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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

Hiện nay, nhu cầu các ứng dụng băng rộng trong mạng 

truyền thông không dây ñang gia tăng mạnh mẽ. Các hệ thống thông 

tin tương lai yêu cầu phải có dung lượng cao hơn, tin cậy hơn, tốc ñộ 

dữ liệu cao hơn, sử dụng băng thông hiệu quả hơn, khả năng kháng 

nhiễu cao và chất lượng tốt hơn, trong khi băng thông cho phép lại 

không ñược mở rộng. Mạng Wireless LAN cũng ñứng trước thách 

thức ñó. Yêu cầu ñó ñã thúc ñẩy nghiên cứu về hệ thống MIMO 

(Multiple-Input Multiple-Output) sử dụng nhiều anten ở cả phía ñầu 

phát và ñầu thu. Những nghiên cứu gần ñây cho thấy MIMO có thể 

tăng tốc ñộ dữ liệu, giảm BER, phạm vi phủ sóng mà không cần tăng 

công suất hay băng thông hệ thống. Sự thông tin tốc ñộ cao trong 

môi trường indoor của wireless LAN sẽ là môi trường hứa hẹn cho 

sự triển khai công nghệ MIMO. 

Bên cạnh ñó, kỹ thuật ghép kênh phân chia theo tần số trực 

giao OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing thực hiện 

chuyển kênh truyền băng rộng fading lựa chọn tần số thành nhiều 

kênh truyền phẳng băng hẹp và triệt nhiễu xuyên ký tự ISI nhờ thêm 

vào khoảng bảo vệ tại ñoạn bắt ñầu mỗi symbol. Trên thực tế, 

OFDM ñang chứng tỏ những ưu ñiểm của mình trong các hệ thông 

vô tuyến, và ñặc biệt trong mạng Wireless LAN. OFDM ñã trở thành 

nền tảng cho các tiêu chuẩn của mạng WLAN như là 802.11a, 

802.11g. 

Với tiềm năng to lớn của MIMO và OFDM, việc kết hợp hệ 

thống MIMO với kỹ thuật OFDM là một giải pháp hứa hẹn cho hệ 

thống thông tin không dây băng rộng tương lai. Vì vậy, việc nghiên 

cứu công nghệ MIMO trong hệ thống wireless LAN ñể tận dụng 
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những ưu ñiểm của chúng là ñiều hết sức cần thiết. Đó là sự kết hợp 

tuyệt vời giữa MIMO và OFDM ñể tạo ra chuẩn 802.11n trong 

WLAN. 

Vì thế tôi chọn ñề tài “NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ 

MIMO TRONG M ẠNG WIRELESS LAN ” 

2. Mục ñích nghiên cứu 

Đề tài tiến hành nghiên cứu kỹ thuật MIMO và các mô hình 

MIMO nâng cao dung lượng và chất lượng hệ thống thông tin, kỹ 

thuật OFDM. Qua ñó xây dựng hệ thống MIMO kết hợp với OFDM 

trong wireless LAN ñể nâng cao chất lượng và dung lượng của hệ 

thống. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

� Đối tượng nghiên cứu : 

          -  Kỹ thuật OFDM. 

          -  Hệ thống MIMO. 

          -  Mạng WLAN 802.11 

� Phạm vi nghiên cứu : 

         -   Kỹ thuật MIMO trong mạng Wireless LAN 

4. Phương pháp nghiên cứu 

   -  Về lý thuyết:  Thu thập tài liệu ñể nghiên cứu công nghệ MIMO, 

kỹ thuật OFDM và kết hợp MIMO với OFDM trong hệ thống 

wireless LAN. 

   -   Về thực nghiệm: Xây dựng chương trình mô phỏng MIMO và 

áp dụng MIMO cho mạng wireless LAN. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

    -  Ứng dụng kỹ thuật OFDM và MIMO ñể nâng cao chất lượng và 

dung lượng hệ thống truyền thông. 
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    -  Hỗ trợ cho việc xây dựng hệ thống wireless LAN chất lượng và 

dung lượng cao trước  xu hướng sự gia tăng mạnh mẽ các dịch vụ 

băng rộng. 

    -  Với các kiến thức và kết quả ñạt ñược trong quá trình thực hiện 

ñề tài, tác giả có thể áp dụng trong công tác chuyên môn trong việc 

giảng dạy trong tương lai. 

