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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Để đáp ứng được các yêu cầu về băng rộng và tính di động 
cao của các dịch vụ cung cấp cho người dùng, truyền dẫn đa truy cập 
phân chia theo tần số trực giao (OFDM) kết hợp với cấu hình truyền 
dẫn gồm nhiều anten phát và thu (MIMO) được chọn là giải pháp kỹ 
thuật truyền dẫn vô tuyến chính cho các mạng băng rộng, tốc độ cao. 
Bên cạnh các thuận lợi về hiệu quả sử dụng phổ tần số và chất lượng 
truyền dữ liệu cao, công nghệ MIMO-OFDM yêu cầu việc thực hiện 
ước lượng kênh truyền vô tuyến đa đường phải đạt độ chính xác cao 
trước khi tiến hành khôi phục dữ liệu phát tại các máy thu di động. 

Để khắc phục vấn đề này, nhu cầu tìm hiểu và nghiên cứu về 
ước lượng kênh truyền trong hệ thống thông tin di động là rất cần 
thiết.  

Luận văn tìm hiểu và nghiên cứu về ước lượng kênh truyền 
trong hệ thống MIMO-OFDM, là một khâu rất quan trọng trong việc 
thiết kế hệ thống thông tin di động. Có hai hướng tiếp cận chính đó 
là Bayesian và Fisher. Luận văn sẽ ước lượng kênh theo cả hai 
hướng và so sánh kết quả với nhau. 
2. Mục tiêu nghiên cứu 

Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề sau:  
- Nghiên cứu về các vấn đề ước lượng kênh truyền trong MIMO-

OFDM 
- Nghiên cứu kỹ thuật ước lượng ML (Maximum Likelihood) theo 

hướng tiếp cận Fisher. 
- Nghiên cứu kỹ thuật ước lượng MAP (Maximum-a-Posteriori) 

theo hướng tiếp cận Bayesian. 
- Xây dựng chương trình ước lượng kênh truyền. 
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- Mô phỏng so sánh các phương pháp ước lượng để thấy rõ 
ưu nhược điểm của từng phương pháp, từ đó rút ra được cách lựa 
chọn phương pháp ước lượng kênh truyền trong điều kiện thích hợp. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

* Đối tượng nghiên cứu: 
- Nghiên cứu về kênh truyền vô tuyến 
- Nghiên cứu về kỹ thuật OFDM 
- Nghiên cứu về hệ thống MIMO-OFDM 
- Nghiên cứu về các phương pháp ước lượng kênh truyền  
* Phạm vi nghiên cứu: 

Nghiên cứu kênh truyền vô tuyến đa đường trong mạng di động, các 
phương pháp ước lượng kênh truyền và đánh giá kênh truyền qua kết 
quả mô phỏng bằng ngôn ngữ Matlab. 
4. Phương pháp nghiên cứu 

- Thu thập, phân tích các tài liệu và thông tin liên quan đến đề 
tài. 

- Nghiên cứu các kỹ thuật ước lượng kênh trên cơ sở lý thuyết. 
- Xây dựng chương trình mô phỏng, thu thập các kết quả số liệu.  
- Tiến hành phân tích, so sánh và lựa chọn hợp lý các kỹ thuật 

ước lượng nhằm giảm sự sai khác của hàm truyền của kênh phát so 
với kênh thu do nhiều nguyên nhân trong quá trình truyền dẫn.  
5. Bố cục của luận văn 

Luận văn bao gồm 4 chương như sau: 
Chương 1: Tổng quan về kênh truyền vô tuyến 
Chương 2: Kỹ thuật OFDM  
Chương 3: Hệ thống MIMO-OFDM 
Chương 4: Ước lượng kênh truyền trong hệ thống MIMO-

OFDM 
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6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KÊNH TRUYỀN VÔ TUYẾN 

1.1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG 
Đặc tính chung của kênh truyền vô tuyến di động là sự thay đổi 

về thời gian và tần số của kênh. Dẫn đến các hiện tượng suy hao 
đường truyền, shadowing, hiệu ứng Doppler… 
1.2.  ĐẶC TÍNH CHUNG CỦA KÊNH TRUYỀN TÍN 

HIỆU OFDM 
Đối  với  tín  hiệu  OFDM,  kênh truyền vô tuyến là môi 

trường truyền đa đường (multipath environment) và chịu ảnh 
hưởng đáng kể của fading nhiều tia, fading lựa chọn tần số. 

