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MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn ñề tài : 

- Xã hội thông tin ngày càng phát triển, nhu cầu về sử dụng hệ 

thống thông tin di ñộng ngày càng gia tăng ñiều này ñồng nghĩa với 

nhu cầu chiếm dụng tài nguyên vô tuyến gia tăng do ñó sẽ tồn tại mâu 

thuẫn giữa nhu cầu chiếm dụng tài nguyên và tài nguyên vốn có của 

nó. 

- Trước yêu cầu này, nhiều nghiên cứu ñã ñược thực hiện nhằm 

tăng dung lượng truyền dẫn và nâng cao chất lượng truyền dẫn trong 

các hệ thống thông tin vô tuyến. 

- Kỹ thuật ghép kênh phân chia theo tần số trực giao OFDM 

ñược xem như một bài toán nhằm giải quyết vấn ñề fading chọn lọc 

tần số, nhiễu băng hẹp và tiết kiệm phổ tần. Kết hợp kỹ thuật OFDM 

với ý tưởng thích nghi là: khi ñiều kiện kênh truyền tốt sẽ truyền dữ 

liệu tốc ñộ cao, vì thế sẽ ñược lợi về thông lượng (BPS). Khi ñiều kiện 

kênh xấu sẽ truyền dữ liệu tốc ñộ thấp hơn ñể ñảm bảo chất lượng 

dịch vụ (QoS). 

- Trên cơ sở ñó, ñề tài “Nghiên cứu nâng cao dung lượng thông 

tin cho hệ thống OFDM bằng các giải pháp thích nghi” sẽ ñưa ra một 

số giải pháp cụ thể nhằm tăng thông lượng truyền dẫn và ñảm bảo chất 

lượng dịch vụ truyền dẫn tín hiệu cho hệ thống OFDM. 

2. Mục ñích nghiên cứu : 

- Nghiên cứu kỹ thuật OFDM, hệ thống OFDM từ ñó ñưa ra các 

giải pháp thích nghi nhằm tăng thông lượng truyền dẫn và ñảm bảo 

chất lượng dịch vụ truyền dẫn tín hiệu cho hệ thống OFDM. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu : 
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- Lý thuyết về bộ ñiều chế và giải ñiều chế OFDM, các ñặc tính 

kênh truyền vô tuyến trong hệ thống OFDM. 

- Các giải pháp thích nghi : thích nghi theo SNR phát trên mỗi 

sóng mang, thích nghi theo cơ chế chuyển mức ñiều chế, thích nghi 

theo cơ chế chọn lọc sóng mang, thích nghi kết hợp của 2 cơ chế 

chuyển mức ñiều chế và chọn lọc sóng mang 

- Mô hình mô phỏng hệ thống OFDM thích nghi. 

4. Phương pháp nghiên cứu : 

- Nghiên cứu lý thuyết kết hợp với sử dụng phần mềm Matlab 

ñể phân tích, ñánh giá, nhận xét về các thông số của hệ thống. 

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

- Hiện nay, các hệ thống sử dụng công nghệ OFDM như: DAB, 

DVB, HDTV, HiperLAN2… chưa tối ưu hiệu năng, thông lượng cũng 

như chưa ñối phó hiệu quả ñối với những ảnh hưởng bất lợi của kênh 

truyền vô tuyến di ñộng.  

- Dựa trên kết quả nghiên cứu lý thuyết thích nghi, những tồn 

tại của các phương pháp thích nghi ñã có và nhận thấy những ưu ñiểm 

vượt trội của hai cơ chế thích nghi ñó là cơ chế thích nghi chọn lọc 

sóng mang và cơ chế thích nghi chuyển mức ñiều chế, luận văn ñã 

mạnh dạn chọn hai cơ chế thích nghi này ñể mô phỏng và ñã nhận 

thấy rằng sự kết hợp của hai phương pháp thích nghi này sẽ ñem lại 

hiệu năng vượt trội cho hệ thống hơn bất kỳ phương pháp thích nghi 

riêng rẽ nào khác. 

6. Cấu trúc luận văn : 

Chương 1 : Tổng quan về kỹ thuật OFDM  

- Giới thiệu tổng quan về kỹ thuật OFDM. 