6. Cấu trúc luận văn 

Luận văn gồm 5 chương như sau: 

Chương 1: Tổng quan về mạng vô tuyến và Wireless LAN 

� Trình bày xu hướng của mạng vô tuyến nói chung cũng như 

mạng Wireless LAN nói riêng. 

� Môi trường truyền trong vô tuyến và các mô hình cơ bản của 

hệ thống vô tuyến 

Chương 2: Kỹ thuật OFDM 

� Trình bày nguyên lý hoạt ñộng của OFDM. 

� Ưu ñiểm và nhược ñiểm của OFDM 

Chương 3: Hệ thống MIMO 

� Dung lượng của hệ thống MIMO ñạt ñược. 

� Các mô hình của MIMO: mô hình STBC trong mã hóa 

không gian thời gian STC và mô hình V-BLAST trong ghép 

kênh phân chia không gian SDM. 

Chương 4: Công nghệ MIMO trong m ạng Wireless LAN 

� Giới thiệu về MIMO-OFDM. 

� Đưa ra hai mô hình MIMO sử dụng trong WLAN: STBC và 

V-BLAST. 

Chương 5: Mô phỏng 

� Mô phỏng hệ thống MIMO STBC. 

� Mô phỏng STBC cho WLAN. 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG VÔ TUYẾN VÀ 

WIRELESS LAN 

1.1. Giới thi ệu 

 Trước sự gia tăng yêu cầu về dung lượng, tốc ñộ dữ liệu, các 

dịch vụ dữ liệu cũng như chất lượng dịch vụ thì các hệ thống thông 

tin ñã và ñang có những phát triển mạnh mẽ. Trong ñó phải kể ñến 

sự phát triển vượt trội của mạng vô tuyến nói chung và mạng 

Wireless LAN (Local Area Network) nói riêng.  

1.2. Xu hướng truyền thông 

1.3. Lịch sử của WLAN 

Sự phát triển của họ sản phẩm WLAN với yêu cầu tốc ñộ bit 

ngày vàng cao ñã khẳng ñịnh sự cần thiết phải phải nghiên cứu phát 

triển WLAN. Sự thành công của các sản phẩm mới cũng phụ thuộc 

vào khả năng cùng tồn tại và tương thích với các chuẩn hiện tại.  

1.4. Các mô hình cơ bản của hệ thống không dây 

1.4.1. Hệ thống SISO 

1.4.2. Hệ thống MISO 

1.4.3. Hệ thống SIMO 

1.4.4. Hệ thống MIMO 

1.5. Hiện tượng Multipath-fading  

Sóng vô tuyến ñược phát ñi phải trải qua quá trình truyền trong 

môi trường trong nhà, tín hiệu ñến anten thu qua nhiều ñường khác 

nhau gọi là multipath.  

Do các ñường có biên ñộ, pha và ñộ trễ khác nhau, nên tín hiệu 

truyền qua các ñường có thể kết hợp với nhau một cách có lợi hoặc 

không có lợi, tạo nên một sóng ñứng ngẫu nhiên. Hiện tượng này 

ñược gọi là truyền sóng pha ñinh ña ñường. Kênh truyền sóng kiểu 

này ñược gọi là kênh pha ñinh ña ñường.    
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1.6. Kết luận  

Chương này ñã cho ta thấy rõ xu hướng của mạng truyền thông 

hiện nay là sự phát triển mạnh mẽ của mạng vô tuyến. WLAN cũng 

nằm trong xu thế phát triển này và nó ñã trải qua những bước phát 

triển vượt bậc ñể ñáp ứng nhu cầu về lưu lượng và chất lượng lượng 

ngày càng tăng. Kết quả là công nghệ MIMO ñã tìm ra hướng giải 

quyết cho WLAN. 

CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT OFDM 

2.1. Giới thi ệu 

Trong thập niên vừa qua kỹ thuật OFDM (Othorgonal 

Frequency Division Multiplexing) ñã ñược phát triển thành hệ thống 

thông dụng, ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống thông tin tốc ñộ 

cao. OFDM ñược xem là kỹ thuật tương lai của các hệ thống thông 

tin vô tuyến.  

