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PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU TỔNG TỐC ĐỘ BIT
KÊNH MIMO CÓ CAN NHIỄU

Hà Hoàng Kha1

Tóm tắt

Ảnh hưởng của can nhiễu đến dung lượng của hệ thống thông tin vô tuyến là chủ đề đang được
quan tâm nghiên cứu. Bài báo này xem xét mô hình mạng thông tin vô tuyến có nhiều người sử dụng
đồng thời chia sẻ chung phổ tần số. Mỗi người sử dụng được trang bị nhiều ăng ten phát và ăng
ten thu để điều chỉnh hướng phát và kết hợp tín hiệu thu mong muốn. Hai phương pháp phổ biến
để chọn tập các ma trận trọng số thu phát là tối thiểu can nhiễu hoặc tối đa tỷ số tín hiệu trên can
nhiễu và tạp âm SINR (Signal-to Interference Plus Noise Ratio). Tuy nhiên, các phương pháp trước
đây thường giả sử công suất giữa các luồng tín hiệu là giống nhau. Giải pháp được đề xuất trong
bài báo hiện tại là cung cấp công suất tối ưu giữa các luồng tín hiệu để tăng dung lượng hệ thống.
Hơn nữa, việc đánh giá so sánh dung lượng kênh, ảnh hưởng điều kiện đầu, tốc độ hội tụ chưa được
thực hiện đầy đủ trong các công trình trước đây. Bằng phương pháp mô phỏng Monte-Carlo, bài
báo này sẽ đánh giá sự hiệu quả của giải thuật tối ưu lặp đề xuất.

The channel capacity of interference channels has been an active research area in recent years.
This paper is concerned with the multi-user wireless networks where multiple users are simultane-
ously sharing the same frequency spectrum. Each user is equipped with multiple antennas to beam
the transmitted signals to desired directions, and to linearly combine the received signals in order
to mitigate interference. Two typical methods to design transceiver matrices are the minimization
of leakage interference and the maximization of stream signal to interference plus noise. However,
previous methods commonly assume that the power allocated to all signal streams is equal. The
current paper will optimize the power allocation to streams to improve the sum-rate. In addition, the
evaluation of the sum rate performance, the impacts of initializations and convergence speed have
not been extensively studied in the literature. By using Monte-Carlo simulation, the current paper
will investigate the affects of these parameters to the system performance.

Từ khóa

MIMO interference channel, interference alignment, Max-SINR, min leakage interference, power
allocation.

1. Giới thiệu

TRONG những năm gần đây, nhu cầu ngày càng tăng của các dịch vụ thông tin vô tuyến
đã dẫn đến sự khan hiếm phổ tần số. Do đó, trong các hệ thống thông tin không dây

hiện đại, thông tin giữa nhiều cặp thu phát đồng thời phải sử dụng chung nguồn tài nguyên
vô tuyến như thời gian, tần số và không gian. Mô hình này được gọi là kênh truyền có can
nhiễu. Kênh truyền có can nhiễu là mô hình tiêu biểu cho các mạng di động tế bào, mạng
không dây cục bộ, mạng ad-hoc, mạng vô tuyến có nhận thức [1], [2]. Can nhiễu được biết

(1)Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh
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là một trong những yếu tố quan trọng làm giảm chất lượng của các hệ thống thông tin đó.
Do đó, các kỹ thuật giảm ảnh hưởng của can nhiễu là những quan tâm quan trọng trong thiết
kế mạng không dây. Các phương pháp phổ biến để đối phó với can nhiễu có thể được tóm
tắt như sau [3]:

• Xem can nhiễu như nhiễu: Trong phương pháp này, can nhiễu được xem như nhiễu và
bộ thu tập trung vào tách tín hiệu mong muốn. Phương pháp này được áp dụng rộng rãi
trong thực tế do việc thực hiện đơn giản. Tuy nhiên, nó không thể đạt được dung lượng
kênh tối đa [4], [5].

• Giải mã và loại bỏ can nhiễu: Nếu tín hiệu can nhiễu đủ lớn so với tín hiệu mong muốn,
tín hiệu can nhiễu có thể được giải mã và sau đó được trừ vào tín hiệu nhận được.
Phương pháp này đã được báo cáo trong [6] đối với trường hợp các kênh can nhiễu hai
người sử dụng. Phương pháp này quá phức tạp để mở rộng cho các trường hợp hơn hai
người sử dụng [5].

• Phương pháp trực giao: Can nhiễu được tránh bằng cách khai thác các kênh trực giao,
trong đó tín hiệu truyền được lựa chọn để không chồng lấn trong miền thời gian, tần
số hoặc không gian. Phương pháp tiêu biểu là đa truy cập phân chia theo thời gian, tần
số và không gian. Trong phương pháp này, mỗi người sử dụng chia sẻ một phần dung
lượng của hệ thống [5].