- Lý thuyết về sự ñiều chế ñơn sóng mang và ña sóng mang, ñặc 

biệt là nguyên tắc ñiều chế ña sóng mang trực giao OFDM. 
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- Một số ñặc tính về kênh truyền vô tuyến như hiệu ứng ña 

ñường, hiện tượng Doppler, nhiễu AWGN, nhiễu liên ký tự, nhiễu liên 

sóng mang ảnh hưởng ñến quá trình truyền dẫn tín hiệu trong hệ thống 

OFDM. 

Chương 2 : Hệ thống OFDM 

- Nghiên cứu lý thuyết ñiều chế và giải ñiều chế OFDM. 

- Mô hình hệ thống OFDM và các thông số ñặc trưng của hệ 

thống. 

Chương 3 : Các giải pháp thích nghi cho hệ thống OFDM 

- Trình bày nguyên tắc xây dựng thuật toán thích nghi và kiến 

trúc hệ thống ñiều chế thích nghi. Phân tích hoạt ñộng của hệ thống 

OFDM thích nghi 

- Các giải pháp thích nghi cho hệ thống OFDM : thích nghi theo 

SNR phát trên mỗi sóng mang, thích nghi theo cơ chế chuyển mức 

ñiều chế, thích nghi theo cơ chế chọn lọc sóng mang. Phân tích ưu 

nhược ñiểm của từng giải pháp thích nghi. 

Chương 4 : Chương trình mô phỏng 

- Xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống OFDM thích nghi 

- Phân tích kết quả dựa trên hiệu năng BER và hiệu năng thông 

lượng của từng hệ thống OFDM thích nghi.  

- Nhận xét, so sánh và ñánh giá kết quả về hệ thống OFDM sử 

dụng các cơ chế thích nghi khác nhau và hệ thống OFDM không dùng 

cơ chế thích nghi. 
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CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT OFDM 
1.1 GIỚI THI ỆU CHƯƠNG 

1.2 TỔNG QUAN KỸ THUẬT OFDM 

1.2.1 Giới thi ệu về kỹ thuật OFDM 

Kỹ thuật ñiều chế OFDM là một trường hợp ñặc biệt của 

phương pháp ñiều chế ña sóng mang trong ñó các sóng mang phụ trực 

giao với nhau, nhờ vậy phổ tín hiệu ở các sóng mang phụ cho phép 

chồng lấn lên nhau mà phía thu vẫn có thể khôi phục lại tín hiệu ban 

ñầu. Sự chồng lấn phổ tín hiệu làm cho hệ thống OFDM có hiệu suất 

sử dụng phổ lớn hơn nhiều so với các kỹ thuật ñiều chế thông thường. 

1.2.2 Từ ñiều chế ñơn sóng mang ñến ñiều chế trực giao OFDM 

1.2.2.1 Phương pháp ñiều chế ñơn sóng mang 

1.2.2.2 Phương pháp ñiều chế ña sóng mang (FDM) 

1.2.2.3 Phương pháp ñiều chế ña sóng mang trực giao (OFDM) 

 Điều chế ña sóng mang trực giao OFDM là một dạng ñặc biệt 

của phép ñiều chế ña sóng mang thông thường FDM với các sóng 

mang phụ ñược lựa chọn sao cho mỗi sóng mang phụ là trực giao với 

các sóng mang phụ còn lại. Nhờ sư trực giao này phổ tín hiệu của các 

kênh con cho phép ñược chồng lấn lên nhau.  

1.3 CÁC ĐẶC TÍNH KÊNH TRUY ỀN VÔ TUYẾN TRONG HỆ 

THỐNG OFDM 

1.3.1 Hiệu ứng ña ñường 

1.3.1.1- Rayleigh fading 

1.3.1.2- Fading lựa chọn tần số 

1.3.1.3- Trải trễ (Delay Spread) 

1.3.2 Hiện tượng Doppler 

1.3.3 Nhiễu AWGN 

1.3.4 Nhiễu liên ký tự ISI và nhiễu liên sóng mang ICI 
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1.4 ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA KỸ THUẬT OFDM 

Bên cạnh những ưu ñiểm kể trên của kỹ thuật OFDM, các hệ 

thống sử dụng kỹ thuật này còn có những ưu ñiểm cơ bản khác liệt kê 

khác sau ñây: 

• Hệ thống OFDM có thể loại bỏ hoàn toàn nhiễu phân tập ña 

ñường (ISI) nếu ñộ dài chuỗi bảo vệ lớn hơn trễ truyền dẫn lớn 

nhất của kênh. 