2.2. Nguyên lý hoạt ñộng của OFDM 

2.2.1. Tính trực giao 

Vấn ñề mấu chốt của truyền dẫn OFDM là nhờ tính trực giao 

của các sóng mang con.  

2.2.2. Nguyên lý kỹ thuật OFDM 

Nguyên lý ghép kênh phân chia theo tần số trực giao OFDM, 

hoạt ñộng trên nguyên lý phân chia luồng tín hiệu thành nhiều luồng 

song song có tốc ñộ bit nhỏ hơn nhiều và sử dụng các luồng con này 

ñể ñiều chế sóng mang với nhiều sóng mang con có tần số trực giao 

với nhau. Cũng giống như hệ thống ña sóng mang thông thường, hệ 

thống OFDM chia dải tần công tác thành các băng tần khác nhau ñể 

ñiều chế, ñặc biệt tần số trung tâm của các băng tần con này trực giao 

với nhau về mặt toán học cho phép phổ tần của các băng con có thể 
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chồng lấn lên nhau làm tăng hiệu quả sử dụng phổ tần mà không gây 

nhiễu. Hình dưới ñây là mô hình hệ thống OFDM. 

 

 
Hình 2.2: Hệ thống OFDM 

Với hệ thống OFDM, người ta nhận thấy rằng giá trị BER 

mong ñợi của hệ thống tương ñương với giá trị BER của các mô hình 

ñiều chế thông thường ñược cho như bảng 2.1. 

2.3. Ưu nhược ñiểm hệ thống OFDM 

2.3.1. Ưu ñiểm 

OFDM có các ưu ñiểm: 

� Cho phép thông tin tốc ñộ cao bằng cách chia kênh truyền 

fading chọn lọc tần số thành các kênh con chỉ chịu fading phẳng. 

� Nhờ sử dụng tần số sóng mang trực giao, hiện tượng ICI có 

thể loại bỏ. Bên cạnh ñó, các sóng mang trực giao này có thể chồng 

lên nhau dẫn ñến việc sử dụng băng thông hệ thống hiệu quả.  

� Loại bỏ hiện tượng ISI nhờ sử dụng khoảng bảo vệ có tính 

chất cylic prefix. 

2.3.2. Nhược ñiểm 

2.4. Kết luận 
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CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG MIMO 

3.1. Giới thi ệu 

Các tiêu chuẩn truyền thông mới ñang sử dụng công nghệ 

MIMO ñể tối ña hóa thông lượng và phạm vi phủ sóng trong khi vẫn 

giữ nguyên tần số. Những nghiên cứu gần ñây cho thấy MIMO có 

thể tăng tốc ñộ dữ liệu, giảm BER, phạm vi phủ sóng mà không cần 

tăng công suất hay băng thông hệ thống.  

3.2. Khái niệm MIMO 

Hệ thống MIMO có 2 loại cấu hình chính, ñó là: ghép kênh 

không gian (SDM), phân tập không gian (STC). 

Với ghép kênh không gian, phát nhiều tập hợp các ký tự ñể 

tăng thông lượng. Tận dụng các kênh truyền có ñược từ ña anten 

phát và anten thu trong MIMO, các tín hiệu sẽ ñược phát ñộc lập và 

ñồng thời ra anten nhằm tăng dung lượng kênh truyền mà không cần 

tăng công suất phát hay tăng băng thông hệ thống. Dung lượng hệ 

thống sẽ tăng tuyến tính theo số kênh truyền song song. Để ñạt ñộ lợi 

ghép kênh, ta dùng thuật toán V-BLAST (Vertical- Bell Laboratories 

Layered Space-Time). 

Với phân tập không gian, cung cấp cho máy thu các bản sao tín 

hiệu giống nhau qua các kênh truyền fading khác nhau, máy thu có 

thể lựa chọn hay kết hợp các bản sao tín hiệu này ñể giảm BER, 

chống fading qua ñó tăng ñộ tin cậy hệ thống. Trong cấu hình này, 

người ta dùng STBC (Space-Time Block Code) và STTC (Space-

Time Trellis Code). 