Tín hiệu từ anten phát được truyền đến máy thu thông qua 
nhiều hướng phản xạ khác nhau. Tín hiệu ở máy thu là tổng của tín 
hiệu nhận được từ các tuyến truyền dẫn khác nhau đó. 
1.3. CÁC HIỆN TƯỢNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG 

KÊNH TRUYỀN 
1.3.1. Hiện tượng đa đường 
Tín hiệu qua kênh truyền vô tuyến sẽ lan toả trong không gian, 

va chạm vào các vật cản trên đường truyền như nhà cửa, cây cối, 
sông hồ, núi đồi… gây ra hiện tượng: phản xạ, nhiễu xạ, tán xạ… 

Khi sóng va chạm vào các vật cản sẽ tạo ra vô số tín hiệu bản sao 
khác nhau với những hướng truyền khác nhau và một trong những 
tín hiệu này sẽ đến được phía thu. 

1.3.2. Suy hao trên đường truyền 
Suy hao đường truyền dẫn xảy ra do: Sự chuyển động về mọi 

hướng của tín hiệu, sự hấp thụ tín hiệu bỡi nước, không khí, bị vật 
chắn, bị phản xạ từ mặt đất… 

1.3.3. Hiệu ứng Doppler 
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Hiệu ứng Doppler là sự thay đổi tần số của tín hiệu thu so với tín 
hiệu đã được phát đi do sự chuyển động tương đối giữa máy phát và 
máy thu trong quá trình truyền sóng. Bản chất của hiện tượng này là 
phổ của tín hiệu thu được bị xê dịch đi so với tần số trung tâm một 
khoảng gọi là tần số Doppler. 

1.3.4. Hiệu ứng bóng râm 
Do ảnh hưởng của các vật cản trở trên đường truyền (gây bởi sự 

che khuất tầm nhìn thẳng giữa anten trạm gốc với anten trạm di 
động). Ví dụ như các toà nhà cao tầng, các ngọn núi, đồi,… làm cho 
biên độ tín hiệu bị suy giảm. Tuy nhiên, hiện tượng này chỉ xảy ra 
trên một khoảng cách lớn, nên tốc độ biến đổi chậm. Vì vậy, hiệu 
ứng này được gọi là fading chậm. 

1.3.5. Trải trễ 
 Khi một tín hiệu được phát đi trên kênh truyền dẫn đa đường, 
ở bên thu ta sẽ thu được nhiều tín hiệu đến từ nhiều đường, có độ suy 
hao và thời gian trễ khác nhau. Độ trải trễ là lượng thời gian trễ lớn 
nhất trong khi các tín hiệu thu được tại đầu thu.  
1.4. CÁC DẠNG KÊNH TRUYỀN 

Tùy theo đáp ứng tần số của kênh truyền và băng thông của 
tín hiệu phát mà ta có: 

- Kênh truyền fading chọn lọc tần số và kênh truyền fading 
phẳng. 

- Kênh truyền chọn lọc thời gian và kênh truyền không chọn 
lọc thời gian. 
1.5.  QUAN HỆ GIỮA TÍN HIỆU PHÁT, TÍN HIỆU THU VÀ 
MÔ HÌNH CỦA KÊNH 

 y(t) = x(t)* )(τh = ∫
+∞

∞−

− )()( ττ htx   (1.10) 
  Trong đó: 
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x(t) là một hàm xác định nào đó và là tín hiệu phát 
y(t) là tín hiệu thu 

)(τh  là đáp ứng xung của kênh. 
Ở miền tần số thay vì phép cộng của tín hiệu phát với kênh 

truyền là phép nhân như ở phương trình sau 
  fjHjXjY πωωωω 2);()()( ==     (1.11) 

1.6. KÊNH TRUYỀN DẪN TRONG MÔI TRƯỜNG NHIỄU 
TRẮNG  

Nhiễu tồn tại trong tất cả các hệ thống truyền dẫn, các nguồn 
nhiễu chủ yếu như là do thời tiết, do bộ khuếch đại ở máy thu, do 
nhiệt độ,... Nhiễu này làm giảm tỉ số tín hiệu trên nhiễu SNR, giảm 
hiệu quả phổ của hệ thống. 

Tạp âm nhiễu trắng cộng Gauss là loại nhiễu phổ biến nhất 
trong hệ thống truyền dẫn. Loại nhiễu này có mật độ phổ công suất là 
đồng đều trong cả băng thông và biên độ tuân theo phân bố Gauss. 
Theo phương thức tác động thì nhiễu Gaussian là nhiễu cộng. Vì vậy 
tín hiệu thu được viết lại như sau: 
 )()(*)()( tnhtxty += τ    (1.20)  
1.7. NHIỄU LIÊN KÍ TỰ ISI  
 Là xuyên nhiễu giữa các kí tự trong khoảng thời gian T của 
các frame FFT liên tiếp (trong miền thời gian), nghĩa là các kí tự 
cạnh nhau sẽ giao thoa với nhau dẫn đến méo dạng kí tự và máy thu 
có thể quyết định sai về kí tự này. Hiện tượng đa đường làm cho mỗi 
sóng mang con trải năng lượng đối với những kênh kế cận, điều này làm 
cho tín hiệu được gửi trước sẽ gây nhiễu lên tín hiệu đang gửi hiện hành. 
Bằng việc chèn tiền tố vòng, vấn đề này sẽ được giải quyết. 
1.8. NHIỄU LIÊN SÓNG MANG  ICI 
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 Nhiễu giao thoa liên sóng mang, được định nghĩa là xuyên 
nhiễu (crosstalk) giữa các  sóng mang phụ của cùng một frame FFT 
(trong miền tần số). ICI phá hủy tính trực giao của sóng mang. Nhiễu 
ICI được loại bỏ hoàn toàn nhờ sử dụng tập tần số trực giao làm tập 
tần số của các kênh phụ. 
1.9. DUNG LƯỢNG KÊNH VÔ TUYẾN 
1.10. KẾT LUẬN CHƯƠNG 
 