Trong các kênh can nhiễu, khi không có sự hợp tác giữa người sử dụng, mỗi người sử
dụng hướng tới tối đa hóa tốc độ của riêng mình. Kết quả là tổng tốc độ đạt được cho tất cả
cặp người sử dụng không được cải thiện so với tốc độ của kênh có một cặp người sử dụng
duy nhất. Cách khác, bằng cách chia sẻ tất cả trạng thái thông tin của kênh và kiến thức của
các luồng tín hiệu cho tất cả các người sử dụng, các bộ phát có thể hợp tác để giảm can
nhiễu. Kỹ thuật này có thể cải thiện đáng kể tổng tốc độ bit. Tuy nhiên, nhược điểm chính
của phương pháp này là yêu cầu nghiêm ngặt về việc phối hợp giữa người sử dụng, yêu cầu
cao về băng thông thông tin của các liên kết truyền dẫn [2].

Trái ngược với kết quả trước đó, tài liệu [5] đã chứng minh rằng tổng dung lượng cho mỗi
người dùng trong một mạng với số lượng người sử dụng tùy ý có thể đạt một nửa dung lượng
của mỗi người sử dụng trong trường hợp không có can nhiễu. Kết quả quan trọng này đạt
được bằng một kỹ thuật mới được gọi là sự sắp xếp can nhiễu [5]. Các tác giả của [5] đã đề
xuất một kỹ thuật sắp xếp can nhiễu như một phương pháp hiệu quả đạt được dung lượng
kênh với tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm (SNR) cao. Ý tưởng chính của sắp xếp can nhiễu là giới
hạn các tín hiệu can nhiễu trong một không gian con riêng ở mỗi bộ thu, trong khi các tín
hiệu mong muốn có thể được truyền trên không gian con không bị can nhiễu [3].

Sử dụng nhiều ăng ten phát và thu (MIMO: Multiple-Input Multiplet Output) có thể làm
tăng dung lượng kênh, độ tin cậy truyền dữ liệu và hiệu suất phổ. Kỹ thuật MIMO đã
được khai thác trong các chuẩn mạng thông tin không dây hiện tại và tương lai như chuẩn
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IEEE802.11n, mạng WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) và LTE
(Long Term Evolution) [7]. Trong mạng sử dụng MIMO, sự sắp xếp can nhiễu sử dụng số
chiều không gian được cung cấp bởi việc sử dụng nhiều ăng ten. Tài liệu [8] mô tả vùng
dung lượng của hệ thống kênh can nhiễu có nhiều ngõ vào và một ngõ ra. Tài liệu [9] thiết
kế các bộ lọc phát và thu tuyến tính kênh X trong đó bao gồm hai cặp người sử dụng được
trang bị nhiều ăng ten. Các tác giả [10] phân tích bậc tự do cho các kênh X với hai cặp người
sử dụng trong đó mỗi người sử dụng trang bị số ăng ten tùy ý. Kỹ thuật truyền này sau đó
được tổng quát cho các kênh can nhiễu có K người sử dụng, và các tác giả [11] chỉ ra rằng
độ lợi ghép kênh của tổng tốc độ dữ liệu là K/2 trên mỗi số chiều của thời gian, tần số và
ăng ten.

Các tác giả [2], [12] chỉ ra rằng thiết kế tối ưu của bộ thu phát để tối đa hóa tổng tốc độ
của hệ thống là bài toán khó và thời gian tính toán không phải là hàm đa thức theo số chiều
của các biến. Vì vậy, sự phát triển của các thuật toán tính toán hiệu quả để có được bộ thu
phát tối ưu là một nhiệm vụ thách thức. Một số tác giả đã phát triển giải thuật tối ưu cho
kênh can nhiễu MIMO như [2], [13], [14]. Tuy nhiên, các giải thuật này thường có nhược
điểm như lời giải phụ thuộc vào điểm khởi đầu, kích thước bước, và hội tụ đến điểm tối ưu
cục bộ.

Các kỹ thuật đã đề xuất trước đây đều giả sử các luồng tín hiệu được cấp phát công suất
bằng nhau. Thực tế, các luồng tín hiệu truyền qua kênh pha-đinh khác nhau, do đó việc cung
cấp công suất giống nhau là không tối ưu. Bài báo sẽ phát triển một giải thuật lặp để cấp
phát công suất tối ưu nhằm tối đa dung lượng hệ thống. Mục tiêu của bài báo hiện tại là đề
xuất một giải thuật cải tiến bằng cách kết hợp phương pháp tối ưu luân phiên cho các ma
trận thu-phát và tối ưu công suất phát giữa các luồng tín hiệu. Hàm mục tiêu tối thiểu công
suất can nhiễu trong bài báo [14] không thích hợp cho tối ưu công suất phát vì bài toán tối
thiểu can nhiễu sẽ cho lời giải các công suất phát bằng không. Mặt khác, hàm mục tiêu tối
đa hóa SINR trong [14] cũng không phù hợp cho tìm công suất phát tối ưu vì các biến công
suất sẽ ảnh hưởng đến tất cả các thừa số SINR. Hàm mục tiêu đề xuất trong bài báo là tối
đa hóa tổng tốc độ của các luồng dữ liệu. Để tối ưu công suất phát của các luồng dữ liệu,
bài báo biểu diễn hàm mục tiêu là tổng tốc độ bit của các luồng dưới dạng tích của các tổng
đa thức. Sau đó, biến bài toán tối ưu thành dạng GP (Geometric Programming) và sử dụng
các giải thuật tối ưu lồi để giải. Để đánh giá hiệu quả của giải thuật, phần mô phỏng sẽ so
sánh tổng tốc độ bit đạt được với phương pháp tối thiểu can nhiễu trong [14]. Đồng thời, bài
báo khảo sát tốc độ hội tụ, ảnh hưởng điều kiện đầu đến dung lượng hệ thống. Một phần kết
quả ban đầu về phương pháp tối ưu công suất của luồng tín hiệu được báo cáo ở [15].

