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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài : 

Cùng với sự phát triển của xã hội, xã hội hóa thông tin ñang 

là nhu cầu cấp bách cần ñược ñáp ứng. Trong xã hội thông tin ñó nổi 

bật nhất là thông tin di ñộng do tính linh hoạt, mềm dẻo, di ñộng, tiện 

lợi của nó. Như vậy 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. Nhưng do ñặc ñiểm của truyền dẫn vô 

tuyến là tài nguyên hạn chế, chất lượng phụ thuộc nhiều vào môi 

trường: ñịa hình, thời tiết... dẫn ñến làm hạn chế triển khai ñáp ứng 

nhu cầu của xã hội của các nhà công nghiệp và dịch vụ viễn thông. 

Trước mâu thuẫn này, ñặt ra bài toán cho các nhà khoa học và các 

ngành công nghiệp có liên quan phải giải quyết. Chẳng hạn khi nói 

ñến vấn ñề tài nguyên vô tuyến, chúng ñược giải quyết bằng các giải 

pháp kỹ thuật, công nghệ như: FDMA, TDMA, SDMA, CDMA, sự 

kết hợp giữa chúng ñã tìm mọi cách ñể khai thác triệt ñể tài nguyên ở 

dạng thời gian, tần số, không gian, mã. Các các công nghệ thích ứng, 

cấp phát tài nguyên ñộng, cơ chế ñiều khiển luồng, công nghệ IP, 

máy thu phát thông minh, ....là những minh họa ñiển hình cho vấn           

ñề này.  

Hệ thống MIMO có thể tăng ñáng kể tốc ñộ truyền dữ liệu, 

giảm BER, tăng vùng bao phủ hệ thống vô tuyến mà không cần tăng 

công suất hay băng thông hệ thống. Bên cạnh việc tăng dung lượng, 

kỹ thuật truyền dẫn ghép kênh không gian cho phép ñạt ñược tốc ñộ 

cao nhờ truyền số liệu song song từ các ăng ten phát. Tại máy thu, 

các luồng dữ liệu ñược tách ra thông qua các dãy ký tự kênh không 

gian khác nhau, mặc dầu chúng  ñược truyền  ñi với cùng tần số. 

Người ta ñã sử dụng các bộ tách hợp lý cực  ñại có  ñộ lợi phân tập 

tối  ña  ñể  ñạt  ñược hiệu năng tối ưu, song  ñộ phức tạp tăng theo 
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hàm số mũ cùng số lượng  ăng ten của máy  phát.  Để dung hòa giữa  

ñộ phức tạp và hiệu năng, một số cấu trúc bộ tách sóng dựa trên 

BLAST (Bell Labs Layered Space Time) như D-BLAST (Diagonal 

BLAST)  ñã  ñược áp dụng. Tuy  ñạt  ñược 90% dung lượng  theo lý 

thuyết Shanon, nhưng hệ thống sử dụng D-BLAST vẫn còn nhược  

ñiểm là  ñộ phức tạp cao , nên kỹ thuật V-BLAST (Vertical BLAST) 

ñã ñược phát triển và ứng dụng tách sóng tín hiệu trong hệ thống 

MIMO. Các quy tắc tách sóng như ML(Maximum Likelihood), MAP 

( Maximum a posteriori probability),… là một giải pháp tách sóng tín 

hiệu hứa hẹn cho hệ thống thông tin không dây băng rộng tương lai. 

Đã có nhiều nghiên cứu kết hợp kỹ thuật V-BLAST với máy thu ZF 

(Zero Forcing) trong kênh MIMO tạo thành giải thuật V-BLAST/ZF, 

hay với MMSE (Minimum Mean Square Error) tạo thành giải thuật 

V-BLAST/MMSE. Sự kết hợp các giải thuật tách sóng ở trên ñã nâng 

cao hơn nữa hiệu năng của hệ thống MIMO. Tuy nhiên, việc nghiên 

cứu dung hòa các giải thuật trên với quy tắc tách sóng nhằm cải thiện 

chất lượng hệ thống MIMO vẫn còn là vấn ñề ñể nghiên cứu. Trên cơ 

sở phân tích ở trên, ta chọn ñề tài Ứng dụng giải thuật V-BLAST 

nhằm cải thi ện chất lượng hệ thống MIMO  là hợp lý nhất.  

2.  Mục ñích nghiên cứu : 

  Luận văn ñược thực hiện với mục ñích nghiên cứu các giải 

thuật V-BLAST khác nhau nhằm cải thiện chất lượng hệ thống MIMO. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu : 

 Tập trung chính vào ñối tượng nghiên cứu là bộ tách sóng 

MIMO V-BLAST trên cơ sở: 

- Các ñặc tính của kênh truyền vô tuyến . 

- Hệ thống MIMO . 

- Kiến trúc V- BLAST. 

