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Tóm tắt: 
 

Bảo mật lớp vật lý trong những năm gần đây đang là đề tài hấp dẫn, thu hút nhiều nhà nghiên cứu, 

đặc biệt là bảo mật lớp vật lý trong truyền thông không dây. Do bản chất phát sóng ra không gian 

tự do nên nó rất dễ bị tấn công nghe lén. Trong bài báo này chúng tôi khảo sát và đánh giá hiệu 

năng bảo mật lớp vật lý của hệ thống truyền thông đơn ăn-ten có sự hiện diện của nhiều thiết bị 

nghe lén thụ động đơn ăn-ten qua các kênh truyền có fading khác nhau Hoyt/Rayleigh. Chúng tôi 

đã tìm ra công thức tính xác suất khác không của dung lượng bảo mật và xác suất dừng bảo mật 

của hệ thống khảo sát, đồng thời mô phỏng Monte-Carlo để chứng tỏ tính đúng đắn của kết quả 

tính toán. Các kết quả bài báo có thể ứng dụng trong thiết kế các hệ thống thực tế, lựa chọn các 

tham số để đảm bảo được yêu cầu bảo mật của hệ thống.             

           Từ khóa: Bảo mật lớp vật lý; Dung lượng bảo mật; Hệ thống SISO; Rayleigh pha-đing; 
Hoyt pha-đing.       
 

Abstract: 
 

Physical layer security, especially that in wireless communication, is a topic that has attracted 

many researchers in recent years. Due to its transmission in a free space, it is easy to be 

eavesdropped. In this paper, we investigate the physical layer secrecy performance of the single-

input single-output (SISO) system in the presence of many passive eavesdroppers over dissimilar 

fading Hoyt/Rayleigh channels. Especially, the exact close-form expressions for the probability of 

non-zero secrecy capacity and the secrecy outage probability using statistical characteristics of the 

signal-to-noise ratio of these scenarios are derived. Monte-Carlo simulation results are also 

presented to confirm the correctness of the analysis results. The numerical result discussion 

provides applications to design practical systems and choose parameters to ensure secrecy 

performance of the considered system.            
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