CHƯƠNG 2- KỸ THUẬT OFDM 
2.1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG 
2.2. KHÁI NIỆM 

Nguyên lý cơ bản của OFDM là chia một luồng dữ liệu tốc 
độ cao thành các luồng dữ liệu tốc độ thấp hơn và phát đồng thời trên 
một số các sóng mang con trực giao. 
2.3. SO SÁNH FDM VÀ OFDM 

- Trong FDM, tín hiệu truyền cần có khoảng bảo vệ tần số 
giữa các kênh để đảm bảo không bị chồng phổ, vì vậy không có hiện 
tượng giao thoa liên kí tự ISI (Inter symbol Interference)  giữa những 
sóng mang. Điều này làm giảm hiệu quả phổ. 

- Trong OFDM tất cả các sóng mang thứ cấp trong tín hiệu 
được đồng bộ thời gian và tần số với nhau, cho phép kiểm soát tốt can 
nhiễu giữa các sóng mang với nhau. Các sóng mang này chồng lấp trong 
miền tần số nhưng không gây can nhiễu giữa các sóng mang ICI (Inter 
Carrier Interference) do bản chất trực giao của điều chế. 
2.4 TÍNH TRỰC GIAO 

Tại vị trí đỉnh của sóng mang này sẽ là null (điểm không) 
của các sóng mang còn lại, nên các sóng mang này sẽ không gây 
nhiễu lẫn nhau. 
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2.5. CẤU TRÚC OFDM 
Cấu trúc miền tần số OFDM gồm 3 loại sóng mang con: 
- Sóng mang con dữ liệu cho truyền dữ liệu. 
- Sóng mang con dẫn đường cho mục đích ước lượng và đồng bộ. 
- Sóng mang con vô dụng (null) không để truyền dẫn, được 

sử dụng cho các băng bảo vệ và các sóng mang DC. 
2.6. SƠ ĐỒ KHỐI CỦA HỆ THỐNG OFDM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hình 2.7 Sơ đồ hệ thống OFDM 
Đầu tiên, dòng dữ liệu đầu vào với tốc độ cao được chia 

thành nhiều dòng dữ liệu song song tốc độ thấp hơn nhờ bộ chuyển 
đổi nối tiếp-song song. Mỗi dòng dữ liệu song song sau đó được mã 
hóa (Conv. Encoder) và được sắp xếp theo một trình tự hỗn hợp bằng 
bộ xen rẽ (Interleaver). Sau khi đã được mã hóa và xen rẽ, các dòng 
bit trên các nhánh sẽ được điều chế số (ánh xạ vào biên độ và pha 
của sóng mang phụ) bằng bộ MQAM mapping và được đưa đến đầu 
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vào của khối IFFT. Khối IFFT có nhiệm vụ biến đổi phổ của dữ liệu 
từ miền tần số sang miền thời gian. Sau đó tiền tố lặp CP (Cyclic 
Prefix) được chèn vào để giảm nhiễu xuyên ký tự (ISI), nhiễu xuyên 
kênh (ICI) do truyền trên các kênh vô tuyến di động đa đường. Cuối 
cùng thực hiện điều chế cao tần, khuếch đại công suất và phát đi từ 
anten. 

Trong quá trình truyền, trên các kênh sẽ có các nguồn nhiễu 
tác động đến như nhiễu Gausian trắng, fading Rayleigh, dịch 
Doppler, trải trễ… 

Bên phía thu, tín hiệu thu được chuyển xuống tần số thấp và 
tín hiệu rời rạc nhận được sau bộ D/A thu. Khoảng bảo vệ được loại 
bỏ và các mẫu được chuyển đổi từ miền thời gian sang miền tần số 
bằng phép biến đổi FFT. Sau đó, tùy vào sơ đồ điều chế được sử 
dụng, sự dịch chuyển về biên độ và pha của các sóng mang con sẽ 
được sắp xếp ngược trở lại và được giải mã. Sau cùng, chúng ta nhận 
lại được dòng dữ liệu nối tiếp ban đầu sau khi chuyển từ song song 
về nối tiếp. 
2.7. ĐỒNG BỘ 