- Các giải thuật tách sóng MIMO V-BLAST.  
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4. Phương pháp nghiên cứu: 

• Thu thập, phân tích các tài liệu và thông tin liên quan ñến 

ñề tài 

• Nghiên cứu, xây dựng lưu ñồ thuật toán, viết chương trình 

trên Matlab. 

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

Kỹ thuật MIMO ñã cải thiện ñược ñáng kể chất lượng hệ 

thống thông tin di ñộng. Tuy nhiên việc xử lý tín hiệu trong hệ thống 

này còn nhiều phức tạp. Nhằm khai thác triệt ñể các tài nguyên trong 

hệ thống MIMO, ñề tài sẽ ñưa ra các giải pháp giúp tách sóng MIMO 

ñạt hiệu năng cao hơn mà ñộ phức tạp của máy thu vẫn không cao. 

Nâng cao chất lượng của hệ thống thông tin vô tuyến, nhất là 

thông tin di ñộng ñang ñược các nhà nghiên cứu quan tâm. Sự ra ñời 

của mạng thông tin di ñộng thế hệ thứ 4 (4G LTE) ñã ñề xuất ứng 

dụng kỹ thuật MIMO OFDM cho tuyến xuống (downlink). Trong hệ 

thống MIMO bài toán tách tín hiệu hiệu quả ở ghép kênh không gian 

nhằm khai thác triệt ñể dung lượng vốn có của nó có tính chất quyết 

ñịnh. Các thuật toán tách tín hiệu ghép kênh không gian thường có ñộ 

phức tập cao, vì vậy nghiên cứu ứng dụng tách sóng MIMO V-

BLAST sẽ cho thấy ñược những ưu và nhược ñiểm của các thuật toán 

tách sóng khác nhau và ñề xuất giải pháp có ñộ phức tạp thấp hơn 

cho máy thu mà chất lượng của tín hiệu vẫn ñược ñảm bảo. 

6. Kết cấu của luận văn: 

Ngoài phần mở ñầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn gồm các 

phần chính sau: 

Chương 1 - Đặc tính kênh vô tuyến di ñộng  

Chương 2 - Kỹ thuật phân tập và mô hình hệ thống MIMO 

Chương 3 - Tách sóng V-BLAST trong hệ thống MIMO   

Chương 4 - Mô phỏng tách sóng hệ MIMO V-BLAST  
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CHƯƠNG 1 – ĐẶC TÍNH KÊNH VÔ TUY ẾN DI ĐỘNG 

Chương này sẽ tập trung trình bày về các ñặc tính cơ bản và 

những ảnh hưởng của kênh vô tuyến di ñộng ñến chất lượng tín hiệu 

cũng như dung lượng của hệ thống. Xét hai kiểu phân bố Rayleigh và 

Rician ñể thấy ñược sự biến ñổi của tín hiệu truyền trên hai kênh 

phañinh này. Các thông số của kênh phañinh ña ñường và mô hình 

ñáp ứng xung của kênh này. Cuối cùng là phần trình bày về mô hình 

kênh MIMO, kênh truyền ñược sử dụng ñể mô phỏng của luận văn. 

1.1. Khái quát kênh vô tuyến di ñộng 

 Nghiên cứu về các ñặc tính kênh thông tin vô tuyến có tầm 

quan trọng rất lớn vì nó ảnh hưởng trực tiếp ñến chất lượng truyền 

dẫn tín hiệu. Một số nhân tố làm ảnh hưởng ñến truyền dẫn tín hiệu 

trong môi trường vô tuyến như: 

- Suy hao 

- Che chắn 

- Phañinh ña ñường và phân tán thời gian 

- Nhiễu 

1.2. Phân bố Rayleigh và phân bố Ricean[1] 

 Tùy theo ñịa hình kênh truyền mà giữa máy phát và máy thu 

có thể tồn tại hoặc không tồn tại ñường truyền thẳng LOS và các 

ñường không truyền thẳng NLOS. Trên cơ sở ñó, ta chia ra làm hai 

loại kênh truyền phañinh Rayleigh và phañinh Ricean trên cơ sở hai 

kiểu phân bố tương ứng.  

1.2.1. Phân bố Rayleigh 

Phân bố Rayleigh thường ñược dùng ñể mô tả bản chất thay 

ñổi theo thời gian của ñường bao tín hiệu phañinh phẳng thu ñược 

hoặc ñường bao của một thành phần ña ñường riêng lẻ. Phân bố 

Rayleigh có hàm mật ñộ xác suất:  



7 

 

2

2 2
exp( ), (0 )

( ) 2
0 , ( 0)

r r
r

p r

r
σ σ


− ≤ ≤ ∞= 
 <

 (1.1) 

Với σ là giá trị rms (hiệu dụng) của ñiện thế tín hiệu nhận ñược trước 
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1.2.2. Phân bố Ricean 

Trong trường hợp phañinh Rayleigh, không có thành phần tín 

hiệu ñến trực tiếp máy thu mà không bị phản xạ hay tán xạ (thành 

phần LOS) với công suất vượt trội. Khi có thành phần này, phân bố 

sẽ là Ricean. 