Cấu trúc của bài báo như sau: Mục 2 giới thiệu mô hình hệ thống. Mục 3 trình bày các
phương pháp thiết kế ma trận thu phát để tối đa tổng tốc độ bit hệ thống. Phương pháp đề
xuất cho phân bổ công suất giữa các luồng cũng được trình bày. Các kết quả mô phỏng và
thảo luận được cung cấp trong Mục 4. Sau cùng, kết luận được trình bày trong Mục 5.
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Hình 1. Mô hình kênh MIMO K cặp thu-phát có can nhiễu.

Trong bài báo này, các ký hiệu sau được sử dụng: Ma trận được trình bày bằng chữ hoa
đậm và vectơ được trình bày bằng chữ thường đậm. Toán tử (.)T , (.)H là chuyển vị và chuyển
vị lấy liên hợp phức. XXX(:, i) là vectơ cột thứ i của ma trận XXX . E[.] là toán tử trung bình
(kỳ vọng). Vectơ xxx là biến ngẫu nhiên có phân bố Gauss với trung bình x̄xx và ma trận hiệp
phương sai RRRxxx được viết là xxx ∼ CN (x̄xx,RRRxxx).

2. Mô hình hệ thống

Bài báo xem xét mô hình kênh can nhiễu nhiều người sử dụng như Hình 1. , trong đó
có K cặp thu-phát trao đổi dữ liệu với nhau, mỗi người sử dụng được trang bị nhiều ăng
ten [2], [14]. Bộ phát k và bộ thu k được trang bị Ntk và Nrk ăng ten tương ứng. Bộ phát
k ∈ K = {1, ..., K} truyền vectơ dữ liệu xxxk = [xk,1, xk,2, ..., xk,dk ]T ∈ Cdk×1 đến bộ thu k,
trong đó dk ≤ min{Ntk, Nrk} là số luồng dữ liệu phát từ người sử dụng k. Giả sử các ký
hiệu phát độc lập và thỏa tính chất E[xxxkxxx

H
k ] = IIIdk . Các vectơ dữ liệu được xử lý tuyến tính

bằng ma trận trực giao FFF k tạo thành tín hiệu

sssk = FFF kPPP
1/2
k xxxk (1)

trong đó FFF k ∈ CNtk×dk và FFFH
k FFF k = IIIdk , và PPP k = diag([pk1, pk1, ..., pk1]) ∈ Rdk×dk

+ là ma trận
đường chéo, mỗi thành phần đường chéo pki trình bày công suất cung cấp đến luồng dữ liệu
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thứ i của bộ phát k. Tín hiệu thu ở bộ thu k là

yyyk = HHHkksssk︸ ︷︷ ︸
tín hiệu mong muốn

+
K∑

`=1,` 6=k

HHHk`sss`︸ ︷︷ ︸
can nhiễu

+ nnnk︸︷︷︸
nhiễu

(2)

trong đó HHHk` ∈ CNrk×Nt` là ma trận kênh giữa bộ phát ` đến bộ thu k. Kênh MIMO được
giả sử là kênh pha-đinh phẳng có phân bố Rayleigh. nnnk ∈ CNrk là tạp âm ở bộ thu k và được
giả sử là nnnk ∼ CN (000, σ2

kIIINrk
). Ở bộ thu k, tín hiệu thu được xử lý tuyến tính bởi ma trận

WWW k ∈ CNrk×dk như sau

x̂xxk = WWWH
k yyyk = WWWH

k HHHkksssk +
K∑

`=1,` 6=k

WWWH
k HHHk`sss` +WWWH

k nnnk,

hoặc tương đương,

x̂xxk = WWWH
k HHHkkFFF kPPP

1/2
k xxxk +

K∑
`=1,` 6=k

WWWH
k HHHk`FFF `PPP

1/2
` xxx` +WWWH

k nnnk. (3)

