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MỞ ĐẦU 
 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Hệ thống thông tin di ñộng thế hệ thứ 3 (3G) ñược tiêu chuẩn 

hoá bởi IMT-2000 (International Mobile Telecommunications 2000), 

bắt ñầu ñược phát triển tại Nhật Bản vào tháng 10 năm 2001. Từ ñó 

ñến nay 3G ñã phát triển một cách nhanh chóng và ñóng một vai trò 

quan trọng trong việc phát triển các loại dịch vụ ña phương tiện trong 

ñó phải kể ñến dịch vụ Video. Tuy nhiên hệ thống thông tin di ñộng 

3G vẫn chưa ñáp ứng ñược nhu cầu ngày càng cao của người sử 

dụng, các dịch vụ băng rộng ngày càng phát triển nhanh chóng, ñặc 

biệt là các dịch vụ yêu cầu thời gian thực như IPTV, Video 

Conference, vì vậy hệ thống thông tin di ñộng thế hệ thứ 4 (4G) ra 

ñời.  

Do tính chất của môi trường vô tuyến, tín hiệu RF (Radio 

Frequency) truyền qua kênh truyền vô tuyến sẽ lan tỏa trong không 

gian , va chạm vào các vật cản phân tán rải rác trên ñường truyền như 

xe cộ, nhà cửa, công viên, sông, núi, biển … sẽ gây ra các hiện tượng 

phản xạ, tán xạ, nhiễu xạ. Khi sóng va chạm vào các vật cản sẽ tạo ra 

vô số bản sao tín hiệu, một số bản sao này sẽ tới ñược máy thu. Do 

các bản sao này này phản xạ, tán xạ, nhiễu xạ trên các vật khác nhau 

và theo các ñường dài ngắn khác nhau nên thời ñiểm các bản sao này 

tới máy thu cũng khác nhau (tức là ñộ trễ pha giữa các thành phần 

này là khác nhau) và các bản sao sẽ suy hao khác nhau (tức là biên ñộ 

giữa các thành phần này là khác nhau). Tín hiệu tại máy thu là tổng 

của tất cả các bản sao này, tùy thuộc vào biên ñộ và pha của các bản 

sao mà tín hiệu tại máy thu ñược tăng cường hay bị suy giảm, hiện 

tượng này gọi là hiện tượng fading ña ñường (multipath fading). Điều 
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ñó dẫn ñến tín hiệu nhận ñược tại máy thu sẽ yếu hơn nhiều so với tín 

hiệu tại máy phát, làm giảm ñáng kể chất lượng truyền thông. 

Trong hệ thống thông tin di ñộng, kỹ thuật phân tập ñược sử 

dụng ñể hạn chế ảnh hưởng của fading ña tia, tăng ñộ tin cậy của việc 

truyền tin mà không phải gia tăng công suất phát hay băng thông. Kỹ 

thuật phân tập cho phép bộ thu (receiver) thu ñược nhiều bản sao của 

cùng một tín hiệu truyền. Các bản sao này chứa cùng một lượng 

thông tin như nhau nhưng ít có sự tương quan về fading. Tín hiệu thu 

bao gồm một sự kết hợp hợp lý của các phiên bản tín hiệu khác nhau 

sẽ chịu ảnh hưởng fading ít nghiêm trọng hơn so với từng phiên bản 

riêng lẻ. 

2.  MỤC ĐÍCH NGHIÊN C ỨU 

 Đề tài tiến hành tìm hiểu  nguyên lý hoạt ñộng và nghiên 

cứu các phương pháp phân tập ñể nâng cao chất lượng trong hệ thống 

thông tin di ñộng thế hệ thứ 4. Phân tích và so sánh, ñánh giá các 

phương pháp phân tập, sử dụng phần mềm chuyên dụng ñể mô phỏng 

các phương pháp phân tập. Từ ñó ñưa ra các nhận xét và chọn ra 

phương pháp phân tập tối ưu ứng với từng ñiều kiện cụ thể.  

3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

- Tìm hiểu về hệ thống thông tin di ñộng 4G 

- Nghiên cứu các phương pháp phân tập ñể nâng cao chất 

lượng hệ thống thông tin di ñộng 4G. 

- Đánh giá, so sánh hiệu quả giữa các phương pháp phân tập. 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

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

ñề tài 
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- Nghiên cứu lý thuyết các kỹ thuật phân tập, mô phỏng kiểm 

chứng lý thuyết và ñưa ra nhận xét, so sánh các kỹ thuật phân tập, tìm 

ra kỹ thuật phân tập tối ưu cho từng ñiều kiện cụ thể. 

5. Ý NGHĨA KHOA H ỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

Hệ thống thông tin di ñộng 4G (LTE/LTE Advance) ñang 

ñược nghiên cứu và triển khai tại một số nước trên thế giới do tính ưu 

việt của nó. Trong thời ñại mà các dịch vụ yêu cầu chất lượng cao 

phát triển nhanh chóng thì việc nghiên cứu các kỹ thuật phân tập 

nhằm tăng chất lượng truyền tin trong hệ thống thông tin di ñộng 4G 

mà không cần tăng công suất phát hay ñộ rộng băng thông sẽ góp 

phần lớn trong việc giải quyết các vấn ñề về chất lượng dịch vụ. 

6. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN 

Luận văn gồm các phần chính sau ñây: 

Chương 1:    Tổng quan về hệ thống thông tin di ñộng 4G 

(LTE và LTE-Advanced) 

Chương 2:    Kỹ thuật OFDM và ñặc tính kênh truyền 

Chương 3:    Các kỹ thuật phân tâp 

Chương 4:    Kết quả mô phỏng các kỹ thuật phân tập 
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CHƯƠNG 1 
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 4G 

(LTE VÀ LTE-ADVANCED) 
 

1.1. GIỚI THI ỆU CHƯƠNG 

1.2. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRI ỂN CỦA CÔNG NGHỆ VIỄN 

THÔNG DI ĐỘNG 

Công nghệ di ñộng thế hệ thứ nhất (1G) ra ñời vào khoảng 

thời gian năm 1980 dựa trên công nghệ FDMA (ña truy cập phân 

chia theo tần số); tiếp ñến công nghệ di ñộng thế hệ thứ 2 (2G) ra ñời 

vào khoảng thời gian năm 1990 dựa trên công nghệ TDMA (ña truy 

cập phân chia theo thời gian); công nghệ di ñộng thế hệ thứ 3 (3G) ra 

ñời vào khoảng thời gian năm 2000 dựa trên công nghệ WCDMA (ña 

truy cập phân chia theo mã); công nghệ di ñộng thế hệ thứ 4 (4G) ra 

ñời trong khoảng thời gian từ năm 2009 ñến nay, ñã qua giai ñoạn 

triển khai thử nghiệm ban ñầu và hiện nay ñang triển khai tại một số 

nước, dựa trên công nghệ OFDM, SDMA- tức là công nghệ LTE – 

LTE ADVANCE. 

1.3. CÔNG NGHỆ LTE  

1.3.1. Giới thi ệu 

LTE là thế hệ thứ tư tương lai của chuẩn UMTS do 3GPP 

phát triển. 3GPP ñặt ra yêu cầu cao cho LTE, bao gồm giảm chi phí 

cho mỗi bit thông tin, cung cấp dịch vụ tốt hơn, sử dụng linh hoạt các 

băng tần hiện có và băng tần mới, ñơn giản hóa kiến trúc mạng với 

các giao tiếp mở và giảm ñáng kể năng lượng tiêu thụ ở thiết bị ñầu 

cuối.  
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1.3.2. Các chuẩn của công nghệ LTE 

Tốc ñộ: Tốc ñộ tải xuống (Downlink - DL) cao nhất ở băng 

thông 20MHz có thể lên ñến 100Mbps, tốc ñộ tải lên (Uplink - UL) 

có thể lên ñến 50Mbps 

Độ trễ: Thời gian trễ tối ña ñối với dịch vụ người dùng phải 

thấp hơn 5ms 

Độ rộng băng thông linh hoạt: có thể hoạt ñộng với băng 

thông 5MHz, 10MHz, 15MHz và 20MHz, thậm chí nhỏ hơn 5MHz 

như 1,25MHz và 2,5MHz 

Tính di ñộng: Tốc ñộ di chuyển tối ưu là 0-15km/giờ, và vẫn 

hoạt ñộng tốt với tốc ñộ di chuyển từ 15-120km/giờ, thậm chí lên ñến 

500km/giờ tùy băng tần. 

Phổ tần số: hoạt ñộng theo chế ñộ phân chia theo tần tố hoặc 

chế ñộ phân chia theo thời gian. Độ phủ sóng từ 5-100km (tín hiệu 

suy yếu từ km thứ 30), dung lượng hơn 200 người/cell (băng thông 

5MHz) 

Chất lượng dịch vụ: Hỗ trợ tính năng ñảm bảo chất lượng 

dịch vụ QoS cho các thiết bị. VoIP ñảm bảo chất lượng âm thanh tốt, 

ñộ trễ ở mức tối thiểu (thời gian chờ gần như không có) thông qua 

các mạng chuyển mạch UMTS. 

Liên kết mạng: Khả năng liên kết với các hệ thống 

UTRAN/GERAN hiện có và các hệ thống không thuộc 3GPP cũng sẽ 

ñược ñảm bảo. Thời gian trễ trong việc truyền tải giữa E-UTRAN và 

UTRAN/GERAN sẽ nhỏ hơn 300ms cho dịch vụ thời gian thực và 

không quá 500ms cho các dịch vụ còn lại 

Chi phí: Chi phí triển khai và vận hành giảm 
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1.3.3. Kiến trúc LTE 

1.3.3.1. Mạng truy nhập vô tuyến 

Mạng truy nhập vô tuyến của LTE ñược gọi là E-UTRAN và 

một trong những ñặc ñiểm chính của nó là tất cả các dịch vụ, bao 

gồm thời gian thực, sẽ ñược cung cấp qua các kênh chuyển mạch gói. 

Một trạm gốc mới phức tạp hơn NodeB trong WCDMA, ñó 

là eNodeB (Enhanced NodeB). eNodeB thừa hưởng các chức năng 

của RNC. eNodeB chịu trách nhiệm quản lý tài nguyên vô tuyến của 

1 ô, các quyết ñịnh chuyển giao, lập biểu cho cả ñường lên và ñường 

xuống trong các ô của mình. eNodeB ñược nối tới mạng lõi thông 

qua giao diện S1. S1 giống như giao diện Iu giữa mạng lõi và RNC 

trong  WCDMA. Giữa các eNodeB có giao diện X2 giống như giao 

diện Iur trong WCDMA.  