• Phù hợp cho việc thiết kế hệ thống truyền dẫn băng rộng (hệ 

thống có tốc ñộ truyền dẫn cao), do ảnh hưởng của sự phân tập 

về tần số ñối với chất lượng hệ thống ñược giảm nhiều so với hệ 

thống truyền dẫn ñơn sóng mang. 

• Hệ thống có cấu trúc bộ thu ñơn giản. 

Kỹ thuật ñiều chế OFDM có một vài nhược ñiểm cơ bản là: 

• Đường bao của tín hiệu phát không bằng phẳng. Điều này gây 

ra méo phi tuyến ở các bộ khuếch ñại công suất phía phát và 

phía thu. Cho ñến nay, nhiều kỹ thuật khác nhau ñã ñược ñưa ra 

ñể khắc phục nhược ñiểm này. 

• Sử dụng chuỗi bảo vệ tránh ñươc nhiễu phân tập ña ñường 

nhưng lại làm giảm ñi một phần hiệu suất ñường truyền, do bản 

thân chuỗi bảo vệ không mang thông tin có ích. 

• Do yêu cầu về ñiều kiện trực giao giữa các sóng mang phụ, hệ 

thống OFDM rất nhạy cảm với hiệu ứng Doppler cũng như là 

sự dịch tần và dịch thời gian do sai số ñồng bộ. 

1.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG 



 8 

CHƯƠNG 2 : HỆ THỐNG OFDM 

2.1 GIỚI THI ỆU CHƯƠNG 

2.2 LÝ THUYẾT ĐIỀU CHẾ VÀ GIẢI ĐIỀU CHẾ OFDM 

2.2.1 Sự trực giao của 2 tín hiệu 

2.2.2 Nguyên tắc ñiều chế OFDM 

2.2.3 Chèn khoảng bảo vệ - Tiền tố lặp CP  

2.2.4 Thực hiện ñiều chế OFDM bằng thuật toán IFFT 

2.2.5 Nguyên tắc giải ñiều chế OFDM 

2.2.6 Tách khoảng bảo vệ 

2.2.7 Tín hiệu sau khi giải ñiều chế 

2.2.8 Thực hiện giải ñiều chế OFDM bằng thuật toán FFT 

2.3 MÔ HÌNH HỆ THỐNG OFDM 

 

Hình 2.7 : Sơ ñồ khối hệ thống OFDM 

2.3.1 Chuyển ñổi nối ti ếp – song song 

Thực hiện chuyển ñổi dòng bít dữ liệu vào nối tiếp thành dữ 

liệu ñể truyền ñi trên mỗi ký hiệu OFDM 
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2.3.2 Điều chế sóng mang con 

Sau khi các sóng mang con ñược phân bổ bit ñể truyền ñi, 

chúng ñược ánh xạ bằng cách sử dụng chương trình ñiều chế biên ñộ 

và pha ñược biểu diễn bằng một vectơ phức (IQ vectơ).  

2.3.3 Biến ñổi IFFT 

Biến ñổi IFFT ñược sử dụng ñể chuyển tín hiệu này vào miền 

thời gian cho phép nó ñược truyền ñi. 

2.3.4 Điều chế sóng mang RF 

Đầu ra của bộ ñiều chế OFDM là một tín hiệu băng tần cơ sở, 

tín hiệu này ñược trộn nâng tần lên tần số truyền dẫn vô tuyến.  

2.4 CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG VÀ DUNG LƯỢNG HỆ 

THỐNG OFDM 

2.4.1 Cấu trúc tín hi ệu OFDM 

2.4.2 Các thông số trong miền thời gian 

2.4.3 Các thông số trong miền tần số 

2.4.4 Thông lượng kênh 

2.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG 
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CHƯƠNG 3 : CÁC GIẢI PHÁP THÍCH NGHI 
CHO HỆ THỐNG OFDM 

3.1 GIỚI THI ỆU CHƯƠNG 

3.2 NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG THUẬT TOÁN ĐIỀU CHẾ 

THÍCH NGHI 
Quá trình thích nghi sẽ ñược thực hiện theo lưu ñồ thuật toán 

 
Hình 3.1 : Lưu ñồ thuật toán ñiều chế thích nghi 

3.3 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG ĐIỀU CHẾ THÍCH NGHI 

 
Hình 3.2 : Kiến trúc hệ thống ñiều chế thích nghi 

3.4 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG OFDM 

THÍCH NGHI 

3.4.1 Ước lượng chất lượng kênh 

Để chọn ñược các thông số phát phù hợp cho lần truyền dẫn tiếp 

theo, cần phải ước lượng tương ñối chính xác hàm truyền của kênh 

trong suốt khe thời gian truyền tiếp theo. 