Kỹ thuật sắp xếp can nhiễu là tìm các ma trận phát và ma trận thu để loại bỏ hoàn toàn
can nhiễu của các người sử dụng ở các bộ thu. Điều kiện sắp xếp can nhiễu hoàn hảo cho
người sử dụng k ∈ K được biểu diễn toán học là [2], [14]

WWWH
k HHHk`FFF ` = 000, ∀` ∈ K\k (4a)

rank(WWWH
k HHHkkFFF k) = dk. (4b)

Để đơn giản ký hiệu và không mất tính tổng quát, chúng ta giả sử rằng số các bộ phát có
cùng số ăng ten, và bộ thu cũng có cùng số ăng ten, nghĩa là Ntk = Nt và Nrk = Nr. Giả
sử các bộ phát truyền cùng số luồng tín hiệu dk = d và tạp âm ở các bộ thu có phương sai
giống nhau σ2

k = σ. Thông tin trạng thái của kênh là hoàn hảo.

Để giảm ảnh hưởng của can nhiễu, tài liệu [16] đã đề xuất một phương pháp tối ưu luân
phiên giữa ma trận thu-phát để tối thiểu can nhiễu. Cho trước ma trận phát, ma trận thu được
thiết kế để tối thiểu can nhiễu gây ra trong không gian tín hiệu mong muốn. Tổng can nhiễu
gây ra của tất cả bộ phát đến bộ thu k là

Ik = trace[WWWH
k

(
K∑

`=1,` 6=k

HHHk`FFF `PPP `FFF
H
` HHH

H
k`

)
WWW k]. (5)

Tài liệu [16] chỉ ra rằng ma trận thu WWW k có thể tìm từ biểu thức sau:

WWW k = νdmin[
K∑

`=1,`6=k

HHHk`FFF `PPP `FFF
H
` HHH

H
k`]. (6)
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Trong đó, ký hiệu νdmin[.] là d vectơ riêng tương ứng với d trị riêng nhỏ nhất của ma trận.
Vậy ma trận thu bao gồm d vectơ riêng tương ứng với d trị riêng nhỏ nhất của ma trận hiệp
phương sai của can nhiễu ở bộ thu k.

Sau khi đạt được ma trận thu trong mạng gốc, để tìm ma trận phát, bài báo [16] sử dụng
tính chất nghịch đảo của mạng. Nghĩa là bộ phát trong mạng gốc sẽ đóng vai trò như bộ thu
trong mạng nghịch đảo và ngược lại. Khi đó, các ma trận phát trong mạng gốc có thể tìm
được là

FFF k = νdmin[
K∑

`=1,` 6=k

HHHH
`kWWW `PPP `WWW

H
` HHH`k]. (7)

Giải thuật tối thiểu can nhiễu trong [16] là xuất phát từ ma trận phát trực giao tùy ý
FFFH

k FFF k = IIId,∀k ∈ K. Giải thuật luân phiên cập nhật ma trận thu phát theo công thức (6) và
(7) cho đến khi lời giải hội tụ.

Để đánh giá chất lượng hệ thống của một giải thuật, người ta thường dùng thông số tổng
tốc độ bit của toàn hệ thống. Từ (2), tổng tốc độ bit của hệ thống được xác định bởi công
thức

Rsum =
K∑
k=1

log |IIINrk
+HHHkkFFF kPPP kFFF

H
k HHH

H
kkRRR

−1
k |, (8)

với
RRRk = IIINrk

σ2
k +

∑
`6=k

HHHk`FFF `PPP `FFF
H
` HHH

H
k` (9)

là ma trận tổng tương quan của can nhiễu và tạp âm.

Chú ý rằng giải thuật tối thiểu can nhiễu không xem xét đến tín hiệu mong muốn. Việc
thiết kế ma trận thu-phát để thỏa mãn điều kiện sắp xếp can nhiễu hoàn hảo từ điều kiện (4)
để đạt được tổng tốc độ (8) tối đa là vấn đề thách thức. Phần tiếp theo sẽ giới thiệu các giải
thuật lặp để tìm ma trận thu phát. Hơn nữa, giải thuật tối ưu công suất phát cho từng luồng
tín hiệu cũng được giới thiệu.

3. Giải thuật tối đa tổng tốc độ luồng tín hiệu

Trong bài báo [14], phương pháp tối thiểu công suất can nhiễu không quan tâm đến tín
hiệu mong muốn. Hơn nữa, việc phân bổ công suất để giảm can nhiễu (5) là không thể vì
sẽ dẫn đến lời giải các công suất phát là 0. Để cải thiện tốc độ bit tổng cộng, bài báo [14]
cũng đề xuất phương pháp tối đa hóa SINR. Từ (3), tỷ số công suất tín hiệu trên can nhiễu
và tạp âm được xác định bởi

SINRki =
pk,iWWW

H
k (:, i)HHHkkFFF k(:, i)FFFH

k (:, i)HHHH
kkWWW k(:, i)

WWWH
k (:, i)BBBkiWWW k(:, i)

(10)
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trong đó
Bki = σ2IIINr +