3.3. Mô hình hệ thống MIMO  

3.4. Dung lượng hệ thống MIMO  

Dung lượng hệ thống ñược xác ñịnh là tốc ñộ truyền có thể ñạt 

lớn nhất ñể xác suất lỗi nhỏ. 
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Ban ñầu, ta giả sử ma trận kênh truyền không ñược biết tại nơi 

phát, trong khi nó có thể biết một cách lý tưởng tại nơi thu. Bằng 

phương pháp SVD có thể tính dung lượng: 

)det(log
22 Q

n

P
IWC

T
m σ

+=                                       (3.30) 

Trong ñó Q là ma trận Wishart xác ñịnh bởi : 
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,
                                            (3.23) 

P : là tổng công suất phát. 

Im là ma trận ñơn vị mxm, m=min(nR, nT). 

σ2: Công suất nhiễu ñồng nhất của mỗi nhánh thu nR 

3.5. Các mô hình ñặc trưng MIMO  

3.5.1. Mô hình STBC trong STC 

Trong STC, có các loại mã hóa không gian thời gian là: mã 

hóa không gian-thời gian khối STBC (Space-Time Block Code) và 

mã hóa không gian thời gian lưới STTC (Space-Time Trellis Code), 

…Dưới ñây, ta tìm hiểu về STBC 

Xét sơ ñồ Alamouti: Bộ mã hóa không gian thời gian sẽ mã 

hóa 2 ký tự liên tiếp [x1  x2] với x1, x2 thuộc chòm sao ñiều chế thành 

ma trận: 








 −
=

*
12

*
21

xx

xx
X                                                    (3.31) 

 
Hình 3.7: Alamouti mã hóa không gian thời gian 
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Đặc tính của mô hình Alamouti là dòng tín hiệu phát từ 2 

anten là trực giao.  

 

Hình 3.8: Mô hình bộ thu Alamouti  

Tại anten thu, tín hiệu thu qua hai chu kỳ liên tiếp, ñược xác 

ñịnh bởi r1 và r2 như dưới ñây:  

2
*
12

*
212

122111

nxhxhr

nxhxhr

++−=

++=
                                    (3.34) 

Ta có n1, n2 là các biến phức các mẫu nhiễu AWGN. 

Liên kết (Combining) và giải mã tương ñồng lớn nhất (MLD): 

Nếu các hệ số kênh fading h1, h2 có thể thu lại một cách lý 

tưởng ở phía thu, bộ giải mã sẽ sử dụng chúng như là thông tin trạng 

thái kênh CSI (channel state information). Giả sử rằng tất cả các tín 
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hiệu trong giãn ñồ chòm sao có xác suất ngang nhau, bộ giải mã 

tương ñồng lớn nhất MLD sẽ chọn một cặp tín hiệu 






 ∧∧

21, xx từ 

chòm sao ñiều chế tín hiệu ñể cực tiểu khoảng cách: 
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Qua tất cả các giá trị có thể của 
∧

1x , 
∧

2x . Việc giải mã tương 
ñồng lớn nhất có thể ñược thực hiện như sau: 

)ˆ,~()ˆ,~()ˆˆ)(1(minarg),( 22
2

11
22

2

2

1

2

2

2

1
),(

21

21

xxdxxdxxhhxx
Cxx
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∈

∧∧

∧∧
(3.36)            

Với C là tập các cặp ký tự ñiều chế ),( 21

∧∧
xx , 1

~x , 2
~x  là hai 

thông số quyết ñịnh tạo ra bởi bộ kết hợp các tín hiệu thu với thông 

tin trạng thái kênh. 

Các thông số quyết ñịnh có thể viết: 

1
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2

2
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2

2

2
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                 (3.38)                        

Cho trước h1 và h2, các thông số quyết ñịnh với i=1, 2, là chỉ là 

hàm theo xi. Vì thế quy tắc giải mã (3.36) có thể tách ra thành hai 

quy tắc giải mã ñộc lập ñối với x1, x2, cho bởi: 

)ˆ,~(ˆ)1(minargˆ

)ˆ,~(ˆ)1(minargˆ

22
22

2

2
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2

1ˆ2

11
22
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1ˆ1

2

1

xxdxhhx

xxdxhhx
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Sx
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+−+=

∈

∈
        (3.39)              

Mô hình Alamouti có thể áp dụng cho hệ thống với 2 anten 

phát và nR anten thu. Việc mã hóa và truyền cho cấu hình này ñược 

suy ra từ cấu hình Alamouti dùng một anten thu.                   
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3.5.2. Mô hình V-BLAST trong SDM 

Về cơ bản, kỹ thuật này phát ñồng thời các tín hiệu khác nhau 

trên các anten phát khác nhau ở cùng tần số sóng mang. Các dòng dữ 

liệu song song này ñược trộn lại trong không gian nhưng có thể hồi 

phục lại ở phía thu bằng cách sử dụng các thuật toán xử lý tín hiệu. 