3.4.2 Chọn các thông số cho quá trình phát tiếp theo 
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Phía phát cần lựa chọn các phương thức ñiều chế hay mã hóa 

phù hợp cho các sóng mang con. 

3.4.3 Báo hiệu hay tách sóng mù về các thông số ñược sử dụng 

 Trong quá trình thích nghi, phía phát và phía thu cần phải báo 

hiệu cho nhau về tình trạng kênh hay về thông số của bộ giải ñiều chế 

ñược sử dụng cho gói tin ñã nhận ñược. 

3.5 CÁC GIẢI PHÁP THÍCH NGHI CHO H Ệ THỐNG OFDM 

3.5.1 Thích nghi theo SNR phát trên mỗi sóng mang 

� Nguyên lý:  

Hàm truyền ñạt kênh truyền không bằng phẳng dẫn ñến các 

thành phần tần số của tín hiệu nằm trong khoảng lồi lõm của ñặc tuyến 

hàm truyền ñạt của kênh bị thăng giáng tương ứng. Hậu quả làm cho 

BER tăng dẫn ñến làm giảm chất lượng dịch vụ QoS. 

� Các giải pháp khắc phục:  

 Dùng các bộ cân bằng kênh và cân bằng kênh thích nghi trong 

miền tần số. 

Tăng hoặc giảm SNR của các sóng mang con theo các vùng tần 

số lồi lõm của hàm truyền ñạt kênh. 

� Nhận xét:  

Mặc dù phương pháp này thích nghi rất tốt ñối với kênh pha 

ñinh Rayleigh, tuy nhiên phương pháp này quá phức tạp và yêu cầu 

khối lượng xử lý lớn.  

3.5.2 Thích nghi theo cơ chế chuyển mức ñiều chế 

� Nguyên lý :  

Trong hệ thống OFDM có các sơ ñồ ñiều chế chuyển mức khác 

nhau ñược sử dụng trong hệ thống OFDM như : BPSK, M-QAM. Tùy 

thuộc ñiều kiện kênh truyền hay yêu cầu tiết kiệm năng lượng mà ta sẽ 

chọn sơ ñồ ñiều chế phù hợp.  
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� Mô hình thuật toán :  

 
Hình 3.4 : Mô hình thuật toán theo cơ chế chuyển mức ñiều chế  

 Khối tính BER: So sánh sự sai khác giữa ký hiệu phát và thu, 

tính số lượng lỗi. Sau ñó khối tính BER sẽ gửi kết quả tính toán ñến 

khối quyết ñịnh chuyển mức. 

 BER ngưỡng chuyển mức: Do người dùng thiết lập tuỳ theo tính 

chất dịch vụ yêu cầu 

 Khối quyết ñịnh chuyển mức: Dựa trên giá trị BER ngưỡng 

chuyển mức ñã thiết lập, khối quyết ñịnh chuyển mức sẽ so sánh giá trị 

này với giá trị xác ñịnh từ bộ tính BER ñưa tới ñể quyết ñịnh mức ñiều 

chế phù hợp.  

 Khối ñiều khiển chuyển mức : lấy thông tin từ khối quyết ñịnh 

chuyển mức ñưa tới ñiều khiển bộ mã hóa và giải mã M-QAM. 

� Nhận xét :  

Phương pháp này có ưu ñiểm là chỉ cần so sánh BER thu từ bộ 

tính BER với giá trị BER ngưỡng chuyển mức ñã thiết lập trước ñể 

quyết ñịnh sơ ñồ ñiều chế phù hợp. Tuy nhiên với phương pháp này sẽ 
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không tận dụng ñược những khoảng băng tần kênh có ñáp ứng tốt, vì 

ở những ñoạn băng tần kênh này có thể cho phép mức ñiều chế cao 

hơn mức thiết lập chung. 