Đồng bộ là một trong những vấn đề đang rất được quan tâm 
trong kỹ thuật OFDM bỡi nó có ý nghĩa quyết định đến khả năng cải 
thiện các nhược điểm của OFDM. Nếu không đảm bảo sự đồng bộ về 
tần số sóng mang thì sẽ dẫn đến nguy cơ mất tính trực giao giữa các 
sóng mang nhánh, làm cho hệ thống OFDM mất đi các ưu điểm đặc 
trưng nhờ sự trực giao này. Trong hệ thống OFDM, có ba loại đồng 
bộ khác nhau là: đồng bộ ký tự, đồng bộ tần số sóng mang và đồng 
bộ tần số lấy mẫu. 
2.8. ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG OFDM 

2.8.1.Ưu điểm 
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- Tăng hiệu quả sử dụng băng thông. 
- Chịu đựng tốt fading chọn lọc tần số.  
- Chống được ảnh hưởng của nhiễu liên kí tự ISI và nhiễu 

liên sóng mang ICI. 
- Sự phức tạp của máy phát và máy thu giảm đáng kể nhờ sử 

dụng FFT và IFFT. 
2.8.2. Nhược điểm 

- Nhạy với dịch tần số. 
- Tại máy thu, sẽ rất khó khăn trong việc quyết định vị trí 

định thời tối ưu để giảm ảnh hưởng của ICI, ISI. 
- Tỉ số công suất đỉnh trên công suất trung bình PAPR lớn. 

2.9. MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA OFDM 
2.10. KẾT LUẬN CHƯƠNG 
 

CHƯƠNG 3 - HỆ THỐNG MIMO - OFDM 
3.1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG 

MIMO-OFDM là hệ thống kết hợp được các ưu điểm của hệ 
thống MIMO và hệ thống OFDM, trong đó việc cải thiện dung 
lượng, tốc độ hệ thống cũng như vấn đề giảm nhiễu, giảm kích thước 
và sự phức tạp của máy thu-phát là những ưu điểm nổi bật.   

Với những ưu điểm nổi bật của hệ thống MIMO và kỹ thuật 
OFDM, việc kết hợp hệ thống MIMO và kỹ thuật OFDM là một giải 
pháp hứa hẹn cho các hệ thống thông tin không dây băng rộng như 
Wimax, LTE.  
3.2. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG MIMO – OFDM 

3.2.1.  Mô hình hệ thống MIMO 
Mô hình hệ thống MIMO được biểu diễn dưới dạng đơn giản 

như sau: y = Hx + n    
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trong đó: RNCy ∈  biểu diễn tín hiệu nhận NR  anten (NR chiều) 
TNCx ∈  biểu diễn tín hiệu phát từ NT  anten (NT  chiều) 
RNCn ∈  kí hiệu nhiễu Gauss trắng N(0,σ2) 

TR NNCH ×∈ là ma trận kênh truyền chứa các hệ số phức hij, 
kích thước NR x NT , hij có biên độ và độ dịch pha ngẫu nhiên phụ 
thuộc vào sự biến đổi của kênh truyền, mỗi hệ số hij biểu diễn độ lợi 
của kênh truyền từ anten phát j đến anten thu i. 

3.2.2. Dung lượng của hệ thống MIMO 
Dung lượng kênh truyền MIMO được tính theo biểu thức sau : 
 
 
      Bít/s/Hz (3.9) 

Tuỳ thuộc về thông tin trạng thái kênh truyền CSI (Channel 
State Information) được biết tại cả hai nơi phát và nơi thu hay CSI 
chỉ biết tại nơi thu, mà dung lượng kênh truyền có thể khác nhau do 
cách phân phối công suất tối ưu hay đồng đều tại anten phát.

 3.2.3. Mô hình hệ thống MIMO-OFDM 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hình 3.4  Mô hình hệ thống MIMO-OFDM 
Giả sử sơ đồ sử dụng NT anten phát và NR anten thu. 
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Kỹ thuật OFDM sử dụng bộ chuyển đổi nối tiếp-song song 
để chia kênh truyền chọn lọc tần số thành N kênh truyền con fading 
phẳng. Hệ thống MIMO-OFDM có chức năng tương đương như hệ 
thống MIMO. Kênh truyền hệ thống MIMO-OFDM  có thể mô tả 
thông qua ma trận H như sau: 

 
      
      (3.10) 

  
 
Trong đó )(khij  là độ lợi kênh truyền từ anten phát thứ j 

tới anten thu thứ i tại sóng mang phụ thứ k. 
 
