có hai lớp kề cyclic, tìm các điều kiện về cấp cực đại 
của các phần tử trong vành đa thức này. 

+ Hệ thống hóa các phương thức xây dựng mã trên 
vành đa thức có hai lớp kề cyclic, vành mở rộng của 
vành này. Từ đó, tổng quát để mở rộng sang các trường 
hữu hạn khác. 

+ Đánh giá các kết quả ứng dụng của luận án một 
cách triệt để mang tính tổng quát, để minh chứng cho 
tính khả thi khi áp dụng trong thực tế. Những phương 
thức đề xuất để giải quyết bài toán tìm kiếm cell trong 
hệ thống WCDMA, giảm PAPR trong hệ thống OFDM 
cần được thử nghiệm đầy đủ, so sánh với các phương 
thức hiện có để khẳng định tính ưu việt các phương 
thức đã được đề xuất. 