3.5.3 Thích nghi theo cơ chế chọn lọc sóng mang 

� Nguyên lí : 

 - Vùng tần số của ñáp ứng kênh ít bị thăng giáng : Truyền dữ 

liệu trên các sóng mang con nằm trong khoảng băng tần có ñộ biến 

ñộng chấp nhận ñược ⇒ cải thiện BPS. 

 - Vùng tần số của ñáp ứng kênh bị thăng giáng mạnh : Không 

truyền dữ liệu trên ñó ⇒ cải thiện QoS. 

� Xây dựng giải thuật: 

 Không truyền dữ liệu trên các sóng mang con bị lỗi, tiến hành 

truyền dữ liệu trên sóng mang có tỷ lệ lỗi cho phép và sẽ không truyền 

trên các sóng mang có tỷ lệ lỗi vượt quá ngưỡng cho phép. 

� Mô hình thuật toán 

 Khối tính BER: So sánh sự sai khác giữa ký hiệu phát và thu, 

tính số lượng lỗi. Sau ñó khối tính BER sẽ gửi kết quả tính toán ñến 

khối quyết ñịnh chèn. 

 BER ngưỡng: Do người dùng thiết lập tuỳ theo tính chất dịch vụ 

yêu cầu. 

 Khối quyết ñịnh chèn: Công việc của khối quyết ñịnh là so sánh 

các giá trị BER của từng thành phần sóng mang do bộ tính BER ñưa 

ñến với giá trị ng
tbBER , nếu giá trị BER của thành phần sóng mang nào 

> ng
tbBER  thì phần tử trong mảng QĐ tương ứng với thành phần sóng 

mang ñó sẽ ñược gán bằng ‘1’. Nếu ngược lại sẽ ñược gán bằng ‘0’. 

Giá trị ‘1’ có nghĩa là không truyền dữ liệu trên sóng mang này, giá trị 

‘0’ có nghĩa là vẫn sử dụng sóng mang này.  
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Hình 3.5 : Mô hình thuật toán theo cơ chế chọn lọc sóng mang  

Lưu ñồ thuật toán cho khối quyết ñịnh ñược mô tả như sau: 

 

Hình 3.6 : Lưu ñồ thuật toán mô tả hoạt ñộng khối quyết ñịnh chèn 
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 Khối ñiều khiển chèn:  

 

Hình 3.7 : Lưu ñồ thuật toán mô tả hoạt ñộng khối ñiều khiển chèn 

 Khối ñiều khiển giải chèn: Hoạt ñộng của khối ñiều khiển giải 

chèn hoàn toàn ngược lại với khối ñiều khiển chèn. 

� Nhận xét: 

 Cơ chế thích nghi chọn lọc sóng mang tận dụng cực ñại những 

khoảng băng tần ít biến ñộng của kênh và giảm thiểu dữ liệu truyền 

trên những khoảng băng tần thăng giáng do ñó giảm thiểu ñược ảnh 

hưởng pha ñinh chọn lọc tần số. Vì vậy, có thể nói rằng ñây là giải 

thuật khá tối ưu ñể cải thiện BER và thông lượng truyền. 

3.6 KẾT LUẬN CHƯƠNG 
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CHƯƠNG 4 : CHƯƠNG TRÌNH MÔ PH ỎNG 
4.1 GIỚI THI ỆU CHƯƠNG 

4.2 MÔ HÌNH MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN OFDM 

THÍCH NGHI 

4.2.1 Mô hình mô phỏng hệ thống truyền dẫn OFDM thích nghi 

theo cơ chế chuyển mức ñiều chế 

 

Hình 4.1 : Mô hình mô phỏng hệ thống AOFDM 

theo cơ chế chuyển mức ñiều chế 

 Trong mô hình, khối quyết ñịnh sẽ so sánh giá trị BER hiện thời 

của hệ thống nhận từ bộ tính BER với giá trị BER ngưỡng chuyển 

mức, và sẽ quyết ñịnh mức ñiều chế hợp lý ứng với giá trị BER hiện 

thời này. Thông tin từ khối quyết ñịnh sẽ ñưa ñến khối ñiều khiển 

chuyển mức ñiều chế, khối này sẽ thực hiện công việc chuyển mức. 