1.3.3.2. Mạng lõi  

Mạng lõi bao gồm nhiều thực thể chức năng sau: 

- Thực thể quản lý di ñộng MME    

- Cổng dịch vụ (Seving Gateway) 

- Cổng mạng dữ liệu gói (PDN Gateway)  

1.3.4. Cơ chế truy ền dẫn 

   Đường xuống và ñường lên trong LTE dựa trên việc sử 

dụng nhiều các công nghệ ña truy nhập, cụ thể: ña truy nhập phân 

chia tần số trực giao cho ñường xuống (OFDMA) và ña truy nhập 

phân chia tần số - ñơn sóng mang (SC-FDMA) cho ñường lên. 

1.3.4.1. Truyền dẫn ñường xuống 

1.3.4.2. Truyền dẫn ñường lên 
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1.4. CÔNG NGHỆ LTE-ADVANCED 

1.4.1. Các yêu cầu của LTE-Advanced 

1.4.2. Các công nghệ thành phần ñề xuất cho LTE-Advanced 

1.4.2.1. Truyền dẫn băng rộng hơn và chia sẻ phổ tần. 

1.4.2.2. Giải pháp ña anten mở rộng 

1.4.2.3. Truyền dẫn ña ñiểm phối hợp 

1.4.2.4. Các bộ lặp và các bộ chuyển tiếp 

1.5. SO SÁNH LTE VÀ LTE-ADVANCED 

Bảng 1.2  So sánh các yêu cầu của LTE và LTE-Advanced 

Công nghệ LTE LTE-Advanced 

Tốc ñộ Downlink 150 Mbit/s 1 Gbit/s 

Tốc ñộ Uplink 75 Mbit/s 500 Mbit/s 

Băng thông Downlink 20 MHz 100 MHz 

Băng thông Uplink 20 MHz 40 MHz 

Tính di ñộng - Hoạt ñộng tối ưu với tốc 

ñộ thấp (< 15 km/hr) 

- Vẫn hoạt ñộng tốt ở tốc 

ñộ ñến 120 km/hr 

- Vẫn duy trì ñược hoạt 

ñộng ở tốc ñộ ñến 350 

km/hr 

- Tương tự như 

LTE 

Vùng phủ sóng -  Lên ñến 5 Km - Tương tự như 

yêu cầu của LTE 

Dung lượng - Cell với 200 người dùng 

hoạt ñộng trong 5 MHz 

-  Gấp 03 lần 

LTE 

 
1.6. KẾT LUẬN CHƯƠNG 
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CHƯƠNG 2 
KỸ THUẬT OFDM VÀ ĐẶC TÍNH KÊNH TRUY ỀN 

 

2.1. GIỚI THI ỆU CHƯƠNG 

2.2. KỸ THUẬT OFDM 

2.2.1. Khái niệm  

Kỹ thuật OFDM là một dạng ñặc biệt của kỹ thuật ñiều chế 

ña sóng mang, nó hoạt ñộng theo nguyên lý truyền dòng dữ liệu tốc 

ñộ cao trên các sóng mang con tốc ñộ thấp hơn. Các sóng mang con 

này ñược phân bổ trực giao với nhau. 

2.2.2. Tính trực giao trong hệ thống OFDM 

Tính trực giao của các sóng mang con thể hiện ở chỗ: Tại 

mỗi ñỉnh của mỗi sóng mang con bất kỳ trong nhóm thì các sóng 

mang con khác bằng không, vì vậy các sóng mang này không gây 

nhiễu lẫn nhau. 

2.2.3. Mô hình hệ thống OFDM 
 

 
Hình 2.3. Sơ ñồ khối hệ thống OFDM 
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2.2.3.1. Bộ chuyển ñổi nối tiếp - song song và song song – nối tiếp 

Bộ chuyển ñổi nối tiếp – song song có nhiệm vụ chuyển ñổi 

dòng dữ liệu tốc ñộ cao thành N dòng dữ liệu tốc ñộ thấp hơn sao cho 

hàm truyền trong khoảng băng thông ñó có thể xem là phẳng. Bằng 

cách sử dụng bộ chuyển ñổi nối tiếp - song song ta ñã chuyển kênh 

truyền fading chọn lọc tần số thành kênh truyền fading phẳng. 

2.2.3.2.  Điều chế tín hiệu OFDM 

Phương pháp ñiều chế ñược sử dụng tùy vào việc dung hòa 

giữa yêu cầu tốc ñộ truyền dẫn và chất lượng truyền dẫn. 

Một số phương pháp ñiều chế thường dùng trong OFDM là:  

* M-PSK (Phase Shift Keying) 

* M-QAM (Quarature Amplitude Modulation) 

2.2.3.3.  Bộ IFFT và FFT 

Phép biến ñổi IDFT (Inverse Discrete Fourier Transform) 

cho phép ta tạo tín hiệu OFDM dễ dàng bằng cách ñiều chế N luồng 

tín hiệu song song lên N tần số trực giao một cách chính xác và ñơn 

giản. Phép biến ñổi DFT (Discrete Fourier Transform) cho phép ta 

giải ñiều chế lấy lại thông tin từ tín hiệu OFDM. 