Sự tán xạ ña ñường có thể ñược khai thác triệt ñể qua việc sử dụng 

một kiến trúc xử lý thích hợp.  

V-BLAST có thể tăng dung lượng hệ thống ñáng kể nhờ vào 

chiều không gian do hệ thống MIMO cung cấp.  

V-BLAST sử dụng NT anten phát và NR anten thu với NT≤NR. 

Ở phía phát, vector coder sẽ sắp xếp các bit của chuỗi dữ liệu gốc 

thành các symbol và chia thành NT luồng dữ liệu con. Các luồng dữ 

liệu con này sẽ ñược NT bộ phát ñiều chế theo cùng một chòm sao 

QAM và phát ñồng thời trên NT anten phía trên cùng một tần số, mỗi 

lần bộ phát sẽ phát thành từng chùm L symbol. Công suất phát mỗi 

luồng tỉ lệ với 1/NT, vì vậy tổng công suất phát là một hằng số và 

không phụ thuộc vào số anten phát. Ở phía thu, mỗi anten thu sẽ thu 

tín hiệu từ NT anten phát, các tín hiệu thu ñược từ NR anten thu sẽ 

ñược xử lý bằng giải thuật V-BLAST như ZF hay MMSE ñể khôi 

phục dữ liệu gốc ban ñầu. 
1Tx

2Tx

3Tx

1Rx

2Rx

3Rx

 
Hình 3.11: Hệ thống V-BLAST 
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Kênh truyền MIMO ñược mô hình bằng kênh truyền H. Giả sử 

kênh truyền là quasi-stationary, kênh truyền không biến ñổi ñáng kể 

trong khoảng thời gian L.TS. Vì vậy kênh truyền ñược ước lượng 

chính xác bằng chuỗi huấn luyện gửi theo chùm  L symbol phát.  

Giả sử việc ñồng bộ symbol ở bộ thu là lý tưởng. Ta ký hiệu 

vector symbol phát là [ ]TNT
xxxx ,...,, 21= , vector symbol thu là 

r=[r1,r2,...,rNR].                               

r = Hx+n                                                    (3.45b) 

r: biểu thị tín hiệu nhận từ NR  chiều. 

x: biểu thị tín hiệu nhận từ NT chiều. 

n: là vector nhiễu AWGN NR chiều có phân bố giống nhau và 

ñộc lập với nhau (I.I.D) 

Bộ xử lý V-BLAST ở phía thu sẽ sử dụng phương pháp triệt 

tiêu tuyến tính ñể tách từng luồng dữ liệu con. Mỗi luồng con khi ñến 

lượt giải mã sẽ ñược xem là tín hiệu mong muốn, các luồng còn lại 

ñược xem là nhiễu. Việc triệt tiêu sẽ ñược thực hiện bằng cách tổ 

hợp tuyến tính theo trọng số các tín hiệu thu ñể giải mã tín hiệu theo 

tiêu chí nào ñó như ML, ZF hay MMSE... 

3.5.2.1. Bộ thu V-BLAST Zero-Forcing 

3.5.2.2. Bộ thu V-BLAST  MMSE 

3.6. Kết luận 

Công nghệ MIMO ñược sử dụng kết hợp với các nghệ khác 

trong các hệ thống truyền thông, trong ñó ñiển hình là kỹ thuật 

OFDM. Wireless LAN sử dụng MIMO-OFDM bởi những ưu ñiểm 

vượt trội của nó, ta sẽ tìm hiểu tiếp theo sau ñây.  
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CHƯƠNG 4:  CÔNG NGHỆ MIMO TRONG M ẠNG 

WIRELESS LAN 

4.1. Giới thi ệu 

Draft hiện tại của 802.11n sử dụng các ñặc tính của MIMO 

như SDM, STBC và dùng bộ phát Beamforming. Các ñặc tính trên 

cho phép sự phát triển 802.11n cho tốc ñộ dữ liệu lên ñến 600Mbps.  