4.2.2 Mô hình mô phỏng hệ thống truyền dẫn OFDM thích nghi 

theo cơ chế chọn lọc sóng mang 
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Hình 4.2 : Mô hình mô phỏng hệ thống AOFDM 

theo cơ chế chọn lọc sóng mang 

4.2.3 Mô hình mô phỏng hệ thống truyền dẫn OFDM thích nghi 

kết hợp 

 

Hình 4.3 : Mô hình mô phỏng hệ thống AOFDM kết hợp 
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4.3 THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ 

4.3.1 Thiết lập tính tương thích các thông số cho tín hiệu OFDM 

� Tương thích giữa tốc ñộ dữ liệu người dùng và số lượng sóng 

mang con sử dụng ñể truyền dữ liệu. 

� Tương thích giữa số lượng sóng mang con sử dụng truyền dữ 

liệu và kích thước FFT. 

4.3.2 Thiết lập các thông số khởi tạo cho hệ thống truyền dẫn 

OFDM thích nghi 

* Các thông số khởi tạo hệ thống 

+ Kích thước FFT :  

2:1 < kích thước FFT : số sóng mang ≤  5:1  (4.1)  

+ Số lượng sóng mang:  số lượng sóng mang sử dụng là 100. 

+ Khoảng thời gian bảo vệ: Luận văn chọn giá trị khoảng bảo 

vệ = 1/4 kích thước FFT 

+ Ngưỡng BER: giá trị BER ngưỡng ñược thiết lập là 10-3.  

+ Tần số Doppler : thiết lập giá trị tần số Doppler là 50 Hz. 

+ Đáp ứng xung kim của kênh : là số lượng xung kim và giá trị 

biên ñộ suy giảm của các xung kim ñó cùng với thời gian trễ 

+ Tần số lấy mẫu ký hiệu phát: thoả mãn ñịnh lý Nyquist 

+ Số trạng thái ñiều chế: luận văn dùng phương pháp ñiều chế 

là M-QAM, với các giá trị M = 2, 4, 16, 64. 

+ Định dạng file truyền : luận văn sử dụng file ảnh ñuôi .bmp 

4.4 KẾT QUẢ MÔ PHỎNG 

Với phương pháp ñiều chế 4-QAM qua hệ thống OFDM, các 

tham số ban ñầu ñược thiết lập theo các thông số khởi tạo hệ thống. 

Kết quả truyền file ảnh theo các cơ chế như sau: 

4.4.1 Kết quả mô phỏng khi không dùng cơ chế thích nghi 
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Ta thấy trên ảnh thu ñược hình thành những vết xước do các 

sóng mang tại những vị trí kênh biến ñộng lớn sẽ bị lỗi cụm.  

4.4.2 Kết quả mô phỏng dùng cơ chế thích nghi chuyển mức ñiều 

chế 

 
Chất lượng ảnh sau mô phỏng tốt hơn so với trường hợp không 

dùng cơ chế thích nghi một chút, các ñường xước nhỏ hơn. 

4.4.3 Kết quả mô phỏng dùng cơ chế thích nghi chọn lọc sóng 

mang 

 
Ảnh thu ñược có chất lượng cao hơn rất nhiều so với hệ thống 

OFDM không dùng cơ chế thích nghi. 

4.4.4 Kết quả mô phỏng dùng cơ chế thích nghi kết hợp 
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 Kết quả ảnh thu ñược sau khi truyền qua hệ thống sẽ không ñẹp 

như trong trường hợp truyền 4-QAM dùng cơ chế thích nghi chọn lọc 

sóng mang. Nhưng so sánh với trường không dùng một cơ chế thích 

nghi nào dùng cơ chế thích nghi nghi chuyển mức ñiều chế thì chất 

lượng vẫn tốt hơn nhiều. 

4.5 ĐÁNH GIÁ HI ỆU NĂNG CỦA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN 

DẪN OFDM THÍCH NGHI 

4.5.1 Hiệu năng của các cơ chế thích nghi 

Hiệu năng BER của hệ thống thông qua kết quả BER trong mỗi 

lần phát ký hiệu 

Hiệu năng thông lượng của hệ thống, ñược ño bằng số bit/ký 

hiệu ñiều chế sóng mang con. 

4.5.2 So sánh hiệu năng của các hệ thống truyền dẫn OFDM 

Chỉ tiêu so sánh: Gồm hai chỉ tiêu là hiệu năng BER và hiệu 

năng thông lượng (BPS). 