3.3. CÁC KỸ THUẬT PHÂN TẬP TRONG HỆ THỐNG 
MIMO-OFDM 

3.3.1. Phân tập thời gian 
 Là kỹ thuật sử dụng đối với kênh truyền biến đổi theo thời 
gian, điều này thường xảy ra đối với các trường hợp máy thu hay 
máy phát đang chuyển động tương đối với nhau.  

Phân tập thời gian có thể thu được tín hiệu qua mã hoá và 
xen kênh. 

3.3.2. Phân tập không gian 
Sử dụng nhiều anten được xếp trong không gian tại phía phát 

hoặc phía thu để phát hoặc thu tín hiệu. Các anten được phân chia ở 
những khoảng cách đủ lớn sao cho tín hiệu không bị tương quan với 
nhau. Yêu cầu về khoảng cách giữa các anten tùy thuộc vào độ cao 
của anten, môi trường lan truyền và tần số làm việc. Khoảng cách 
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điển hình khoảng vài bước sóng là đủ để các tín hiệu không bị tương 
quan với nhau.  

Có thể chia phân tập không gian thành 3 loại: Phân tập anten 
phát, phân tập anten thu, phân tập anten phát và thu. 

3.3.3. Phân tập tần số  
Sử dụng các thành phần tần số khác nhau để phát cùng một 

thông tin. Các tần số cần được phân chia để đảm bảo các tín hiệu 
truyền không bị tương quan với nhau và bị ảnh hưởng fading một 
cách độc lập. Khoảng cách giữa các tần số phải lớn hơn vài lần băng 
thông nhất quán để đảm bảo rằng fading trên các tần số khác nhau là 
không tương quan với nhau.  
3.4.  NHỮNG LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG MIMO-OFDM 

3.4.1. Độ lợi mảng (Beamforming) 
 3.4.2. Độ lợi ghép kênh không gian (Spatial Multiplexing) 

3.4.3. Độ lợi phân tập (Spatial Diversity) 
3.4.4. Triệt nhiễu giao thoa 

3.5. MÃ HOÁ KHÔNG GIAN-THỜI GIAN STC 
Môi trường vô tuyến trong trường hợp bị các hiện tượng đa 

đường và tán xạ mạnh khiến tín hiệu thu được từ các anten hoàn toàn 
độc lập. Thay vì tìm mọi cách để chống lại hiện tượng đa đường, mã 
hoá không gian thời gian lợi dụng tính chất này để nâng cao dung 
lượng kênh truyền. Với một chuỗi symbol vào bộ mã hoá không gian 
thời gian sẽ chọn các điểm tương ứng trên giản đồ chòm sao để 
truyền đồng thời tại tất cả các anten qua đó tăng độ lợi ghép kênh và 
độ lợi phân tập. 
3.6. ẢNH HƯỞNG CỦA PAPR TRONG HỆ THỐNG MIMO-
OFDM 
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- Tỉ số công suất đỉnh trên công suất trung bình PAPR 
(Peak_to_Average Power Ratio) là một trong những hạn chế cơ bản 
của kĩ thuật OFDM trong các hệ thống MIMO-OFDM. Khi tỉ số này 
cao, việc sử dụng bộ khuếch đại công suất sẽ không đạt hiệu suất cao 
vì phải dành dự trữ công suất để tránh nhiễu phi tuyến. Như vậy, 
giảm PAPR là yêu cầu quan trọng của hệ thống MIMO-OFDM. 

- PAPR được định nghĩa là tỉ số công suất đỉnh tức thời trên 
công suất trung bình. Được biểu diễn bởi công thức toán học sau: 
 
         
       (3.28)                 
3.7. CÔNG NGHỆ MIMO-OFDM TRONG THÔNG TIN DI 
ĐỘNG TƯƠNG LAI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hình 3.19 Lộ trình phát triển của thông tin di động 
3.8.  ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG MIMO-OFDM 

3.8.1. Ưu điểm 
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Hệ thống MIMO-OFDM cho phép thông tin tốc độ cao, 
khả năng loại bỏ hiện tượng nhiễu liên sóng mang (ICI), sử dụng 
băng thông hệ thống rất hiệu quả, làm tăng hiệu suất trải phổ. 

Sự phân tập (Diversity) làm tăng khả năng chống nhiễu liên 
kênh. Không phải chịu tổn thất trong truyền dẫn thời gian hoặc băng 
thông. Tăng tỷ lệ trung bình tín hiệu/nhiễu (SNR) thu được và vì 
thế cải thiện vùng phủ sóng. 

3.8.2.  Nhược điểm 
Tỷ số công suất đỉnh trên công suất trung bình PAPR lớn, rất 

nhạy với độ lệch tần số, việc ước lượng kênh có độ phức tạp cao. 
3.9. KẾT LUẬN CHƯƠNG 

 
CHƯƠNG 4 - ƯỚC LƯỢNG KÊNH TRUYỀN TRONG HỆ 

THỐNG  MIMO-OFDM 
4.1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG 
4.2. KHÁI QUÁT VỀ ƯỚC LƯỢNG KÊNH TRUYỀN 

Ước lượng kênh nhằm mục đích giảm sự sai khác của hàm 
truyền của kênh phát so với kênh thu do nhiều nguyên nhân trong 
quá trình truyền dẫn. Ước lượng kênh là một trong những yêu cầu 
đầu tiên và cần thiết của hệ thống OFDM.  