4.2. Mô hình hệ thống MIMO-OFDM  

Cấu trúc máy thu và máy phát của hệ thống MIMO-OFDM 

bao gồm hệ MIMO NT anten phát và NR anten thu, kỹ thuật OFDM 

sử dụng N sóng mang phụ ñược mô tả như hình 4.1. 

1Rx1Tx

2Rx2Tx

TNTx TNRx
 

Hình 4.1: Mô hình hệ thống MIMO-OFDM 

4.3. Sơ lược về các chuẩn trong WLAN  

4.4. Đặc ñiểm mới trong WLAN 802.11n 

Bảng 4.2: Đặc tả kỹ thuật của dự thảo 802.11n 
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4.5. MIMO sử dụng trong WLAN 

4.5.1. Mô hình STBC trong WLAN 

Mục ñích của phân tập không gian và phân tập không gian-thời 

gian nhằm cải thiện chất lượng ñường truyền sóng vô tuyến, sử dụng 

công nghệ MIMO. Dựa trên sự phân tập này, mô hình STBC ñược sử 

dụng trong 802.11n, thực chất ñó là mô hình STBC kết hợp với 

OFDM. Dưới ñây ta sẽ tìm hiểu mô hình STBC-OFDM. 

Hình 4.3: Mô hình STBC-OFDM  

Dữ liệu phát ñầu tiên ñược mã hóa không gian-thời gian  sử 

dụng mô hình STBC Alamouti. Mỗi luồng dữ liệu mã hóa tương ứng 

với một anten phát và chúng ñược sử dụng ñể ñiều chế K kênh con 

OFDM. Với K kênh con, STBC Alamouti ñược thực hiện trong khối 

liên tiếp X1 và X2 là: 

 [ ]TKXXX )1()...,0( 111 −=                                          (4.3) 

[ ]TKXXX )1()...,0( 222 −=                                         (4.4) 

Nếu ta giả sử hệ thống STBC-OFDM sử dụng 2 anten phát và 

một anten thu, tín hiệu ñược mã hóa từ hai anten phát có thể viết 

dưới dạng ma trận như sau:  








 −
=

*
12

*
21

XX

XX
E                                                  (4.5) 
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 Mỗi luồng STBC ñầu tiên ñược chuyển từ nối tiếp sang song 

song thành K luồng dữ liệu con (kênh con).                  

 
Hình 4.4: Bộ phát STBC-OFDM 

IFFT sẽ chuyển mỗi khối block có chiều dài K của các mẫu từ 

khối STE về miền thời gian và cộng thêm và cộng thêm C mẫu cuối 

vào ñầu block như là khoảng bảo vệ CP (Cylic Prefix). Tín hiệu 

STBC-OFDM ñược gởi ñi từ anten thứ i tại khe thời gian { }2,1∈t . 

Kênh truyền là kênh truyền ña ñường giữa các anten phát và 

anten thu có thể mô tả bởi P thành phần ña ñường 

{ }1,...,1,0 −∈ Pp .  

Sau khi loại bỏ CP và thực hiện FFT và sau ñó thực hiện tách 

tín hiệu ML. 

4.5.2. SDM trong WLAN 

 
Hình 4.5: Sơ ñồ khối SDM-OFDM 
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SDM trong WLAN thực chất là mô hình SDM kết hợp với 

OFDM. Ban ñầu luồng dữ liệu ñầu vào sẽ ñược chia thành NT luồng 

dữ liệu nhỏ, sau ñó NT luồng dữ liệu nhỏ này ñưa ñến NT bộ phát 

OFDM. Từng luồng dữ liệu sẽ ñược biến ñổi nối tiếp sang song song 

thành NT vector Xj, j=1, 2..., NT gồm N symbol, từng vector Xj ở 

miền tần số sẽ ñược ñưa qua bộ N-IFFT ñể ñưa về miền thời gian tạo 

thành NT vector gồm N mẫu rời rạc.                                                     

Sau ñó từng vector sẽ ñược chèn khoảng bảo vệ GI và cho qua 

bộ biến D/A nhằm tạo NT tín hiệu miền thời gian, sau ñó tín hiệu thời 

gian s(t) sẽ ñược dịch chuyển phổ tín hiệu lên tần số cao tạo thành tín 

hiệu cao tần , sau ñó ñưa ra phát ñồng thời trên NT anten phát. Phía 

thu sẽ dùng bộ thu OFDM ñể thu tín hiệu cao tần. Sau ñó bộ thu 

OFDM loại bỏ khoảng bảo vệ GI khỏi symbol OFDM. Sau ñó qua bộ 

FFT. 

