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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

 Luận văn này trình bày cách làm thế nào các thiết bị di động 

thiết lập những kết nối này đến trạm tế bào phát sóng mạnh nhất 

trong vùng lân cận nó. Để làm được điều này, các thiết bị di động đã 

khắc phục được những thách thức của ước lượng kênh truyền để giao 

tiếp với các nhà trạm và đồng bộ hóa tần số. Hơn nữa, nhiều thiết bị 

di động giao tiếp cùng lúc đến người nhận  từ các khoảng cách khác 

nhau. Từ đây, nó được đồng bộ hóa một cách tích hợp đến các trạm 

cơ sở. LTE sử dụng hai tín hiệu, tín hiệu đồng bộ cơ sở PSS (Primary 

Synchronization Signal) và tín hiệu đồng bộ thứ cấp SSS (Secondary 

Synchronization Signal) một cách tuần tự để xác định những nhà 

trạm rỗi mà thiết bị di động sẽ đồng bộ trong đó. Luận văn này sẽ mô 

phỏng bằng cách sử dụng Matlab, dùng thủ tục tìm kiếm cell, những 

phương pháp liên kết với nó như đã được đề cập ở đây và các giải 

pháp để làm việc đó. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

 Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu, học tập và mô phỏng 

thủ tục tìm kiếm và đồng bộ Cell trong môi trường LTE. 

 Nghiên cứu công nghệ OFDM, SC-FDMA, là công nghệ 

sử dụng cho đường xuống (downlink) và đường lên (Uplink) của 

LTE.  

 Xây dựng chương trình mô phỏng. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 Các kỹ thuật ghép kênh OFDM, SC-FDMA sử dụng cho 

đường xuống và đường lên của hệ thống LTE. 
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 Nghiên cứu tín hiệu đồng bộ cơ sở, tín hiệu đồng bộ thứ 

cấp sử dụng trong thủ tục tìm kiếm Cell . 

 Ứng dụng Matlab để mô phỏng. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

 Tìm hiểu các yếu tố cơ bản trong quá trình truyền dữ liệu 

từ thuê bao di động lên kênh truyền cũng như quá trình nhận dữ liệu 

từ kênh truyền về đến thuê bao (đường Uplink và đường Downlink). 

 Sử dụng lý thuyết về các tín hiệu đồng bộ cơ sở PSS và tín 

hiệu đồng bộ thứ cấp SSS để tìm kiếm và đồng bộ Cell trong quá 

trình truyền dữ liệu. 

 Viết chương trình Matlab để mô phỏng các quá trình này. 

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

 Công nghệ LTE đang hướng tới các mục tiêu như sau: 

 Tốc độ đỉnh tức thời với băng thông 20 MHz: Tải 

xuống 100 Mbps, tải lên 50 Mbps. 

 Hoạt động tối ưu với tốc độ di chuyển của thuê bao là 

0-15 Km/h. Vẫn hoạt động tốt với tốc độ di chuyển của thuê bao từ 

15-120 Km/h và vẫn di trì hoạt động khi thuê bao di chuyển với tốc 

độ từ 120-350 Km/h, thậm chí là 500 Km tùy băng tần sử dụng. 

 Để đạt được những mục tiêu kể trên, có rất nhiều các kỹ 

thuật mới được áp dụng, trong đó nổi bật là kỹ thuật vô tuyến 

OFDM, kỹ thuật SC-FDMA.  

 Và các kỹ thuật này được ứng dụng để tối ưu hóa quá trình 

tìm kiếm và đồng bộ Cell trong các thiết bị di động một cách nhanh 

chóng nhằm tăng hiệu quả sử dụng băng thông kênh truyền, đáp ứng 

nhu cầu viễn thông ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng 

dịch vụ. 
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6. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN 

 Theo mục tiêu và đối tượng nghiên cứu đã trình bày ở phần 

trên, nội dung của để tài sẽ bao gồm 3 chương như sau:: 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LTE  

CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT OFDMA VÀ SC-FDMA  

CHƯƠNG 3: TÌM KIẾM VÀ ĐỒNG BỘ CELL 

CHƯƠNG 1:   

TỔNG QUAN VỀ LTE 

1.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ LTE 

 Các mục tiêu của công nghệ này là: 

 Tốc độ đỉnh tức thời với băng thông 20 MHz: 

  Tải xuống: 100 Mbps; Tải lên: 50 Mbps 

 Dung lượng dữ liệu truyền tải trung bình của một người 

dùng trên 1 MHz so với mạng HSDPA Rel. 6: 

  Tải xuống: gấp 3 đến 4 lần; Tải lên: gấp 2 đến 3 lần. 

 Hoạt động tối ưu với tốc độ di chuyển của thuê bao là 0 – 

15 km/h. Vẫn hoạt động tốt với tốc độ từ 15 – 120 km/h. Vẫn duy trì 

được hoạt động khi thuê bao di chuyển với tốc độ từ 120 – 350 km/h 

(thậm chí 500 km/h tùy băng tần). 

 Các chỉ tiêu trên phải đảm bảo trong bán kính vùng phủ 

sóng 5km, giảm chút ít trong phạm vi đến 30km. Từ 30 – 100 km th. 

không hạn chế.  