Có thể thực hiện ước lượng kênh theo nhiều cách khác nhau: 
có hoặc không có sự hỗ trợ của mô hình tham số, dùng mối tương 
quan tần số hoặc thời gian của kênh vô tuyến, dựa vào blind hoặc 
pilot (training), thích nghi hoặc không thích nghi. Phương pháp ước 
lượng dựa vào pilot là phương pháp sử dụng phổ biến nhất được áp 
dụng trong hệ thống mà phía phát phát một số tín hiệu đã biết. 
Ngược lại ước lượng blind hiếm khi được sử dụng trong hệ thống 
OFDM. Phương pháp ước lượng thích nghi sử dụng đặc thù cho 
kênh biến đổi nhanh theo thời gian. 
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4.3. ƯỚC LƯỢNG KÊNH CHO HỆ THỐNG MIMO-OFDM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4.3 Sơ đồ khối hệ thống MIMO-OFDM 
Với hệ thống MIMO 2 anten phát và 2 anten thu, tín hiệu 

dẫn đường được bố trí như sau                  
             

 
Để đơn giản trong việc phân tích toán học, ta giả sử rằng 

độ dài khoảng bảo vệ GI (Guard Interval) lớn hơn trễ lớn nhất 
của tất cả các đường truyền dẫn giữa anten phát và thu. Ở bên 
phát, tín hiệu dẫn đường được chèn vào trong dòng dữ liệu ở cả 
miền thời gian và tần số. Tín hiệu dẫn đường được bên phát 
truyền đi đều đặn theo chu kỳ thời gian. Ở bên thu, tín hiệu dẫn 
đường nhận được sẽ được tách ra từ dòng tín hiệu thu được và 
đưa tới bộ ước lượng kênh. Xem như tín hiệu dẫn đường nhận 
được trong miền tần số, nghĩa là sau khi áp dụng biến đổi 
Fourier rời rạc. Ký hiệu này có thể được viết theo phương trình: 

 
      
      (4.3) 



16 

),(
,,

0

),(
,,

ur
lqqsg

Q

q
n

ur
mnl cmNNbh ++= ∑

=

Trong đó: 
k

rY  là tín hiệu dẫn đường nhận được từ sóng mang con phụ k 
ở anten thu r k

rtH ,  là các hệ số kênh truyền trong miền tần số giữa anten 
phát t và anten thu r.  

k
tX  là tín hiệu dẫn đường  

k
rn  là nhiễu trắng Gauss 

MT là số lượng anten phát  
4.4. MÔ HÌNH HỆ THỐNG 

4.4.1. Mô hình phát 
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Với { },...,0,..., 1gn N N∈ − − , gN  là độ dài tiền tố lặp . 
( )
,
u

k mX  là dữ liệu điều chế sóng mang con thứ k (hoặc là pilot) của ký 
tự thứ m OFDM từ anten phát thứ u . 

4.4.2.  Mô hình kênh truyền chọn lọc với BEMs  
 

          (4.15) 
 

Với { }0,... 1 ,l L∈ −
S gN N N= +  là độ dài ký tự OFDM 

sau khi chèn tiến tố lặp CP. 
Với n=0,…N-1; m = 0,…M-1; M = data + pilot  
Tốc độ người dùng điện thoại di động là không thay đổi trong 

một burst. L thể hiện chiều dài kênh truyền.  
,n g sb N mN q+ +  với q là giá  trị của hàm cơ bản thứ q trong 

mô hình BEM ,
( , )
,
r u

q lc là hệ số BEM của mô hình kênh truyền. 
Q là hệ số của hàm cơ bản được sử dụng trong mô hình cơ sở 

mở rộng, được xác định như hình 4.5 
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Hình 4.5 Các kết quả MSE chuẩn hóa của DPS-BEM – dựa 
vào phép tính xấp xỉ các kênh biến đổi theo thời gian 

4.4.3 Mô hình tín hiệu đầu thu  
 
                       

1
( ) ( , ) ( ) ( )
, , , , ,

1 0

,
tN L

r r u u r
n m l n m n l m n m

u l
y h x z

−

−
= =

= +∑∑    (4.19) 
 

Trong đó n=0,…,N-1 và 
( )
,
r

n mz  là nhiễu trắng Gausian 
(AWGN) .T  là thời gian lấy mẫu. 