2.2.3.4. Tiền tố lặp (Cyclic Prefix - CP) trong hệ thống OFDM 

Để hạn chế ảnh hưởng nhiễu xuyên ký tự (ISI) ñến tín hiệu 

OFDM, ta chèn thêm khoảng bảo vệ cho mỗi ký tự OFDM. Chiều dài 

của khoảng bảo vệ ñược chọn sao cho nó phải bằng hoặc lớn hơn giá 

trị trải trễ cực ñại nhằm duy trì tính trực giao giữa các sóng mang 

nhánh và loại bỏ ñược các nhiễu xuyên ký tự. 

2.2.4.  Ưu ñiểm và nhược ñiểm của kỹ thuật OFDM 

2.2.4.1. Ưu ñiểm 

- Loại bỏ nhiễu liên sóng mang (ICI) và nhiễu xuyên ký tự 

(ISI). 
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- Hạn chế ảnh hưởng của fading lựa chọn tần số và hiệu ứng 

ña ñường bằng cách chia kênh truyền fading chọn lọc tần số thành 

các kênh truyền con fading phẳng tương ứng với các tần số sóng 

mang OFDM khác nhau. 

2.2.4.2. Nhược ñiểm 

- Nhạy với hiệu ứng Doppler. 

- Tỉ số công suất ñỉnh trên công suất trung bình PAPR (Peak 

to Average Power Ratio) lớn. 

- Làm suy giảm một phần hiệu suất ñường truyền do sử dụng 

chuỗi bảo vệ. 

2.3. ĐẶC TÍNH KÊNH TRUY ỀN CỦA KỸ THUẬT OFDM 

2.3.1. Sự suy hao          

Suy hao là sự suy giảm công suất trung bình của tín hiệu khi 

truyền từ máy phát ñến máy thu do sự hấp thụ tín hiệu bởi nước, 

không khí, và bi vật chắn, bị phản xạ từ mặt ñất. 

2.3.2. Hiện tượng fading ña ñường 

2.3.2.1. Giới thiệu 

Ngoài các ảnh hưởng do suy hao, can nhiễu, tín hiệu khi 

truyền qua kênh vô tuyến di ñộng sẽ bị phản xạ, nhiễu xạ, tán xạ, … 

gây ra hiện tượng fading ña ñường. 

2.3.2.2. Fading Ricean 

Do ảnh hưởng của hiện tượng ña ñường, các thành phần ña 

ñường ngẫu nhiên ñến bộ thu với những góc khác nhau. Tuỳ theo ñịa 

hình kênh truyền mà giữa máy phát và máy thu có thể tồn tại hoặc 

không tồn tại ñường truyền thẳng (light-of-sight). Trong trường hợp 

tồn tại ñường truyền thẳng, khi ñó ñường bao tín hiệu truyền qua 
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kênh truyền có phân bố Ricean nên kênh truyền gọi là kênh truyền 

fading Ricean. 

2.3.2.3. Fading Rayleigh 

Nếu kênh truyền không tồn tại ñường truyền thẳng, ñường 

bao tín hiệu truyền qua kênh truyền có phân bố Rayleigh nên kênh 

truyền ñược gọi là kênh truyền fading Rayleigh. Khi ñó tín hiệu nhận 

ñược tại máy thu chỉ là tổng hợp của các thành phần phản xạ, nhiễu 

xạ, và tán xạ. 

2.3.3. Nhiễu Gaussian trắng cộng 

Nhiễu Gaussian trắng cộng là loại nhiễu có mật ñộ phổ công 

suất ñồng ñều trong cả băng thông và biên ñộ tuân theo phân bố 

Gaussian. Trong hệ thống OFDM, khi số sóng mang con là rất lớn thì 

hầu hết các thành phần nhiễu khác cũng có thể ñược coi là nhiễu 

Gaussian trắng cộng tác ñộng trên từng kênh con vì xét trên từng 

kênh con riêng lẻ thì ñặc ñiểm của các loại nhiễu này thỏa mãn các 

ñiều kiện của nhiễu Gaussian trắng cộng. 

2.3.4. Trải tr ễ  

Trải trễ (Delay spread) là khoảng chênh lệch thời gian giữa 

tín hiệu thu trực tiếp và tín hiệu phản xạ thu ñược cuối cùng tại bộ 

thu do hiện tượng fading ña ñường. 

2.3.5. Hiệu ứng Doppler 

Hiệu ứng Doppler gây ra do sự chuyển ñộng tương ñối giữa 

máy phát và máy thu. Bản chất của hiện tượng này là tần số của sóng 

mang thu ñược sẽ khác với tần số sóng mang Cf ñược truyền ñi một 

khoảng gọi là tần số Doppler.  
2.3.6. Power delay profile (PDP) 

PDP tiêu biểu cho công suất trung bình với trễ ña ñường. Nó 

cung cấp một chỉ ñịnh của việc phân tán và phân bố công suất phát 
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trên các ñường khác nhau trong trễ truyền ña ñường. PDP của kênh 

ñược lấy giá trị trung bình trong khoảng không gian theo các vị trí 

khác nhau. 