Vector thu ñược giải mã ñể ước lượng các vector phát thông 

qua giải thuật ZF, MMSE. 

4.6. Kết luận 

Trên thực tế, MIMO ñược sử dụng WLAN thể hiện trong 

chuẩn 802.11n. Đã có nhiều sản phẩm dự thảo draft ra ñời, tiêu biểu 

là một số sản phẩm draft 2.0. Tóm lại ứng dụng MIMO trong WLAN 

thật sự ñã mang lại hiệu quả thiết thực cho người dùng. 
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CHƯƠNG 5: MÔ PHỎNG 

5.1. Giới thi ệu 

Draft hiện tại của 802.11n sử dụng các ñặc tính của MIMO 

như ghép kênh phân chia theo không gian SDM, mã hóa khối không 

gian-thời gian STBC. 

 

5.2. Mô phỏng hệ thống STBC 

Ta sẽ thực hiện mô phỏng truyền 130 symbol trong môi trường 

kênh Rayleigh sau ñó tìm BER với mỗi các mức SNR khác nhau. 

Quá trình này ñược thực hiện 5000 lần và lấy trung bình.  

Ta lần lượt so sánh các thông số sau. 

Qua hình 5.1 ta thấy rằng sử dụng mô hình MIMO STBC sẽ 

giảm ñược BER ñáng kể cho hệ thống so với mô hình Uncode. 

 
Hình 5.1: STBC 2x2 ñiều chế QPSK  
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Hình 5.2: STBC 2x2 ñiều chế BPSK 

So sánh hình 5.1 và hình 5.2 với cùng các thông số nhưng lần 

lượt sử dụng hai phương pháp ñiều chế khác nhau: QPSK và BPSK, 

ta nhận thấy khi tăng số trạng thái của bộ ñiều chế sẽ dẫn ñến BER 

của hệ thống tăng. 

Ta cũng nhận thấy rằng BER giảm ñáng kể khi tăng số anten 

sử dụng ở phía thu như trong hình 5.3 và hình 5.4. Điều này là do 

phân tập phát làm cho chất lượng của hệ thống tăng lên. 

 
Hình 5.3: BER của STBC 1x4 ñiều chế QPSK 
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Hình 5.4: BER của STBC 1x2 ñiều chế QPSK 

 
Hình 5.5: BER của STBC 2x1 ñiều chế QPSK 

 
Hình 5.6: BER của STBC 4x1 ñiều chế QPSK 
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Qua hình 5.5 và hình 5.6 ta thấy khi sử dụng nhiều anten phát 

thì sẽ giảm ñược BER cho hệ thống, bởi vì ñây là trường hợp phân 

tập phát. 

5.3. Mô phỏng MIMO cho WLAN 

Trong bài mô phỏng này ta sẽ chọn một mô hình MIMO sử 

dụng trong WLAN là STBC ñể mô phỏng. STBC trong WLAN này 

thực chất là mô hình STBC-OFDM ñược mô phỏng như sau. 

Ta tiến hành mô phỏng mô hình STBC-OFDM 2x2 dùng 

phương pháp ñiều chế QPSK, ta sẽ ñược giãn ñồ BER với các mức 

SNR khác nhau như hình 5.7. Ta nhận thấy BER giảm ñáng kể khi 

SNR tăng. 