∑
(`,j)6=(k,i)

p`,jHHHk`FFF `(:, j)FFF
H
` (:, j)HHHH

k`

là ma trận tương quan của tạp âm và can nhiễu ở luồng tín hiệu i của bộ thu k. Từ biểu thức
(10), ta thấy rằng công suất của các luồng sẽ ảnh hưởng tất cả các thông số SINRki. Việc
thay đổi công suất phát để cải thiện SINR của một luồng dữ liệu có thể sẽ làm giảm SINR
của luồng khác. Do đó, tối ưu từng SINRki như trong [14], [16] sẽ không thể áp dụng cho
phân bổ công suất phát tối ưu. Bài báo đề xuất dùng hàm mục tiêu chung là tối đa hóa tổng
tốc độ các luồng bit. Tổng tốc độ của các luồng tín hiệu được định nghĩa như [17]

Rsum−stream =
K∑
k=1

d∑
i=1

log(1 + SINRki). (11)

Vấn đề thiết kế tổng quát là tìm tập các ma trận thu-phát và các mức công suất phát để tối
đa hóa tổng tốc độ của các luồng tín hiệu

max
{FFFk,WWWk,PPPk}Kk=1

Rsum−stream =
K∑
k=1

d∑
i=1

log(1 + SINRki) (12a)

s.t. FFFH
k FFF k = III ∀k ∈ K (12b)

WWWH
k WWW k = III ∀k ∈ K (12c)

d∑
i=1

pki ≤ P ∀k ∈ K. (12d)

Việc thiết kế tất cả các biến cùng lúc sẽ rất khó khăn vì bản chất phi tuyến và không lồi của
hàm SINRki theo các biến cần tìm. Để vượt qua những khó khăn đó, bài báo này áp dụng
phương pháp tối ưu lặp luân phiên. Trong phương pháp tối ưu lặp luân phiên, bài toán tối
ưu được giải cho một tập các biến trong khi tập các biến khác cố định. Cụ thể với bài toán
(12), cho PPP k cố định và tìm tập FFF k,WWW k. Sau đó, cho FFF k,WWW k cố định và tìm PPP k. Giải thuật
sẽ được lặp lại đến khi hội tụ.

3.1. Giải thuật tối ưu FFF k,WWW k

Khi cố định công suất phát và với SINRki lớn hơn 1, bài toán tối ưu (12) có thể biến đổi
xấp xỉ thành

max
{FFFk,WWWk}Kk=1

K∏
k=1

d∏
i=1

SINRki (13a)

s.t. FFFH
k FFF k = III ∀k ∈ K (13b)

WWWH
k WWW k = III ∀k ∈ K. (13c)
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Quan sát từ (10) rằng nếu cố định các thông số bộ phát thì SINRki chỉ phụ thuộc vào vectơ
cột thứ i của bộ thu thứ k, tức là WWW k(:, i) , và do đó (13) đơn giản là

max
WWWk(:,i)

SINRki (14a)

s.t. WWWH
k (:, i)WWWH

k (:, i) = 1. (14b)

Áp dụng công thức tỷ số Rayleigh [18] hoặc dùng phương pháp Lagrange [19] ta có lời giải

WWW k(:, i) =
BBB−1ki HHHkkFFF k(:, i)

||BBB−1ki HHHkkFFF k(:, i)||
, ∀k ∈ K. (15)

Sau khi đạt được WWW k(:, i) việc tìm các ma trận phát là khó khăn vì các ma trận phát FFF k ghép
vào nhau ảnh hưởng đến SINRki. Để khắc phục vấn đề này, bài báo [16] đã giới thiệu khái
niệm kênh nghịch đảo. Trong mạng nghịch đảo, bộ phát sẽ là

←−
FFF k = WWW k bộ thu

←−
WWW k = FFF k,

và kênh truyền
←−
HHH k` = HHHH

`k. Bộ thu phát của mạng gốc cũng sẽ tối ưu nếu áp dụng cho mạng
nghịch đảo, do đó ta có thể tìm ma trận thu tối ưu cho kênh nghịch đảo là

FFF k(:, i) =
←−
WWW k(:, i) =

←−
BBB−1ki

←−
HHH kk

←−
FFF k(:, i)

||
←−
BBB−1ki

←−
HHH kk

←−
FFF k(:, i)||

, ∀k ∈ K, (16)

với
←−
BBB ki là ma trận tương quan của nhiễu và can nhiễu trong mạng nghịch đảo, được tính bởi

←−
BBB ki = σ2IIINt +

∑
(`,j) 6=(k,i)

p`,jHHH
H
`kWWW `(:, j)WWW

H
` (:, j)HHH`k.