2.3.7. Kênh truyền block-fading trên nền OFDM 

2.3.7.1. Tín hiệu phát và thu OFDM 

Mỗi ký tự OFDM bao gồm N sóng mang con mang thông tin 

mkX ,  (k = 0, 1, 2,..., N-1), trong ñó N là kích thước của hàm truyền 

Fourier nhanh (FFT) và biến ñổi ngược Fourier nhanh (IFFT) ñược 

sử dụng trong truyền dẫn ña sóng mang con. 

Sau khi thực hiện biến ñổi ngược Fourier nhanh và chèn mã 

bảo vệ, tín hiệu phát của ký tự OFDM thứ m có dạng như sau: 

Nknj
N

k
mkmn eX

N
x /2

1

0
,, ..

1 π∑
−

=

=                   (2.18) 

Trong ñó n = 0, 1, 2, ... , N-1 

Tại bên thu, sau khi thực hiện loại bỏ CP và FFT, samples  

nhận ñược trong miền tần số có thể ñược xác ñịnh như sau:  

 mkY , =
N

1
.∑

−

=

1

0
,

N

n
mny .

Nknje /2π−
                (2.19) 

2.3.7.2. Kênh truyền block-fading 

Vì kênh truyền bị ảnh hưởng bởi block-fading nên tại sóng 

mang con thứ k, ở một nhánh của anten thu thì với bất cứ một ký tự 

OFDM nào ñều cho thông số H như nhau.  

Thông số kênh truyền H tại sóng mang con thứ k của ký tự m 

là: 

Nnkj
L

l
lmk eh

N
H /...2

1

0
, ..

1 π−
−

=
∑=                 (2.25) 



 15 

 

Lúc ñó tín hiệu thu ñược trong miền tần số mkY ,  sau khi loại 

bỏ khoảng bảo vệ và thực hiện phép biến ñổi Fourier nhanh là: 

      mkY , = Nnkj
N

n
mn ey

N
/...2.

1

0
, ..

1 π−
−

=
∑ = mkmkmk ZXH ,,, . +     (2.26) 

trong ñó: 

Nkj
N

n
mnmk ez

N
Z /..2.

1

0
,, ..

1 π−
−

=
∑=                    (2.27) 

2.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 
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CHƯƠNG 3 

CÁC KỸ THUẬT PHÂN TẬP  

3.1. GIỚI THI ỆU CHƯƠNG 

3.2. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TẬP 

Trong thông tin di ñộng kỹ thuật phân tập có thể phân ra làm 

3 loại: Phân tập thời gian, phân tập tần số, phân tập không gian 

3.2.1. Phân tập thời gian 

Trong kỹ thuật phân tập thời gian, một bản tin sẽ ñược truyền 

ở nhiều thời ñiểm khác nhau, ví dụ như sử dụng các khe thời gian 

khác nhau hoặc mã hóa kênh khác nhau. 

3.2.2. Phân tập tần số 

Trong kỹ thuật phân tập tần số, tín hiệu băng hẹp giống nhau 

sẽ ñược truyền trên các tần số sóng mang khác nhau. Các tần số cần 

ñược phân chia ñể ñảm bảo không bị nhiễu và bị ảnh hưởng fading 

một cách ñộc lập, không bị tương quan nhau. 

3.2.3. Phân tập không gian 

Kỹ thuật phân tập không gian là kỹ thuật sử dụng nhiều anten 

hoặc nhiều chuỗi anten ñược xếp trong không gian tại phía phát hoặc 

phía thu. Kỹ thuật này còn ñược gọi là kỹ thuật phân tập anten. Kỹ 

thuật phân tập không gian ñược chia thành hai loại: kỹ thuật phân tập 

phát và kỹ thuật phân tập thu. 

3.2.3.1  Phân tập phát 

Phân tập phát là kỹ thuật sử dụng hai hay nhiều anten ở phía 

phát ñể phát tín hiệu, công suất phát ñược chia cho các anten phát. 

3.2.3.2  Phân tập thu 

Là kỹ thuật sử sụng nhiều anten khác nhau ở phía thu. Các 

anten thu sẽ thu  ñược nhiều bản sao của cùng một tín hiệu truyền. 
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Các bản sao này chứa cùng một lượng thông tin như nhau. Tín hiệu 

thu bao gồm một sự kết hợp hợp lý của các phiên bản tín hiệu khác 

nhau. 

3.3. CÁC KỸ THUẬT PHÂN TẬP THU KẾT HỢP 

3.3.1. Kỹ thuât phân tập thu kết hợp lựa chọn (Selection 

Combining - SC) 

Trong kỹ thuật phân tập thu kết hợp lựa chọn, tín hiệu tại ñầu 

ra của bộ kết hợp là tín hiệu tại nhánh có tỷ số tín hiệu trên nhiễu 

(SNR) cao nhất. 

3.3.2. Kỹ thuật phân tập thu kết hợp theo ngưỡng (Threshold 

Combining - TC) 

Nguyên lý của kỹ thuật này là quét tuần tự từng nhánh và 

xuất ra tín hiệu trên nhánh ñầu tiên có SNR lớn hơn mức ngưỡng 
Tγ cho trước. 

