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Abstract: 
 

In this paper, we study the performance of a correlation-delay-shift-keying (CDSK) system  
for low data-rate applications in wireless communications. The low-rate data is modulated by 
the chaotic spreadingsequence by means of a CDSK modulator at baseband. By using a RF 
modulator, the baseband CDSK-modulated signal is up-converted into a RF passband signal 
which is then transmitted on the antenna. These modulators allow the transmitter to adjust 
flexibly the chip period compared with bit duration and locate the transmitted signal at a 
desired or allocated RF band. The receiver performs in turn the corresponding RF and CDSK 
demodulations to recover the data. A wireless channel affected by noise, fading, multipath, 
and delay-spread in the context of low-rate and short-range transmission of the chaotic spread-
spectrum signals is described. Schemes for the transmitter and receiver under the impact of the 
wireless channel are then developed. Simulated results are shown to evaluate the effect of the 
spreading factor, modulation delay, and the number of transmission paths on the system 
performance. Our findings show that the low-rate CDSK system can exploit the multipath 
nature of wireless channels for improving the BER performance.                       
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Tóm tắt: 
 
 
Bài báo nghiên cứu hiệu năng của một hệ thống khóa dịch-trễ-tương quan (CDSK) cho các 
ứng dụng tốc độ thấp trong truyền thông vô tuyến. Dứ liệu vào được điều chế bởi chuỗi hỗn 
loạn sử dụng bộ điều chế CDSK ở băng cơ sở. Tín hiệu điều chế băng cơ sở sau đó được đổi 
tần lên một băng tần RF và phát lên ăng-ten. Các bộ điều chế này cho phép máy phát có thể 
điều chỉnh linh hoạt tốc độ chip so với tốc độ bit, đồng thời đặt phổ của tín hiệu phát ở băng 
tần mong muốn. Máy thu thực hiện lần lượt giải điều chế RF và CDSK để khôi phục lại dữ 
liệu. Một kênh truyền vô tuyến dưới tác động của nhiễu, fading và trải trễ  đa đường trong ngữ 
cảnh truyền dẫn tốc độ thấp và cự ly ngắn được mô tả. Các sơ đồ cho máy phát và máy thu 
được đề xuất. Các kết quả mô phỏng số chỉ ra rằng hệ thống CDSK tốc độ thấp có thể tận 
dụng đặc tính đa đường của kênh truyền vô tuyến để cải thiện  hiệu năng BER.  
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