Đối tượng so sánh: So sánh giữa hệ thống không sử dụng cơ 

chế thích nghi, hệ thống dùng một cơ chế thích nghi và hệ thống thích 

nghi kết hợp. 

Phương pháp so sánh: So sánh hiệu năng BER và hiệu năng 

thông lượng của các hệ thống trên, khi số trạng thái ñiều chế sóng 

mang con bắt ñầu mô phỏng: BPSK, 4-QAM, 16-QAM, 64-QAM. 

� Trường hợp 1: Mức ñiều chế sóng mang con ban ñầu là BPSK 
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+ Hiệu năng BER : 

 

+ Hiệu năng thông lượng : 

 

� Trường hợp 2: Mức ñiều chế sóng mang con ban ñầu là 4-QAM.  
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+ Hiệu năng BER 

 

+ Hiệu năng thông lượng 
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� Trường hợp 3: Mức ñiều chế sóng mang con ban ñầu là 16-QAM. 

+ Hiệu năng BER 

 

+ Hiệu năng thông lượng 
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� Trường hợp 4: Mức ñiều chế sóng mang con ban là 16-QAM. 

+ Hiệu năng BER 

 

+ Hiệu năng thông lượng 

 
4.6 KẾT LUẬN CHƯƠNG 
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 
Luận văn ñã nghiên cứu về công nghệ OFDM, mô hình hệ 

thống truyền dẫn OFDM, nghiên cứu về cách tạo và thu tín hiệu 

OFDM. Phân tích ảnh hưởng của ICI, ISI ñến hiệu năng hệ thống 

truyền dẫn OFDM. Một vấn ñề rất quan trọng ñối với hệ thống truyền 

dẫn vô tuyến là ñặc ñiểm kênh truyền vô tuyến cũng ñược nghiên cứu, 

với các hiệu ứng: Trải trễ, dịch Doppler, ña ñường…  

Phần nội dung quan trọng mà luận văn ñã hoàn thành ñó là xây 

dựng ñược chương trình mô phỏng hệ thống truyền dẫn OFDM thích 

nghi. Dựa trên kết quả nghiên cứu lý thuyết thích nghi, và những tồn 

tại của các phương pháp thích nghi ñã có như: thích nghi theo SNR 

phát, thích nghi theo cơ chế chuyển mức ñiều chế. Luận văn ñã ñề 

xuất phương án thích nghi ưu việt ñó là thích nghi theo cơ chế chọn 

lọc sóng mang. Cơ chế thích nghi chọn lọc sóng mang hoạt ñộng rất 

hiệu quả, nhưng phương pháp thích nghi chuyển mức ñiều chế cần 

ñược tối ưu hơn. Cơ chế thích nghi chuyển mức ñiều chế sẽ thay ñổi 

mức ñiều chế trên toàn bộ các sóng mang con một cách ñồng loạt và 

bình ñẳng, do ñó hiệu quả mang lại chưa cao, trong thời gian tới nếu 

xây dựng từng sơ ñồ thích nghi mức ñiều chế ñộc lập cho mỗi sóng 

mang con thì hiệu quả mang lại sẽ cao hơn 

Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu, nhận thấy những ưu ñiểm 

vượt trội khi kết hợp hai cơ chế thích nghi ñó là cơ chế thích nghi 

chọn lọc sóng mang và cơ chế thích nghi chuyển mức ñiều chế, luận 

văn ñã mạnh dạn chọn hai cơ chế thích nghi này ñể mô phỏng. Hiệu 

năng của các phương pháp thích nghi này ñược so sánh dựa trên kết 

quả mô phỏng và cuối cùng luận văn ñã kết luận sự kết hợp của hai 

phương pháp thích nghi này sẽ ñem lại hiệu năng vượt trội cho hệ 

thống hơn bất kỳ phương pháp thích nghi riêng rẽ nào khác. 
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Để những nghiên cứu có tính thực tế, luận văn rất mong muốn 

xây dựng ñược chương trình mô phỏng hệ thống OFDM trên cơ sở 

phần cứng ñể tiến hành thí nghiệm trên mô hình kênh thực tế. Bằng 

những thí nghiệm thực tế các thông số hệ thống sẽ thiết thực hơn và sẽ 

giúp nghiên cứu ứng dụng và triển khai hệ thống 4G trong trong tương 

lai gần. 