Hàm mật ñộ phân bố xác suất của phân bố Ricean: 
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A: Biên ñộ ñỉnh của thành phần LOS. 

I0: Là hàm Bessel sửa ñổi loại 1 bậc 0. 

1.3. Kênh phañinh ña ñường [9,11] 

Trong hệ thống thông tin vô tuyến, do các hiện tượng như 

nhiễu xạ, khúc xạ, tán xạ, phản xạ,… tín hiệu từ máy phát ñến máy 

thu sẽ bị tách ra thành nhiều thành phần( giống với tín hiệu gốc) và 

mỗi thành phần sẽ có những ñường truyền khác nhau. Hiện tượng 

này ñược gọi là truyền dẫn ña ñường (multipath propagation). Để có 

thể hiểu rõ hơn bản chất của kênh phañinh ña ñường, chúng ta sẽ tìm 

hiểu các thông số của kênh phañinh ña ñường. 

1.3.1. Thông số tán xạ thời gian  

1.3.2. Dải thông kết hợp  
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1.3.3. Phổ Doppler  

1.3.4. Trải Doppler và thời gian kết hợp  

1.4. Mô hình ñáp ứng xung của kênh phañinh[1] 

Ta giả sử rằng có N tia ñến máy thu, tín hiệu ñầu ra của kênh như 

sau: 

  y(t)=  
1

( ( ) ( ( )))
N

n n
n

a t x t tτ
=

−∑  (1.25) 

Trong ñó, ( )na t  và ( )n tτ là suy hao và trễ truyền dẫn của thành phần 

ña ñường thứ n. Giả sử ñầu vào kênh truyền song là tín hiệu ñiều chế 

có dạng: 

  x(t)=A(t).cos(2 ( )cf t tπ φ+ )  (1.26) 

Suy hao ñường truyền phức ñược ñịnh nghĩa là: 
% 2 ( )( ) ( ) c nj f ta t a t e π τ−=  

Đáp ứng xung kim của kênh %( , )h tτ : �

1

( , ) ( ). ( ( ))
N

n n
n

h t a t t tτ δ τ
=

= −∑  

1.5. KÊNH TRUY ỀN SÓNG MIMO  

1.5.1. Mô hình kênh MIMO 

1.5.1.1. Mô hình kênh AWGN song song 

1.5.1.2. Mô hình kênh SVD MIMO 

Ta xét một hệ thống truyền dẫn vô tuyến bao gồm Nt anten 

phát và Nr anten thu như trên hình 1.9 [11]. 

Hình 1.9. Sơ ñồ kênh MIMO 

Quan hệ giữa x và y ñược xác ñịnh như sau: 
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hay 

y=Hx+η     (1.39) 

Trong ñó η là vectơ AWGN phức với, H là ma trận kênh 

Nr×Nt; khi khoảng cách giữa các anten lớn hơn λ/2 và môi trường 

nhiều tán xạ ta có thể coi H có các hàng và các cột ñộc lập với nhau. 

Khi này phân chia giá trị ñơn (SVD) cho ta: 

H=UDVh     (1.40) 

trong ñó U và Vh là các ma trận nhất phân (unitary) có kích thước 

Nr×Nr và Nt×Nt, V
h
 là chuyển vị Hermitian; D là ma trận Nr×Nt gồm: 

{ }r tN min N , N=     (1.41) 

các giá trị ñơn không âm ñược ký hiệu là 1/ 2 1/ 2
1 m,....,l l  trên ñường 

chéo chính của nó, trong ñó λi với i=1,2,…, N là các giá trị riêng của 

ma trận HHh. Các giá trị eigen của HHh
  ñược xác ñịnh như sau: 

det( ) 0Q Iλ− =  

trong ñó Q là ma trận Wirshart ñược xác ñịnh như sau: 

,

,

h
r t

h
r t

HH N N
Q

H H N N

 <
=  ≥

 

Nếu nhân cả hai vế của phương trình (1.39) với Uh ta ñược: 

    hU y y Dx η= = + %% %  (1.44) 

trong ñó  hx V x=% . Phương trình này dẫn ñến mô hình kênh SVD 
MIMO sau ñây (xem hình 1.10):  

 
N

1/ 2 h
n n n N n

n 1

y x u
=

= l + hå% %    (1.45) 
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Trong trường hợp phân hóa phổ, AWGN có thể ñược coi rằng trắng 

theo không gian nếu không có tương quan giữa các vectơ cột của U 

và vectơ tạp âm η. Khi ñó (1.45) ñược viết lại:  

 1/ 2
n n n ny x= l + h% % %     (1.46) 

1/ 2
1

1/ 2
N

1x

Nx

1y

Ny

 

Hình 1.10. Phân chia kênh phañinh phẳng MIMO thành các kênh 

phañinh phẳng song song tương ñương dưạ trên SVD 

1.5.2. Hàm kênh MIMO 

CHƯƠNG 2 – KỸ THUẬT PHÂN TẬP VÀ HỆ THỐNG MIMO 

 Trong chương này sẽ trình bày các kỹ thuật phân tập, tập 

trung phân tích mô hình kênh SVD MIMO, SNR và hiệu năng của 

các hệ thống MIMO. 