Do đó, cho công suất các luồng cố định, các ma trận thu-phát được tối ưu bằng giải thuật
1. Như đã trình bày trên, hàm mục tiêu tổng tốc độ các luồng bit được đề xuất để thích hợp
cho tối ưu công suất phát. Từ giải thuật 1, chúng tôi đã chỉ ra rằng vấn đề thiết kế tối ưu ma
trận thu-phát để tối đa hóa tổng tốc độ các luồng khi công suất phát cố định có cùng lời giải
với giải thuật tối đa hóa SINR trong bài báo [14]. Do đó, giải thuật 1 có tính chất hội tụ và
độ phức tạp tính toán như phương pháp tối đa hóa SINR trong [14]. Hơn nữa, giải thuật 1
sẽ làm cơ sở cho việc thiết kế ma trận phân bổ công suất phát trong mục tiếp theo.

Algorithm 1 Giải thuật lặp luân phiên tối ưu ma trận thu-phát

Khởi đầu: chọn tùy ý FFFH
k FFF k = III , ∀k ∈ K.

repeat
– Tính ma trận thu từ biểu thức (15) ∀k ∈ K.
– Tính ma trận phát từ biểu thức (16) ∀k ∈ K.

until Hội tụ.
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3.2. Tối ưu công suất phát PPP k

Các giải thuật liên quan đến sắp xếp can nhiễu như trong tài liệu [12], [16] giả sử rằng
các công suất của các luồng tín hiệu là giống nhau. Rõ ràng công suất phát không được điều
khiển để thay đổi theo trạng thái kênh truyền là không tối ưu. Trong phần này, bài báo sẽ xem
xét vấn đề tối ưu công suất để cải thiện tốc độ bit của hệ thống. Với các ma trận thu-phát đã
tìm được, độ lợi kênh hiệu dụng từ luồng j của người sử dụng ` đến luồng thứ i của người
sử dụng k được định nghĩa là

GGGk`(i, j) = |WWWH
k (:, i)HHHk`FFF `(:, j)|2.

Tỷ số SINRki của (10) có thể đơn giản lại thành

SINRki =
GGGkk(i, i)pi,k

σ2 +
∑

(`,j)6=(k,i)

GGGk`(i, j)pi,`
.

Khi SINRki lớn hơn 1, bài toán phân bố công suất tối ưu (12) có thể viết lại như sau:

max
pi,k≥0

K∏
k=1

d∏
i=1

SINRki (17a)

s.t.
d∑

i=1

pi,k ≤ P, k ∈ K, (17b)

với P là công suất tối đa cho phép ở một bộ phát. Vấn đề phân bổ công suất tối ưu SINR
có thể chuyển thành bài toán tối ưu GP (Geometric Programming) và có thể được giải hiệu
quả bằng các phương pháp tối ưu lồi để đạt được nghiệm tối ưu toàn cục [20]. Để thấy rõ
bài toán (17) có thể biểu diễn thành bài toán GP, ta viết (17) tương đương như sau:

min
PPPk∈R

dk×dk
+

f(PPP k)

g(PPP k)
(18a)

s.t.
d∑

i=1

pi,k ≤ P, k ∈ K. (18b)

trong đó,

f(PPP k) =
K∏
k=1

d∏
i=1

σ2 +
∑

(`,j)6=(k,i)

GGGk`(i, j)pi,`

 ,

g(PPP k) =
K∏
k=1

d∏
i=1

GGGkk(i, i)pki.

Nhận thấy rằng g(PPP k) là một đơn thức (monomial) trong khi f(PPP k) là tích của các tổng
không âm của các đơn thức (f(PPP k) được gọi là posynomial). Kết quả f(PPPk)

g(PPPk)
là tổng không

âm của các đơn thức (gọi là posynomial). Bài toán (18) cực tiểu hóa hàm mục tiêu có dạng
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posynomial với điều kiện ràng buộc là posynomial bị chặn trên. Theo định nghĩa của bài
toán tối ưu GP trong [19], ta có thể kết luận (18) là bài toán GP và có thể tìm nghiệm tối
ưu toàn cục hiệu quả bằng phương pháp tối ưu lồi (convex optimization).

Giải thuật lặp tối ưu luân phiên các ma trận thu-phát và công suất phát được tóm tắt như
sau:

Algorithm 2 Giải thuật lặp luân phiên tìm ma trận thu phát và công suất tối ưu

Khởi đầu: Chọn tùy ý FFFH
k FFF k = III , PPP k = P

d
III ∀k ∈ K.

repeat
– Sử dụng Algorithm 1 để tìm WWW k và FFF k, ∀k ∈ K.
– Giải bài toán tối ưu GP (18) để đạt PPP k,∀k ∈ K,

until Hội tụ.