3.3.3. Kỹ thuật phân tập thu kết hợp theo tỷ số tối ña (Maximal 

Ratio Combining - MRC) 

Trong kỹ thuật phân tập thu kết hợp theo tỷ số tối ña, ñầu ra 

là tổng trọng số của tất cả các nhánh. Do pha của tín hiệu sẽ khác 

nhau trên các nhánh, vì vậy ñể kết hợp chính xác các tín hiệu ña 

ñường ñòi hỏi phải ñồng pha các tín hiệu này. Việc ñồng pha ñược 

thực hiện bằng cách nhân mỗi nhánh với giá trị ij
ii ea θα .. −= , 

trong ñó ia  là một số thực bất kỳ, iθ là pha của tín hiệu trên nhánh 

thứ i. 

3.3.4. Kỹ thuật phân tập thu kết hợp cùng ñộ lợi (Equal-gain 

Combining - EGC) 

Kỹ thuật phân tập thu kết hợp cùng ñộ lợi ñơn giản hơn kỹ 

thuật phân tập thu kết hợp theo tỷ số tối ña. Nó cũng ñòi hỏi ñồng 
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pha các tín hiệu tại các nhánh, tuy nhiên nó chỉ nhân với trọng số  
ij

i e θα .−=  (ai = 1) 

3.4. CÁC KỸ THUẬT PHÂN TẬP PHÁT 

3.4.1. Sơ ñồ Alamouti hai anten phát với một anten thu 

Sơ ñồ Alamouti làm việc cho tất cả các kiểu chùm ký tự x1, 

x2 khác nhau. Tuy nhiên ñể ñơn giản, ở ñây chỉ xét BPSK với truyền 

2 bit trong thời gian hai ký tự. Kỹ thuật Alamouti thực hiện ba bước 

sau: 
- Mã hóa và truyền dẫn. 

- Sơ ñồ kết hợp tại máy thu. 

- Quy tắc quyết ñịnh khả năng cực ñại. 

3.4.1.1 Mã hóa và truyền dẫn 

    Trong khoảng thời gian cho trước một ký hiệu, hai ký hiệu 

ñược truyền ñồng thời từ hai anten phát. Ký hiệu tín hiệu phát từ 

anten một là x1(k)=x1 và tín hiệu phát từ anten hai là x2(k)=x2. Trong 

thời gian ký hiệu tiếp theo, x1(k+1) = *
2x−  ñược phát ñi từ anten một 

và x2(k+1)= *
1x ñược phát ñi từ anten hai.  

Giả thiết fading không ñổi trong thời gian hai ký tự phát, có thể viết: 
                           ηHxy +=                    (3.14) 

        Trong ñó vector phía thu: 
T*

1 2y y y =    

Độ lợi kênh truyền:        








−
=

*
1

*
2

21

hh

hh
H                        (3.15) 

        Với                1jθ

1111 eβh1)(kh(k)h ==+= và  

    
jθ1

2 2 2 2h (k) h (k 1) h β e= + = =  
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Tín hiệu phát và nhiễu Guass: 

[ ]1 2
Tx x x= và *

1 2

T
η η η =    

3.4.1.2  Bộ kết hợp (combiner) 

Giả thiết rằng trạng thái kênh truyền là hoàn hảo. Bộ kết hợp 

sẽ thực hiện nhân vector thu y với ma trận chuyển vị Hermitian HH 

ñể có: 

                        
{

η~
ηH

y

y
.

hh

hh
HyHx~ H

*
2

1

1
*
2

2
*
1HH +
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   (3.16) 

Khai triển (3.16), ñược x1 và x2 như sau: 

2 2 * *
1 1 2 1 1 1 2 2x (β β ).x h η h η= + + +%        

2 2 * * *
2 1 2 2 1 2 2 1x (β β ).x h η h η= + − +%                    (3.17) 

3.4.1.3 Quy tắc quyết ñịnh khả năng cực ñại (ML) 

  Từ hai tín hiệu ñầu ra bộ kết hợp, những tín hiệu kết hợp 

này sau ñó ñược gửi ñến bộ quyết ñịnh khả năng cực ñại (ML) và sẽ 

chọn x1 và x2 sao cho: 
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)x,x~d()x,x~d( k111 ≤                      (3.18) 

)x,x~d()x,x~d( k222 ≤                      (3.19) 

              Tính SNR tổng hợp (nếu coi công suất tín hiệu phát chia ñều 
cho hai anten) 

2
b

E

)σβ(β

)β(β
γ

22
2

2
1

22
2

2
1

+
+=   

2 2
1 2

2

E(β β ) b
σ 2

+=  
2
b

E

σ

β

2

2

1

2
n∑

=   (3.20) 

Eb là năng lượng của tín hiệu phát, /2
o

Nσ2 =  với N0 là công suất 

tạp âm ñơn biên .    