2.1. Phân tập thời gian, phân tập không gian  

2.1.1. Phân tập thời gian 

2.1.2. Phân tập thu 

2.1.2.1. Mô hình kênh phân tập anten thu 

Trong kênh phañinh có 1 anten phát và Nr anten thu, mô hình 

kênh như sau: 

yn(k)=hn(k)x(k)+nn(k), n=1,2,…., nr (2.1) 

trong ñó k là thời ñiểm xét, Nr là số anten thu, tạp âm η n ∼Nc(0,N0) 

có phân bố Gauss trung bình không, phương sai N0 và ñộc lập với 
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nhau theo từng cặp anten. Với phân tập thu ta ñược hai loại ñộ lợi khi 

tăng Nr. Đối với xác suất lỗi BPSK với ñiều ñiều kiện ñộ lợi kênh ta 

ñược: ( )2
Q 2 h SNR  

2.1.2.2. Sơ ñồ kết hợp thu tỷ lệ cực ñại (MRRC)  

1j
1 1h a e 2j

2 2h a e

1 2

1 1 1 1y x h  

1h *
1h 2h*

2h
1x

1x

1x̂

2 1 2 2y x h  

 

Hình 2.2. MRRC hai nhánh 

Hình 2.2 cho thấy sơ ñồ MRRC hai nhánh. Sơ ñồ kết hợp cho 

MRRC hai nhánh như sau: 

( )

* *
1 1 1 2 2

* *
1 1 1 1 2 2 1 2

2 2 * *
1 2 1 1 1 2 2

x h y h y
= h (h x ) h (h x )

a a x h h

= +
+ h + + h

= + + h + h

%
 

Quy tắc quyết ñịnh là chọn xm nếu: 

( ) ( )1 m 1 kd x , x d x , x m k  £ " ¹% %   (2.15) 
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Khi này bộ kết hợp tỷ lệ cực ñại có thể cấu trúc tín hiệu 1x%sao cho 

bộ tách sóng khả giống cực ñại ML tạo ra 1x̂ là ước tính khả giống 

cực ñại của x1 

2.1.3. Phân tập phát 

2.1.3.1. Sơ ñồ với Alamouti hai anten phát và một anten thu[7] 

2.1.3.2. Sơ ñồ Alamouti hai anten phát với M anten thu[7] 

2.1.4. Mã khối không gian thời gian, STBC [15] 

2.2. Mô hình hệ thống SVD MIMO 

2.2.1. Mô hình hệ thống SVD MIMO[10] 

Giả sử x ñược nhân trước với ma trận V và y ñược nhân 

trước với ma trận Uh ta ñược các biểu thức sau: 

( )=

+

h h

h h h

h

  

  

z = U y U HxV +

= U UDV Vx +U

= Dx U

h
h

h
 (2.44) 

Vì ma trận D là ma trận ñược chéo hóa, nên ta có thể phân 

hóa quan hệ giữa z và x vào dạng: 

zn=λn
1/2xn+ηn   (2.45) 

Biểu thức (2.45) cho phép ta xây dựng hệ thống SVD MIMO tối ưu 

gồm N kênh phañinh phẳng song song. 

2.2.2. Kỹ thuật ñổ ñầy nước và chất tải bit[10] 

2.2.3. Dung lượng của kênh SVD MIMO[3,8,10 ,15] 

Nếu sử dụng tách sóng nhất quán và coi rằng ñã biết λn, thì 

SNR tại máy thu ñược xác ñịnh như sau: 
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2

n n n n
2 2

n n

x E
SNR

l l
= =

h h
   (2.46) 

Nếu cho rằng kênh tĩnh và biên ñộ tín hiệu không ñổi giống 

như trường hợp BPSK, thì SNR trên một kênh sẽ là: 

b n
2

n

E
SNR

l
=

h
    (2.47) 

trong ñó Eb là năng lượng bit và 
2 2

n n 0N / 2h = s =  

Gans và Foschini trong các bài báo của mình ñã ñưa ra giới hạn dung 

lượng cho các hệ thống MIMO[3]:  

h
N

t

SNR
C log det I HH , bps / Hz

N

é ùæ ö÷çê ú÷= +ç ÷ê úç ÷çè øê úë û
 

2.3. Hiệu năng hệ thống MIMO[2,8] 

2.3.1. Hiệu năng của kênh SISO, SIMO, MISO và MIMO 

2.3.1.1. Hệ thống SISO[2] 

Tỉ số tín hiệu trên tạp âm SNR ñược biểu diễn như sau[2]:

 
2

2

| | Th P
SNR

σ
=     (2.55) 

Hiệu suất phổ (SE) bằng: 

2
2 2

log 1 | |  [b/s/Hz]TP
SE h

σ
 = + 
 

  (2.56) 

2.3.1.2. Hệ thống SIMO (phân tập thu)[2] 

Tỷ số tín hiệu trên tạp âm cho hệ thống SIMO 1 ×Nr như 

sau[2]: 
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2
1,

1
2

| |
rN

T m
m

r

P h
SNR

N σ
==
∑

  (2.59) 

Hiệu suất phổ hệ thống SIMO 1 ×m như sau: 

2
2 1,2

1

log 1 | |  [b/s/Hz]
rN

T
m

mr

P
SE h

N σ =

 
= + 

 
∑  (2.60) 

2.3.1.3. Hệ thống MISO (phân tập phát)[2] 

SNR của hệ thống MISO Nt×1 như sau[2]: 

σ σ
= == =
∑ ∑

2 2

,1 ,1

1 1

2 2

1

t t
N N

T

n T n

nt n

t

P
h P h

N
SNR

N
  (2.63) 

Hiệu suất phổ cho hệ thống MISO Nt×1 như sau: 

2
2 ,12

1

log 1 | |   [b/s/Hz]
tN

T
n

nt

P
SE h

N σ =

 
= + 

 
∑  (2.64) 

2.3.1.4. Các hệ thống MIMO (phân tập kết hợp thu phát) 
Đối với hệ thống MIMO Nt×Nr, SNR ñầu ra ñược biểu diễn như sau: 

σ σ
= =

= =
= =

∑∑
∑∑

2

,
21 1

,2 2

1 1

1

t r

t r

N N

T

n m N N

n mt T

n m

n mr t r

P
h

N P
SNR h

N N N
 (2.67) 

Đối với hiệu suất phổ, ta có thể viết như sau cho hệ thống 

MIMO N t ×Nr: 

2 2
log det [b/s/Hz]T

N
t

P
SE

N σ
  

= +  
  

hI HH    (2.68) 

2.3.2. SNR và dung lượng của MIMO 
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CHƯƠNG 3 – TÁCH SÓNG V-BLAST TRONG 

HỆ THỐNG MIMO 

 Chương này sẽ trình bày các thuật toán tách sóng V-BLAST 

cho hệ thống MIMO như: V-BLAST/ZF, V-BLAST/LLSE, V-

BLAST/ZF/MAP, V-BLAST/LLSE/MAP. 

3.1. Kiến trúc hệ V-BLAST 

3.1.1. Kiến trúc[10,14,17] 
1Tx

2Tx

3Tx

1Rx

2Rx

3Rx

 

Hi Znh 3.1 Hệ thống V-BLAST 

3.1.2. Loại bỏ nhiễu liên tiếp SIC[17] 

3.1.3. Loại bỏ nhiễu song song PIC[17] 

3.1.4. Ảnh hưởng của lan truyền lỗi 

3.2. Các giải thuật tách sóng tín hiệu 

3.2.1. Giải thuật MAP[6] 

Một trong các phương pháp tách sóng tín hiệu ñó là giải thuật 

xác suất hậu nghiệm cực ñại MAP.  Nó ñược ñịnh nghĩa bằng biểu 

thức sau: 

( ){ }ˆ
'

m ax P r 'argx
Mx A

x y is received=
∈

 

3.2.2. Giải thuật ML[6] 

Giải thuật ML có thể ñược rút gọn như sau: 

{ }2
ˆ

'

m inargx
Mx A

H x y=
∈

−      (3.11) 

3.3. Máy thu MIMO V-BLAST 
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3.3.1. Máy thu tuyến tính[6] 

Máy thu tuyến tính là máy thu mà tín hiệu ước lượng x̂  ñược tạo ra 

từ phép biến ñổi của vector thu ñược y theo công thức:  

ˆ ( )x Q Wy=      (3.12) 

3.3.2. Máy thu ZF[6] 

Máy thu ZF là một thuật toán tách sóng tuyến tính có ñộ phức tạp 

thấp theo công thức: 

ˆ ˆ( )ZFx Q x=      (3.13) 

Trong ñó: ˆZFx H y+=  

3.3.3. Máy thu LLSE 

Máy thu LLSE là máy thu có ñầu ra ñược ước lượng: 

ˆ ˆ( )LLSEx Q x=      (3.15) 