3.3. Độ phức tạp tính toán và tốc độ hội tụ của các giải thuật

Giải thuật 2 tìm các biểu thức ma trận thu-phát một cách tường minh, chỉ có vấn đề tối ưu
ma trận công suất được thực hiện bằng giải thuật GP. Độ phức tạp tính toán tìm WWW k và FFF k

trong giải thuật 2 phụ thuộc vào tính ma trận nghịch đảo và nhân ma trận. Dựa vào tài liệu
[21], ta có thể tính độ phức tạp 1 lần lặp tìm WWW k và FFF k là O(Kd(N3

t +N3
r + 2N2

t N
2
r )). Bài

toán GP (18) được giải bằng cách biến đổi về bài toán tối ưu lồi với độ phức tạp tính toán là
đa thức theo số biến và số điều kiện ràng buộc. Dựa vào tài liệu [19], [22], độ phức tạp tính
toán tìm công suất tối ưu là O(K3d3). Do đó, độ phức tạp tính toán của giải thuật MSSR
sẽ cao hơn độ phức tạp tính toán của giải thuật Max-SINR [14], [16] vì phải giải thêm bài
toán tối ưu công suất. Tuy nhiên, bài toán tối ưu công suất có thể giải hiệu quả bằng GP có
độ phức tạp tính toán là hàm đa thức bậc 3 của tổng các luồng trong hệ thống.

Việc chứng minh lý thuyết sự hội tụ của phương pháp tối đa tổng tốc độ của các luồng
tín hiệu vẫn còn là bài toán mở vì tính chất phi tuyến của hàm SINR theo các biến thiết kế
[17]. Vì tính phức tạp của hàm mục tiêu, các bài báo [14], [16] liên quan đến thiết kế bộ thu
phát nhằm tối đa hóa SINR đã không cung cấp chứng minh lý thuyết cũng như mô phỏng
tính hội tụ. Do đó, bài báo hiện tại sẽ cung cấp các kết quả mô phỏng để đánh giá sự hội tụ
cũng như sự phụ thuộc điểm đầu đến chất lượng của hệ thống trong Mục 4.

4. Kết quả mô phỏng

Phần này sẽ trình bày các kết quả mô phỏng đánh giá tổng tốc độ bit đạt được của các
phương pháp. Ngoài ra, các phương pháp lặp trên để tìm lời giải cho bài toán tối ưu phi tuyến
không lồi, do đó kết quả đánh giá sự hội tụ và sự phụ thuộc điểm đầu của các phương pháp
cũng được cung cấp. Trong mô phỏng các kênh được tạo ra từ phân bố Rayleigh và được
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chuẩn hóa E[trace(HHHk`HHH
H
k`)] = NrNt, phương sai nhiễu σ2 = 1. Điều kiện kết thúc các giải

thuật lặp là khi sai lệch tổng tốc độ bit hai lần lặp liên tiếp nhỏ hơn 10−6 hoặc số lần lặp
lớn hơn 100. Các kết quả mô phỏng tổng tốc độ bit được lấy trung bình qua 100 lần thực
hiện kênh.

Ví dụ 1: Mục đích của ví dụ này là so sánh tổng tốc độ bit đạt được của phương pháp đề
xuất tối ưu tổng tốc độ các luồng tín hiệu (MSSR: Maximum Sum Stream Rate) được trình
bày ở Mục 3 với phương pháp tối thiểu can nhiễu (MLI: Minimum Leakage Interference)
và phương pháp cực đại hóa SINR (Max-SINR) được trình bày trong tài liệu [14], [16]. Hai
phương pháp trên được chọn so sánh với phương pháp đề xuất vì phương pháp MLI có thể
đạt được tổng bậc tự do tối đa (total degrees of freedom), trong khi phương pháp Max-SINR
có thể có chất lượng (tổng tốc độ bit) tốt hơn phương pháp MLI ở vùng SNR thấp [14], [16].
Vì các phương pháp có hàm mục tiêu khác nhau, tuy nhiên mục tiêu cuối cùng là tối đa tổng
tốc độ bit (8). Do đó, tổng tốc độ bit (8) được chọn làm thông số đánh giá hiệu quả của các
phương pháp. Hình 2 minh họa tốc độ bit theo công suất cho hệ thống có K=3 thu-phát, mỗi
bộ thu phát trang bị Nt = Nr = 4 ăng ten và mong muốn truyền d = 2 luồng tín hiệu. Kết
quả Hình 2 cho thấy hai đường tốc độ bit của phương pháp MSSR và MLI song song, nghĩa
là hai phương pháp đạt được cùng bậc tự do (degree of freedom) tối đa. Tuy nhiên, phương
pháp MSSR sử dụng tối ưu công suất phát có thể cải thiện tổng tốc độ khoảng 4 bps/Hz so
với phương pháp MLI cho cùng một mức tổng công suất. Tổng tốc độ bit của phương pháp
Max-SINR tốt hơn phương pháp MLI ở vùng công suất thấp tuy nhiên xấu hơn khi công suất
tăng. Lý do là ở vùng công suất thấp, ảnh hưởng của tạp âm có thể được giảm bằng phương
pháp Max-SINR, trong khi ở vùng công suất cao thì can nhiễu là thống trị nên phương pháp
tối thiểu can nhiễu MLI tối ưu hơn phương pháp Max-SINR.

