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 Abstract: 

In chaos-based digital communications, the differential chaos-shift keying (DCSK) system has 
been widely studied owing to its non-coherent demodulation without any synchronization. To 
date, BER performance of  this system is investigated over various transmission channels such as 
noise, fading, multipath, and optical fiber. In this paper, for the first time, the BER performance 
of conventional DCSK system is evaluated over a land mobile satellite channel. The Lutz 
channel model with two-state, i.e., the best proper model, for describing satellite environments as 
well as the discrete-time model of DCSK transmitter and receiver are demonstrated and 
analyzed. In particular, the probability density functions (PDFs) of random processes in the 
channel model are defined and verified by comparing with the computed functions. The studied 
system with specific parameters is built up by means of a numerical simulation platform on PC. 
Evaluatation for the system performance in terms of  BER values against  Eb/No, channel states,  
spreading factor, and used chaotic maps.    
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Tóm tắt: 

Trong truyền thông số sử dụng hỗn loạn, hiệu năng của hệ thống khóa dịch hỗn loạn vi sai 
(DCSK) đã được nghiên cứu nhiều. Cho tới nay, hiệu năng BER của hệ thống được khảo sát qua 
các kênh truyền dẫn khác nhau như kênh nhiễu, fading, đa đường, và cáp quang. Trong bài báo 
này, lần đầu tiên trình bày đánh giá BER của hệ thống DCSK qua kênh vệ tinh di động mặt đất 
được nghiên cứu. Mô hình kênh Lutz, mô hình thích hợp nhất để mô tả các môi trường vệ tinh, 
cũng như mô hình rời rạc của máy phát và máy thu DCSK được trình bày và phân tích. Cụ thể, 
các hàm mật độ xác suất của các quá trình ngẫu nhiên trong mô hình kênh được xác định và 
kiểm chứng thông qua so sánh với các kết quả tính toán số. Hệ thống đề xuất với các thông số cụ 
thể được xây dựng trên mô phỏng trên máy tính. Hiệu năng hệ thống sẽ được đánh giá theo mối 
quan hệ của BER theo Eb/No, trạng thái kênh, hệ số trải phổ, và các hàm hỗn loạn sử dụng.  
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