Ở ñây, ˆLLSEx ñược ước lượng tuyến tính theo biểu thức: 

ˆLLSEx Wy=      (3.16) 

Với W  ñược chọn ñể { }2
Wy xε −   nhỏ nhất 

3.3.4. Máy thu V-BLAST 

3.3.4.1. Máy thu V-BLAST/ZF [15,17] 

Thuật toán V-BLAST/ZF là một dạng khác của V-BLAST 

ñược suy ra từ quy tắc ZF. Với ý tưởng như trên, nội dung của thuật 

toán ñược trình bày như sau: 

Khởi tạo: 

  W1 = H+   (3.18a) 
  i=1    (3.18b) 

Lặp: 
2

arg min ( )i i jK W= , j ≠ {k 1, …,ki-1}   (3.18c) 

  zki= (Wi)ki yi   (3.18d) 

  ˆ ( )ki kix Q z=    (3.18e) 

  1 ˆ ( )i i ki kiy y x H+ = −   (3.18f) 
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  Wi+1 = 
ki

H +    (3.18g) 

  i=i+1    (3.18h) 
Ở ñây, H+ là ma trận Moore-Penrose giả ñảo của ma trân 

kênh truyền H, (Wi)j là hàng thứ j của ma trận Wi, Q(.) là phép lượng 
tử hóa, nhằm ñặt ñối số của nó ñến ñiểm tín hiệu gần nhất trong giản 

ñồ chàm sao (theo khoảng cách Ơclit), 
ik

H là ma trận nhận ñược 

bằng cách xóa về không các cột k1, k2, …, ki của H , 
ki

H + là ma trận 

giả ñảo pseudo của ma trận 
ik

H . 

3.3.4.2. Thuật toán tách sóng V-BLAST/LLSE [15,17] 

Thuật toán V-BLAST/LLSE là một biến thể của V-BLAST 

trong ñó ma trận trọng số ñược xác ñịnh theo nguyên tắc LLSE. Nội 

dung của thuật toán ñược trình bày như sau: 

Khởi tạo: 

 W1 = 
0( ) (( ) )

tN
t t

H HH N I
N N

ρ ρ+ + +  (3.19a) 

 i=1     (3.19b) 

Lặp: 

 Ki =arg min 
2

( )i jW , j ≠ {k 1, …,ki-1} (3.19c) 

 zki= (wi)ki yi    (3.19d) 

 ˆ ( )ki kix Q z=     (3.19e) 

 1 ˆ ( )i i ki kiy y x H+ = −    (3.19f) 

 Wi+1 = 1
0( ) (( ) )ki NH H H N I

M M

ρ ρ −+  (3.19g) 

           i=i+1     (3.19h) 

3.3.5. Thuật toán tách sóng V-BLAST/MAP 

3.3.5.1. Thuật toán tách sóng V-BLAST/ZF/MAP 

Sử dụng những ký hiệu giống như thuật toán V-BLAST ñược 

trình bày ở trên, nội dung thuật toán ñược trình bày như sau: 
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 Khởi tạo: 

  W1 = H+    (3.20a) 

  i = i+1     (3.20b) 

 Lặp: 

  zi= wiyi     (3.20c) 

  si= Q(zi)    (3.20d) 

( ( )) / ( ( ( ))
'

ij ij
ij ij ij

ij

z z
p f f

s s
= ∑ , 

 j ≠ {k 1, …,ki-1}, s’ ∈A    (3.20e) 

 Ki = arg max {pij} , j ≠ {k 1, …,ki-1} (3.20f) 

 ˆki ikix s=     (3.20g) 

 1 ˆ ( )i i ki kiy y x H+ = −    (3.20h) 

 Wi+1 = Hki
+    (3.20i) 

 i=i+1     (3.20j) 

Ở ñây, vectơ zi = (zi1, zi2, ...,ziM)T và si= (si1, si2,..., siM)T là các vectơ 

tương ứng với các công thức (3.13) và (3.14) trong máy thu ZF. 

Trong (3.20e) fij là hàm mật ñộ xác suất ñược xác ñịnh như sau: 

( )
2

ij ij2
j

1
- z s

ij ij ij 2

j

1
f z s e

-
s

=
ps

    (3.21) 

trong ñó 
22

0 ( )j i jN wσ = . Trong (3.20e) và (3.20f) chỉ số j là chỉ số 

của các phần tử {1,2,…,Nt} ngoại trừ các phần tử trong {k1, k2,…,ki-

1}, nghĩa là j∈{1,2,…,Nt} \{k 1,k2,…, ki-1}.  