4.4.4. Ước lượng hệ số BEM  và ước lượng kênh truyền  
        Trong ước lượng Bayesian, các thông số của kênh truyền được 
coi là các biến ngẫu nhiên (với số liệu thống kê đã biết trước) để ước 
tính, các mẫu tín hiệu đầu thu tương ứng với ký tự P pilot có thể viết 
dưới dạng vector như sau: 
              ,y Sc z= +          (4.20) 

a. Kỹ thuật ước lượng MAP 
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Dựa vào phương pháp Bayesian và các mẫu tín hiệu thu 
được ở miền thời gian, chúng ta có thể ước lượng hệ số BEM bằng 
cách sử dụng nguyên lý ước lượng MAP (maximum-a-posteriori) và 
được xác định như sau:        
   ( ) 11

0
H H

cc S S R N S y
∧ −−= +                       (4.24) 
b. Kỹ thuật ước lượng ML 
Không giống như cách tiếp cận Bayes, hướng tiếp cận Fisher 

đơn giản hơn vì bên thu không cần biết qui luật biến đổi của kênh 
truyền. Ước lượng ML của hệ số BEM được biểu diễn như sau: 

 ( ) 1H Hc S S S y
∧ −

=         (4.26)                                         
Sau khi ước lượng được hệ số BEM ta có thể ước lượng 

được đáp ứng xung kênh truyền như sau: ( , ) ( , )r u r u

Lh B c
∧ ∧

=     (4.27) 
 

4.5.  MÔ PHỎNG  
Chúng ta sẽ thực hiện mô phỏng ước lượng kênh truyền và hệ số 

BEM, sử dụng các mô hình cơ sở mở rộng là CE-BEM, GCE-BEM, 
DPS-BEM, KL-BEM. Số anten phát là 2, số anten thu là 2, Q =5, 
FFT=128, tần số lẫy mẫu sf  =1.92MHz và tần số sóng mang 

cf =2GHz. Chiều dài CP là 10 mẫu ( gN =10). Trong mỗi burst 
truyền gồm 7 mẫu ( gồm dữ liệu và pilot). Số pilot sử dụng là ký tự 
cho mỗi burst. Sử dụng điều chế 64-QAM. Trong kết quả lấy ở hình 
mô phỏng, mỗi điểm vẽ thể hiện MSE được lấy trung bình của 1000 
kết quả khác nhau để có kết quả chung nhất. Tốc độ người dùng, vị 
trí chèn pilot ,tất cả có thể thay đồi để ta có thể so sánh các kết quả 
mô phỏng với những điều kiện khác nhau thông qua giao diện GUI 
Matlab. 
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4.5.1. Sơ đồ xử lý tín hiệu thu, phát 
4.5.2. Lưu đồ thuật toán chương trình mô phỏng 
4.5.3.  Kết quả mô phỏng 

a. Ước lượng MAP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4.10 MSE của hệ số BEM theo MAP 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4.11 MSE của đáp ứng xung kênh tuyền h theo MAP 
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Nhận xét 
Trong ước lượng MAP thì kết quả ước lượng dựa vào mô hình 

DPS – KL là tốt nhất, trong một số trường hợp thì kết quả mô phỏng 
MSE của h dựa vào mô hình cơ sở mở rộng DPS và KL là trùng 
nhau, còn kết quả mô phỏng MSE dựa vào mô hình CE là kém nhất. 

Ta thấy MSE càng giảm khi SNR càng tăng lên, do công suất  
phát càng lớn so với công suất nhiễu thì ảnh hưởng của nhiễu sẽ 
không đáng kể, chất lượng của hệ thống sẽ tốt hơn. 

b. Ước lượng ML 
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Hình 4.12 MSE của hệ số BEM theo ML 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4.13 MSE của đáp ứng xung kênh tuyền h theo ML 
Nhận xét 

- Trong ước lượng ML thì kết quả ước lượng dựa vào mô hình 
DPS-KL là tốt nhất, trong một số trường hợp thì kết quả mô phỏng 
MSE của h dựa vào mô hình cơ sở mở rộng DPS và KL là trùng 
nhau, còn kết quả mô phỏng MSE dựa vào mô hình CE là kém nhất. 

- Qua mô phỏng, ta thấy ước lượng MAP có kết quả tốt hơn so 
với kỹ thuật ước lượng ML. Vì trong công thức ước lượng MAP có 
thêm công suất nhiễu nhiệt trung bình N0. Vì vậy kết quả ước lượng 
của MAP tốt hơn ML, nhất là với SNR thấp thì MSE (Mean Square 
Error) của MAP nhỏ hơn ML nhiều vì khi đó N0 khá lớn và ảnh 
hưởng nhiều đến kết quả.  