 
Hình 5.7: BER của mô hình MIMO STBC sử dụng trong WLAN 

Ta nhận thấy rằng giá trị BER lý tưởng của hệ thống OFDM 

ñược lấy theo giá trị BER của các phương pháp ñiều chế ở bảng 2.1 

của chương 2. Điều này ta có thể xác minh khi mô phỏng hệ thống 

OFDM ñiều chế QPSK với nhiễu AWGN và so sánh với BER của hệ 

thống này với các giá trị BER của phương pháp ñiều chế QPSK 

nhiễu AWGN và của phương pháp ñiều chế QPSK kênh truyền 

Rayleigh. 
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Hình 5.8: BER của hệ thống OFDM ñiều chế QPSK nhiễu 

AWGN 

Với hình 5.8, BER của hệ thống OFDM ñiều chế QPSK nhiễu 

AWGN ñược biễu diễn bằng ñường màu ñen. So sánh ta thấy, BER 

của hệ thống gần tiến ñến với giá trị BER lý tưởng của OFDM nhiễu 

AWGN và giá trị BER của hệ thống OFDM kênh truyền Rayleigh 

lớn hơn nhiều so với BER của hệ thống OFDM nhiễu AWGN. 

Bây giờ, ta sẽ ñi vào so sánh BER của hệ thống STBC-OFDM 

với giá trị BER lý tưởng của hệ thống OFDM dùng ñiều chế QPSK-

kênh truyền Rayleigh ở hình 5.9. 

 
Hình 5.9: BER của STBC-OFDM WLAN 2x2 và OFDM kênh 

Rayleigh   
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Với kết quả ở hình 5.9, ta nhận thấy rằng BER của hệ thống 

STBC-OFDM giảm hơn hẳn so với giá trị BER lý tưởng của hệ 

thống OFDM. Điều này ñạt ñược là nhờ vào việc sử dụng mô hình 

MIMO STBC vào hệ thống. 

5.4. Kết luận 

Qua các kết quả mô phỏng ở trên, ta thấy rằng sử dụng mô 

hình MIMO STBC với phân tập phát và phân tập thu sẽ giảm ñược 

BER của hệ thống ñáng kể. Vì thế mô hình này ñược ứng dụng trong 

hệ thống WLAN. Và qua mô phỏng mô hình STBC Alamouti  này 

kết hợp với kỹ thuật OFDM ñã góp phần giảm BER ñáng kể cho hệ 

thống trong môi trường Rayleigh fading trong hệ thống WLAN. 
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRI ỂN CỦA ĐỀ TÀI 

 

Sau khoảng thời gian nghiên cứu và thực hiện ñề tài, cùng sự 

giúp ñỡ, hướng dẫn và ñịnh hướng của thầy hướng dẫn cũng như các 

thầy giáo khác, tôi ñã hoàn thành luận văn này và ñạt ñược những kết 

quả nhất ñịnh. 

- Nghiên cứu về hệ thống vô tuyến nói chung cũng như mạng 

Wireless LAN nói riêng và xu hướng phát triển chung của các hệ 

thống trong giai ñoạn hiện nay. 

- Nghiên cứu kỹ thuật OFDM ñã và ñang phát triển thành hệ 

thống thông tin tốc ñộ cao thông dụng. 

- Nghiên cứu và ñánh giá kỹ thuật ñối với hệ thống MIMO với 

các mô hình mã hóa không gian thời gian STC và mô hình ghép kênh 

phân chia không gian SDM ñược sử dụng WLAN. 

- Nghiên cứu mô phỏng bằng Matlab hệ thống MIMO STBC 

và từ mô hình MIMO STBC Alamouti kết hợp với kỹ thuật OFDM 

ñể thực mô phỏng cho MIMO trong WLAN. Dựa trên các phân tích 

lý thuyết, tiến hành mô phỏng và cho ra ñược kết quả tương ñối phù 

hợp với lý thuyết ñã ñưa ra. 

Tuy nhiên vì lý do hạn chế về thời gian thực hiện luận văn, 

cũng như giới hạn về ñiều kiện nghiên cứu thực nghiệm, tác giả vẫn 

chỉ dừng lại ở phạm vi nghiên cứu hệ thống MIMO Wireless LAN 

ñơn giản.  

Đây là ñề tài khá rộng và ñược nghiên cứu nhiều hiện nay. Mô 

hình MIMO không những ñược nghiên cứu trong WLAN mà còn 

trong các hệ thống vô tuyến khác như là Wimax, LTE. Vì vậy tác giả 

ñề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo: 
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� Mô hình MIMO trong Wimax, LTE. 

� Ước lượng kênh trong hệ thống MIMO-OFDM. 

� Đồng bộ tần số trong MIMO-OFDM. 

 

 