3.3.5.2. Thuật toán tách sóng V-LAST/LLSE/MAP 

Trong phần này chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật LLSE trong 

trình tự tính toán ma trận trọng số. Thuật toán V-BLAST/LLSE/MAP 

ñược trình bày như sau: 

 Khởi tạo: 
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 i=1     (3.22a) 

Wi = 0( ) (( ) )i NH H H N I
M M

ρ ρ +   (3.22b) 

 Lặp: 

  zi= wiyi     (3.22c) 

  si= Q(zi)    (3.22d) 

( ( )) / ( ( ( ))
'

ij ij
ij ij ij

ij

z z
p f f

s s
= ∑ ,  

j ≠ {k 1, …,ki-1}, s’ ∈A     (3.22e) 

 Ki = arg max {pij} , j ≠ {k 1, …,ki-1} (3.22f) 

 ˆki ikix s=     (3.22g) 

 1 ˆ ( )i i ki kiy y x H+ = −    (3.22h) 

 Wi+1 = 0( ) (( ) )ki NH H H N I
M M

ρ ρ +  (3.22i) 

 i=i+1     (3.22j) 
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CHƯƠNG 4 –MÔ PHỎNG TÁCH SÓNG HỆ MIMO V-BLAST 

4.1. Sơ ñồ khối mô phỏng hệ thống 

Hình 4.1. Mô hình mô phỏng hệ thống MIMO-VBLAST 

4.2. Thuật toán tách sóng V-BLAST/ZF và V-BLAST/LLSE 

4.2.1. Thuật toán V-BLAST/ZF 

4.2.2. Thuật toán V-BLAST/LLSE 

4.2.3. Kết quả mô phỏng 
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V-BLAST/LLSE
ZF

LLSE

 

Hình 4.6 (a): Tỉ số lỗi ký hiệu SER của các máy thu: ZF; LLSE; V-

BLAST/ZF; và V-BLAST/LLSE. Mô phỏng cho (Nt,Nr)=(8,12) và 

ñiều chế 16-QAM 



21 

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4
10

-3

10
-2

10
-1

10
0

SNR (dB)

S
E

R

Mo phong SER theo SNR cho HT MIMO VBLAST (4,8),16-QAM,10000

V-BLAST/ZF

V-BLAST/LLSE
ZF

LLSE

 

Hình 4.6 (b): Tỉ số lỗi ký hiệu SER của các máy thu: ZF; LLSE; V-

BLAST/ZF; và V-BLAST/LLSE. Mô phỏng cho (Nt,Nr)=(4,8) và 

ñiều chế 16-QAM 

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4
10

-3

10
-2

10
-1

10
0

SNR (dB)

S
E

R

Mo phong SER theo SNR cho HT MIMO VBLAST (4,12),16-QAM,10000

V-BLAST/ZF

V-BLAST/LLSE
ZF

LLSE

 

Hình 4.6 (c): Tỉ số lỗi ký hiệu SER của các máy thu: ZF; LLSE; V-

BLAST/ZF; và V-BLAST/LLSE. Mô phỏng cho (Nt,Nr)=(4,12) và 

ñiều chế 16-QAM 
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Hình 4.6 (d): Tỉ số lỗi ký hiệu SER của các máy thu: ZF; LLSE; V-

BLAST/ZF; và V-BLAST/LLSE. Mô phỏng cho (Nt,Nr)=(4,16) và 

ñiều chế 16-QAM 
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Hình 4.6 (e): Tỉ số lỗi ký hiệu SER của các máy thu: ZF; LLSE; V-

BLAST/ZF; và V-BLAST/LLSE. Mô phỏng cho (Nt,Nr)=(4,8) và 

ñiều chế 4-QAM 
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 Qua kết quả mô phỏng cho các giải thuật : ZF; LLSE; V-

BLAST/ZF; và V-BLAST/LLSE cho kênh MIMO với số anten thu 

và phát ñược thay ñổi, ta thấy rằng số anten càng tăng thì sẽ cho SER 

tốt hơn. Với cùng số lượng anten thì giữa các giải thuật, giải thuật V-

BLAST/LLSE sẽ cho hệ số SER tốt hơn. 

4.3. Thuật toán tách sóng V-BLAST/MAP 

4.3.1. Thuật toán V-BLAST/ZF/MAP 

4.3.2 Thuật toán V-BLAST/LLSE/MAP 

4.3.3 Kết quả mô phỏng 
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Hình 4.9 (a): Tỉ số lỗi ký hiệu SER của các máy thu: V-BLAST/ZF; 

V-BLAST/LLSE; V-BLAST/ZF/MAP; và V-BLAST/LLSE/MAP. 

Mô phỏng cho (Nt,Nr)=(4,8) và ñiều chế 16-QAM 
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Hình 4.9 (b): Tỉ số lỗi ký hiệu SER của các máy thu: V-BLAST/ZF; 

V-BLAST/ LLSE; V-BLAST/ZF/MAP; và V-BLAST/LLSE/MAP. 