3.4.2  Sơ ñồ hệ thống Alamouti hai anten phát và hai anten thu  
SNR trong trường hợp này ñược tính như sau: 

( )22 2 2 22 2
nm

m 1 n 1 m 1 n 1
2 2 2

2 2
nm

m 1 n 1

β βE E
γ

2 σ 2σ β

nm
s s= = = =

= =

∑ ∑ ∑ ∑
= =

∑ ∑
       (3.31) 

Ta thấy rằng các tín hiệu kết hợp từ hai anten nhận ñược là 

phép cộng ñơn giản của từng anten thu, nghĩa là sơ ñồ kết hợp này 

giống hệt với một anten thu duy nhất. Vì vậy ta có thể mở rộng hệ 

thống ra hai anten phát và M anten thu dễ dàng ñể cải thiện chất 

lượng hệ thống mà không cần có những tính toán phức tạp. 

3.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 
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CHƯƠNG 4 
KẾT QUẢ MÔ PHỎNG CÁC KỸ THUẬT PHÂN TẬP 

4.1. GIỚI THI ỆU CHƯƠNG 

Trong chương này chúng ta sẽ sử dụng Matlab ñể mô phỏng 

các kỹ thuật phân tập, từ ñó rút ra nhận xét về ưu nhược ñiểm của 

từng kỹ thuật phân tập. Cụ thể chúng ta sẽ mô phỏng các kỹ thuật 

phân tập sau:  

- Các kỹ thuật phân tập thu kết hợp (MRC, EGC, SC, TC) 

- Kỹ thuật phân tập phát Alamouti (2Tx*1Rx) và 

Alamouti(2Tx*2Rx) 

- So sánh kỹ thuật phân tập thu với kỹ thuật phân tập phát. 

4.2. LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN VÀ K ẾT QUẢ MÔ PHỎNG CÁC 

KỸ THUẬT PHÂN TẬP THU 

4.2.1. Lưu ñồ thuật toán tổng quan   

4.2.2. Lưu ñồ thuật toán thực hiện kỹ thuật MRC và các kết quả 

mô phỏng. 

4.2.3. Lưu ñồ thuật toán thực hiện kỹ thuật SC và các kết quả mô 

phỏng 

4.2.4. Lưu ñồ thuật toán thực hiện kỹ thuật EGC và các kết quả 

mô phỏng 

4.2.5. Lưu ñồ thuật toán thực hiện kỹ thuật TC và các kết quả mô 

phỏng 

4.2.6. Kết quả mô phỏng so sánh các kiểu phân tập thu 

Số anten thu là: N_rx=2. 

SNR= 2:1:20 

Điều chế QAM với mức ñiều chế M_QAM = 64.    

Số lần test: N_trial = 350. 

Kết quả mô phỏng như Hình 4.10. 
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Hình 4.10  Kết quả mô phỏng các kỹ thuật phân tập thu 

� Nhận xét: Theo kết quả mô phỏng, ta thấy kỹ thuật phân tập thu 

TC cho chất lượng tín hiệu thu kém nhất, kỹ thuật phân tập thu MRC 

cho chất lượng tín hiệu thu tốt nhất (BER nhỏ nhất). Kỹ thuật phân 

tập thu EGC cho chất lượng tín hiệu thu tốt hơn kỹ thuật phân tập thu 

SC. Chất lượng của tín hiệu thu trong kỹ thuật phân tập thu EGC rất 

gần với kỹ thuật phân tập thu MRC. 

4.3. LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN VÀ K ẾT QUẢ MÔ PHỎNG CÁC 

KỸ THUẬT PHÂN TẬP PHÁT 

4.3.1. Lưu ñồ thuật toán tổng quan 

4.3.2. Lưu ñồ thuật toán Alamouti (2Tx*1Rx) 

4.3.3. Lưu ñồ thuật toán hệ thống Alamouti (2Tx*2Rx) 

4.3.4. Kết quả mô phỏng kỹ thuật phân tập phát Alamouti 

(2Tx*1Rx) và Alamouti (2Tx*2Rx) 

- Số gói tin truyền là 1000 

- Số lượng song mang con và kích thước cửa sổ ifft/fft là 256 
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- Chiều dài khoảng bảo vệ ñược chọn bằng 1/16 chiều dài 1 

gói tin 

- Số pilot ñể ñồng bộ là 4 

- Điều chế QPSK 

- Kênh truyền block fading. 

- Công suất các anten bằng nhau 

 

 
Hình 4.14 Kết quả mô phỏng kỹ thuật phân tập phát Alamouti 

(2Tx*1Rx) và Alamouti (2Tx*2Rx) 

� Nhận xét: Từ ñồ thị ta nhận thấy phương pháp Alamouti cải 

thiện rõ rệt tỉ lệ lỗi bit (BER) so với khi không sử dụng phân tập. Bên 

cạnh ñó ta thấy khi số anten càng lớn thì chất lượng tín hiệu thu ñược 

càng tăng. 

4.4. MÔ PHỎNG SO SÁNH GIỮA PHÂN TẬP PHÁT VÀ 

PHÂN TẬP THU 

Trong phần này ta so sánh giữa hệ thống Alamouti 

(2Tx*1Rx) và kỹ thuật phân tập thu MRC (1Tx*2Rx) 
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- Số gói tin truyền là 1000 

- Số lượng song mang con và kích thước cửa sổ ifft/fft là 256 

- Chiều dài khoảng bảo vệ ñược chọn bằng 1/16 chiều dài 1 

gói tin 

- Số pilot ñể ñồng bộ là 4 

- Điều chế QPSK 

- Kênh truyền block fading. 