Chú ý rằng, để có thể đạt được sắp xếp can nhiễu hoàn hảo, các thông số của hệ thống
phải thỏa điều kiện d ≤ Nt+Nr

K+1
[12]. Hệ thống ở Hình 2 thỏa mãn điều kiện sắp xếp can

nhiễu hoàn hảo, do đó, phương pháp tối thiểu can nhiễu đạt được bậc tự do tối đa. Tiếp theo,
ta khảo sát một hệ thống không thỏa điều kiện sắp xếp can nhiễu (4). Một hệ thống khác có
thông số K = 3, Nt = Nr = 3 và d = 2 được mô phỏng, với kết quả cho trong Hình 3. Kết
quả này cho thấy phương pháp MSSR cho tổng tốc độ bit lớn hơn đáng kể so với phương
pháp MLI và phương pháp Max-SINR. Hệ thống với K = 3, Nt = Nr = 3 và d = 2 không
thỏa mãn điều kiện sắp xếp can nhiễu hoàn hảo, kết quả là tổng tốc độ bit của phương pháp
MLI giảm đáng kể, và phương pháp MLI cho kết quả xấu hơn phương pháp Max-SINR.

Ví dụ 2: Giải thuật tối ưu lặp trong Mục 3 có độ phức tạp tính toán là hàm đa thức của
số chiều các biến. Tuy nhiên, vì bản chất bài toán là phi tuyến và không lồi, nên cần thiết
đánh giá sự hội tụ của các giải thuật và sự ảnh hưởng của điểm bắt đầu của giải thuật lặp
đến tốc độ bit đạt được. Xét mô hình hệ thống có K=3, Nt = Nr = 4 và d = 2. Đặc tính
hội tụ của giải thuật Max-SINR và MSSR được trình bày trong Hình 4 và 5. Chú ý là mỗi
bước lặp của giải thuật MSSR bao gồm giải thuật 1 và giải 1 bài toán GP. Quan sát kết quả
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Hình 2. Tổng tốc độ theo công suất của mỗi bộ phát cho trường hợp K = 3, Nt = Nr = 4, d = 2.
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Hình 3. Tổng tốc độ theo công suất của mỗi bộ phát cho trường hợp K = 3, Nt = Nr = 3, d = 2.

từ Hình 4 và 5 ta thấy trung bình tổng tốc độ bit được cải tiến qua các bước lặp và hội tụ
trong khoảng ít hơn 50 lần lặp.
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Hình 4. Đặc tính hội tụ của giải thuật Max-SINR.
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Hình 5. Đặc tính hội tụ của giải thuật MSSR.

Để khảo sát sự phụ thuộc vào điểm đầu của giải thuật lặp, một kênh ngẫu nhiên được
thực hiện và tổng tốc độ bit được tìm cho 100 điểm khởi đầu (initialization points) khả thi
FFF k,WWW k ngẫu nhiên khác nhau. Xét mô hình hệ thống có tổng công suất của mỗi bộ phát
P = 5dB. Kết quả tốc độ bit của hai giải thuật Max-SINR và MSSR cho các điểm khởi đầu
khác nhau được cho trong Hình 6 và Hình 7. Nhận xét thấy kết quả tổng tốc độ bit của giải
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thuật MSSR ít phụ thuộc vào điểm khởi đầu so với kết quả của giải thuật Max-SINR. Cụ thể
với kết quả Hình 7, giải thuật MSSR đạt được tổng tốc độ trung bình là 15.5456 bps/Hz với
phương sai 1.1899 · 10−8 trong khi với kết quả Hình 6. giải thuật Max-SINR đạt được tổng
tốc độ trung bình là 15.4419 với phương sai 0.0107. Tóm lại, điểm bắt đầu giải thuật không
ảnh hưởng đáng kể đến tổng tốc độ bit của phương pháp MSSR.

0 20 40 60 80 100
15

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

Initialization index

Su
m

 R
at

e 
(b

ps
/H

z)

Hình 6. Tốc độ bit thay đổi theo điểm khởi đầu ngẫu nhiên của giải thuật Max-SINR.

5. Kết luận

Bài báo đã đề xuất một phương pháp tối ưu luân phiên để thiết kế các ma trận thu-phát
và tối ưu công suất phát của các luồng tín hiệu trong hệ thống thông tin vô tuyến MIMO có
can nhiễu. Các kết quả mô phỏng cho thấy phương pháp đề xuất có thể cải tiến tổng tốc độ
của hệ thống so với phương pháp tối thiểu can nhiễu và phương pháp cực đại hoá SINR. Các
kết quả mô phỏng số cũng cho thấy lời giải của phương pháp tối ưu đề xuất ít phụ thuộc vào
việc chọn điểm khởi đầu của giải thuật lặp và phương pháp có tốc độ hội tụ nhanh trong vài
chục vòng lặp.

Lời cảm ơn

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOS-
TED) trong đề tài mã số 102.04-2013.46.
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Hình 7. Tốc độ bit thay đổi theo điểm khởi đầu ngẫu nhiên của giải thuật MSSR.
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