- Ta thấy MSE càng giảm khi SNR càng tăng lên, do công suất  
phát càng lớn so với công suất nhiễu thì ảnh hưởng của nhiễu sẽ 
không đáng kể, chất lượng của hệ thống sẽ tốt hơn. 
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4.6. KẾT LUẬN CHƯƠNG 
Trong chương cuối này đã thực hiện chương trình mô phỏng 

ước lượng kênh truyền cho mạng di động trong hệ thống MIMO-
OFDM sử dụng kỹ thuật ước lượng ML (Maximum Likelihood) theo 
hướng tiếp cận Fisher và sử dụng kỹ thuật ước lượng MAP 
(Maximum-A-Posteriori) theo hướng tiếp cận Bayesian. Với việc so 
sánh ước lượng kênh giữa ML và MAP cùng với các mô hình khai 
triển cơ bản (BEMs- basis expansion models) cho  ta  t hấy được  
những ưu  nhược  đ iểm của  từn g phươn g pháp . Từ đó 
giúp ta xác định được các ứng dụng cụ thể để lựa chọn từng phương 
pháp cho phù hợp nhằm đạt được hàm truyền của kênh một cách tốt 
nhất so với yêu cầu  đề ra. 
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 
 

1. KẾT LUẬN 
Ước lượng kênh truyền là một khâu cực kì quan trọng trong 

việc khôi phục lại tín hiệu, ngoài ra nó còn giúp cho vấn đề đồng bộ 
được thực hiện tốt hơn. Nghiên cứu việc ước lượng kênh truyền, luận 
văn đã tập trung vào hai kĩ thuật ước lượng kênh truyền khác nhau 
trong hệ thống MIMO-OFDM. Bằng cách sử dụng các hàm cơ sở 
khác nhau để xấp xỉ sự thay đổi thời gian của kênh, việc triển khai 
các mô hình khai triển cơ bản (BEMs) làm giảm đáng kể không gian 
biểu diễn kênh, vì thế giúp giải quyết khả năng nhận biết và để cho 
phép ước lượng đáng tin cậy về đáp ứng kênh truyền trong truyền 
dẫn MIMO-OFDM. 

Luận văn cũng đã đưa ra kết quả mô phỏng để so sánh các kỹ 
thuật ước lượng khác nhau. Qua mô phỏng, ta thấy ước lượng MAP 
có kết quả tốt hơn so với kỹ thuật ước lượng ML. Vì trong công thức 
MAP có thêm công suất nhiễu nhiệt trung bình N0. Nhất là với SNR 
thấp thì MSE (Mean Square Error) của MAP nhỏ hơn ML nhiều vì 
khi đó N0 khá lớn và ảnh hưởng nhiều đến kết quả.  

Ta thấy MSE càng giảm khi SNR càng tăng lên, do công suất  
phát càng lớn so với công suất nhiễu thì ảnh hưởng của nhiễu sẽ 
không đáng kể, chất lượng của hệ thống sẽ tốt hơn. 
2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 

Công nghệ MIMO-OFDM đang và sẽ được ứng dụng rất 
nhiều trong các hệ thống viễn thông tốc độ cao và đang phát triển 
không ngừng vì những ưu điểm của nó. Kỹ thuật ước lượng kênh 
truyền càng trở nên cần thiết trong các máy phát cũng như máy thu 
để đảm bảo được chất lượng tín hiệu cũng như tốc độ ngày càng 
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cao. Đây là một chủ đề đầy hứa hẹn trong việc nghiên cứu sử 
dụng công nghệ MIMO- OFDM.  

Luận văn đã tập trung nghiên cứu vấn đề ước lượng kênh 
truyền trong truyền dẫn MIMO-OFDM của mạng di động, trong đó 
ước lượng đáp ứng kênh truyền để đảm bảo kết nối liên tục và tốc 
độ truy cập cho đầu cuối trong trường hợp di chuyển với tốc độ cao. 
Tuy nhiên, ở đây vấn đề đồng bộ tần số lấy mẫu và thời điểm lấy 
mẫu được giả định hoàn hảo.  

Trên cơ sở đã tìm hiểu lý thuyết về các kỹ thuật ước lượng 
kênh truyền, hướng phát triển đề tài được đề xuất như sau: 

- Nghiên cứu kết hợp ước lượng kênh và tính toán đồng 
bộ tần số lấy mẫu và thời điểm lấy mẫu tín hiệu phát để có thể 
thu được tín hiệu thu đạt được hiệu suất cao hơn nữa, đáp ứng cho 
tốc độ truy cập ngày càng cao ngay cả trong điều kiện thuê bao di 
chuyển nhanh của mạng di động 4G . 

- Tăng số lượng anten phát và kết hợp thêm các phương pháp mã 
hóa kênh vào hệ thống OFDM để bên thu có thể phát hiện và sửa lỗi. 

- Thực hiện thêm các kỹ thuật ước lượng khác như ước 
lượng thích nghi (bộ ước lượng Kalman), nội suy… 

 
 