- Công suất các anten là bằng nhau 
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Hình 4.15 Kết quả mô phỏng phân tập phát Alamouti (2Tx*1Rx) 

và MRC (1Tx*2Rx) 

� Nhận xét: Theo kết quả mô phỏng cho thấy phương pháp MRC 

cho tỉ lệ BER và SNR tốt hơn Alamouti (2Rx*1Tx) với cùng mức 

công suất tín hiệu .Tuy nhiên do công suất trên mỗi anten trong 

Alamouti (2Rx*1Tx) chỉ bằng một nửa công suất phát của anten hệ 

thống MRC.  Điều ñó có tính khả thi hệ thống có mức công suất giới 

hạn 
 
 

 



 25 

KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 
 

Kỹ thuật phân tập ñược sử dụng trong hệ thống thông tin di 

ñộng 4G (mà chủ yếu là kỹ thuật phân tập anten) cải thiện ñáng kể 

chất lượng của hệ thống mà không cần phải tăng công suất phát hay 

ñộ rộng băng thông. Các phương pháp phân tập thu thường sử dụng 

nhiều anten ở nơi nhận và nó thực hiện kết hợp hoặc lựa chọn và 

chuyển ñổi tín hiệu ñể nâng cao chất lượng tín hiệu nhận ñược. Tuy 

nhiên, các vấn ñề lớn với cách sử dụng cách tiếp cận này là chi phí, 

kích cỡ, và công suất của các thiết bị di ñộng. Việc sử dụng nhiều 

anten và chuỗi tần số vô tuyến (RF) làm cho các thiết bị di ñộng lớn 

hơn và ñắt hơn. 

Do ñó các kỹ thuật phân tập ñã hầu như chỉ ñược áp dụng 

cho các trạm cơ sở ñể nâng cao chất lượng. Thông thường một trạm 

cơ sở thường xuyên phục vụ hàng trăm ñến hàng ngàn thiết bị di 

ñộng. Do ñó, phân tập tại trạm cơ sở tốt hơn so với tại thiết bị di 

ñộng về mặc kinh tế. Vì lý do này, kỹ thuật phân tập phát là rất hấp 

dẫn và có tính khả thi cao. 

Mở rộng ra chúng ta có thể thêm nhiều anten hơn ở nơi phát 

ñể phục vụ cho tất cả thiết bị cầm tay từ xa. Vì vậy chắc chắn ñây là 

1 giải pháp mang tính kinh tế rất cao. 

Kỹ thuật Alamouti ñược ñề xuất trong luận văn này là một 

kỹ thuật phân tập phát ñơn giản ñể cải thiện chất lượng tín hiệu tại 

nơi nhận bằng cách xử lý ñơn giản qua hai anten phát. Bậc của phân 

tập là 2 bằng với kỹ thuật phân tập thu MRC (bộ kết hợp thu tỷ lệ tối 

ña) với một anten phát với 2 anten tại nơi thu.  

Kỹ thuật phân tập anten phát có thể cải thiện hiệu suất lỗi, 

tốc ñộ dữ liệu, hoặc năng lực của hệ thống không dây. Đặc biệt nó có 
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thể giảm thiểu fading và sử dụng kỹ thuật ñiều chế mức cao hơn ñể 

tăng tốc ñộ dữ liệu, hoặc các yếu tố tái sử dụng nhỏ hơn trong một 

môi trường ña tế bào ñể tăng cường năng lực hệ thống.  

Kỹ thuật này cũng có thể ñược sử dụng ñể tăng phạm vi hoặc 

khu vực vùng phủ sóng của hệ thống không dây. Nói cách khác, kỹ 

thuật mới có hiệu quả trong tất cả các ứng dụng nơi mà năng lực của 

hệ thống bị hạn chế bởi fading ña ñường và do ñó, ñây có thể là một 

cách ñơn giản và hiệu quả ñể giải quyết nhu cầu thị trường về chất 

lượng và hiệu quả mà không cần thiết kế lại hệ thống hiện có. 

Luận văn tập trung nghiên cứu về kỹ thuật phân tập thu và 

phân tập phát với 2 anten phát. Kênh truyền ñược sử dụng ñể mô 

phỏng là kênh truyền bị ảnh hưởng bởi block fading, nơi mà ñáp ứng 

tần số của kênh truyền trong các khoảng thời gian khối T ñược xem 

như phẳng. Thông tin trạng thái kênh truyền ñược biết chính xác tại 

máy thu (hoặc có thể hiểu bộ ước lượng tại máy thu hoạt ñộng rất 

chính xác). 

Trong tương lai cần nghiên cứu ở mức ñộ sâu hơn bằng cách 

mở rộng thêm số anten phát, nghiên cứu về anten MIMO trong hệ 

thống thông tin di ñộng thế hệ thứ 4 (anten MIMO là kết hợp giữa 

phân tập phát và phân tập thu). Bên cạnh ñó cần tìm hiểu thêm các kỹ 

thuật khác ngoài kỹ thuật phân tập nhằm nâng cao chất lượng hệ 

thống thông tin di ñộng thế hệ thứ 4 (4G) ñể có thể hiểu sâu hơn về 

hệ thống thông tin di ñộng này. 
 