Mô phỏng cho (Nt,Nr)=(4,12) và ñiều chế 16-QAM 
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Hình 4.9 (c): Tỉ số lỗi ký hiệu SER của các máy thu: V-BLAST/ZF; 

V-BLAST/LLSE; V-BLAST/ZF/MAP; và V-BLAST/LLSE/MAP. 

Mô phỏng cho (Nt,Nr)=(4,16) và ñiều chế 16-QAM 

 Các hình vẽ trên mô tả sự so sánh thông số SER giữa các giải 

thuật V-BLAST/ZF; V-BLAST/ LLSE; V-BLAST/ZF/MAP; và V-



25 

BLAST/LLSE/MAP với số anten thu và phát ñã ñược thay ñổi. Qua 

các kết quả mô phỏng chúng ta thấy rằng máy thu V- 

BLAST/LLSE/MAP cho hiệu năng tốt hơn cả mà vẫn ñảm bảo ñược 

ñộ phức tạp không cao. 

 

KẾT LU ẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRI ỂN ĐỀ TÀI 

Đề tài ñã ñạt ñược các kết quả sau: 

� Kênh thông tin di ñộng và các ảnh hưởng của kênh truyền 

ñến tín hiệu. 

� Tổng quan hệ thống MIMO: Mô hình hệ thống và phân loại. 

� Mô hình kênh MIMO. 

� Nghiên cứu các giải thuật tách tín hiệu trong hệ thống 

MIMO: 

� Giải thuật: V-BLAST/ZF 

� Giải thuật: V-BLAST/LLSE 

� Giải thuật: V-BLAST/ZF/MAP. 

� Giải thuật: V-BLAST/LLSE/MAP. 

� Xây dựng chương trình mô phỏng kênh MIMO, và tách sóng 

MIMO-V-BLAST gồm: V-BLAST/ZF; V-BLAST/LLSE; V-

BLAST/ZF/MAP; V-BLAST/LLSE/MAP. 

Cụ thể là: 

Nghiên cứu kênh vô tuyến, các ñặc trưng của kênh vô tuyến, 

phương pháp thành lập mô hình hệ thống MIMO trên cơ sở phân chia 

giá trị ñơn (SVD: singular value decomposition) của kênh MIMO. 

Phương pháp xây dựng kênh MIMO trên cơ sở SVD này cho phép ta 

dễ ràng ñánh giá tổng quát những ưu ñiểm của MIMO về mặt hiệu 

năng. Dựa trên phương pháp phân tích SVD cho kênh vô tuyến 

MIMO, cho phép ta xây dựng các mô hình kênh và mô hình hệ thống 
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MIMO khác nhau như: OFDM-MIMO, CDMA-MIMO...cũng như 

ñánh giá hiệu năng. 

Trình bày ngắn gọn các quy tắc tách sóng ký hiệu cho các kênh 

MIMO như: MAP, ML; xét các máy thu dùng trong mô phỏng tách 

tín hiệu MIMO-VBLAST (máy thu ZF, máy thu MMSE; máy thu V-

BLAST). Từ ñó ta thấy V-BLAST là sơ ñồ tách ký hiệu ña lớp, nó 

tách lần lượt các ký hiệu phát từ các anten phát khác nhau theo trình 

tự dữ liệu ñộc lập, khi kết hợp giữa V-BLAST và MAP (V-

BLAST/MAP) là sự mở rộng của giải thuật V-BLAST, V-

BLAST/MAP kết hợp các tính năng của MAP (the maximum a-

posteriori) với các quy tắc của V-BLAST, V-BLAST/MAP chỉ khác 

với V-BLAST ở chỗ thứ tự tách ký hiệu. Để ñược cụ thể  hơn ñề tài 

ñã xây dựng mô hình, lưu ñồ mô phỏng, chương trình mô phỏng:  

giải thuật ZF;  giải thuật LLSE; giải thuật V-BLAST;  giải thuật V-

BLAST/ZF; giải thuật V-BLAST/LLSE; giải thuật V-

BLAST/ZF/MAP;  V-BLAST/LLSE/MAP. 

Từ các kết quả mô phỏng cho thấy khi kết hợp các giải thuật 

này, hiệu năng chất lượng SER của hệ thống ñược cải thiện ñáng kể, 

ñặc biệt là V-BLAST/MAP có tỉ lệ lỗi ký hiệu SER thấp trong khi ñó 

vẫn duy trì mức ñộ phức tạp ngần như V-BLAST. 

Hướng phát tri ển:  

- Tiếp tục nghiên cứu các thuật toán trên cho hệ thống MIMO 

trên kênh truyền phañinh biến ñổi nhanh. 

- Các thuật toán trên vẫn còn ñộ phức tạp cao, vì vậy cần phải 

giảm ñộ phức tạp của các thuật toán. 

- Trên cơ sở các thuật toán trên xây dựng các thuật toán tách 

sóng V-BLAST cho hệ thống MIMO OFDM. 