1.2. MỤC TIÊU THIẾT KẾ LTE  

 Tiềm năng, dung lượng. Hiệu suất hệ thống 

 Các vấn đề liên quan đến việc triển khai 

 Kiến trúc và sự dịch chuyển (migration) Quản lý tài 

nguyên vô tuyến 
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 Độ phức tạp 

 Những vấn đề chung 

1.2.1. Tiềm năng công nghệ 

1.2.2. Hiệu suất hệ thống 

1.2.3. Các vấn đề liên quan đến việc triển khai 

1.2.4. Độ linh hoạt phổ và việc triển khai 

1.2.5. Kiến trúc và sự dịch chuyển (migration)  

1.2.6. Quản lý tài nguyên vô tuyến 

1.2.7. Độ phức tạp 

1.2.8. Những vấn đề chung 

CHƯƠNG 2:   

KỸ THUẬT OFDMA VÀ SC-FDMA 

2.1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG 

 Mục đích chương nhằm cung cấp các kiến thức về nguyên lý 

của các kỹ thuật đa truy nhập vô tuyến OFDMA và SC-FDMA và lý 

do sử dụng các kỹ thuật đa truy nhập vô tuyến này trong LTE. 

2.2. CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA OFDM 

  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.    

 Về bản chất, OFDM là một trường hợp đặc biệt của phương 

thức phát đa sóng mang theo nguyên lý chia dòng dữ liệu tốc độ cao 

thành tốc độ thấp hơn và phát đồng thời trên một số sóng mang được 

phân bổ một cách trực giao. Nhờ thực hiện biến đổi chuỗi dữ liệu từ 

nối tiếp sang song song nên thời gian symbol tăng lên. Do đó, sự 

phân tán theo thời gian gây bởi trải rộng trễ do truyền dẫn đa đường 

(multipath) giảm xuống.  
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2.3. ĐƠN SÓNG MANG (SINGLE CARRIER) 

2.4. ĐA SÓNG MANG (MULTI-CARRIER)           

2.5. SỰ TRỰC GIAO (ORTHOGONAL)   

2.5.1. Trực giao miền tần số  

2.5.2. Mô tả toán học của OFDM 

2.6. CÁC KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ TRONG OFDM  

2.6.1. Điều chế BPSK 

2.6.2. Điều chế QPSK  

2.6.3. Điều chế QAM   

2.6.4. Mã Gray. 

2.7. ĐỒNG BỘ THỜI GIAN VÀ ĐỒNG BỘ TẦN SỐ TRONG 

OFDM  

2.7.1. Đồng bộ thời gian   

2.7.2. Đồng bộ tần số 

2.8.  CÁC ĐẶC TÍNH CỦA OFDM  

2.8.1. Ưu điểm 

2.8.2. Nhược điểm 

2.9. KỸ THUẬT SC-FDMA 

2.9.1. Tổng quan SC-FDMA 

 Mục tiêu thiết kế cho đường uplink của LTE là cung cấp tín 

hiệu có đỉnh thấp hơn so với đỉnh của tín hiệu WCDMA trong khi 

đồng thời cung cấp một truy cập trực giao không yêu cầu phía đầu 

thu xóa nhiễu liên tiếp SIC (Successive Interference 

Cancellation)[12]. Và do đó, hệ thống LTE sử dụng SC-FDMA 

(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) ở đường 

Uplink của LTE để phục vụ yêu cầu này. Hệ thống SC-FDMA đã 

chứng minh là có PAPR thấp hơn khi so sánh với OFDM. 
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2.9.2. Quá trình truyền nhận dữ liệu trong SC-FDMA 

 Bắt đầu của việc nghiên cứu này, việc truyền và nhận dữ liệu 

của SC-FDMA giữa hai user A và B được thực hiện bằng cách sử 

dụng chuỗi CAZAC cho việc ước lượng kênh, sử dụng ánh xạ sóng 

mang con cục bộ. Và bộ phát SC-FDMA được thực hiện như trên 

hình 2.22:  

 

Hình 2.22: Bộ phát SC-FDMA 

 Dữ liệu đưa vào bao gồm những thông số sau: 

 FFT có độ dài 128. 

 Độ dài IFFT cho ánh xạ sóng mang con: 512. 

 Dữ liệu đầu vào: 16 QAM. 

 Chuỗi CAZAC sử dụng cho việc ước lượng kênh. 

 Số lượng user là 2 và có kênh truyền khác nhau. 

 Trong trường hợp SC-FDMA sóng mang con cục bộ, dữ liệu 

đến IFFT sẽ cho ra được các thông số như sau: 

1. Mỗi user chiếm 64 khe trong tổng số 128 khe của FFT, thể 

hiện trong hình 2.25 và 2.26 
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2. Ước lượng kênh sử dụng chuỗi CAZAC được truyền tín 

hiệu tham khảo trong mỗi khe riêng của từng frame. Hình 2.27 và 

2.28 thể hiện ước lượng kênh sử dụng chuỗi CAZAC có độ dài 64. 

3. FFT được thực hiện dựa trên kỹ thuật điều chế 16-QAM từ 

mỗi user, vì vậy mà mỗi sơ đồ điều chế dữ liệu được trải rộng ra trên 

tất cả các sóng mang con sử dụng bởi UE. 

4. Dữ liệu từ mỗi user này được ánh xạ đến 64 khe trong 512 

khe IFFT. 

5. Mỗi UE sau đó truyền dữ liệu user tương ứng của nó lên 

và được nhận bằng eNodeB từ kênh truyền khác. 

6. Dữ liệu từ mỗi user đều phải trải qua hiệu ứng kênh truyền 

và nhiễu cộng bên ngoài. 

7. Tại receiver, hiệu ứng kênh được loại bỏ và dữ liệu từ mỗi 

user được khôi phục lại. 

2.10. KẾT LUẬN CHƯƠNG 

  Chương này đã trình bày các nguyên lý chung của OFDM và 

SC-FDMA. OFDM là phương pháp truyền dẫn đa sóng mang cho 

phép truyền dẫn vô tuyến băng rộng với khả năng tiết kiệm băng 

thông nhất. Vì thế nó được sử dụng cho mô hình lớp vật lý OFDMA 

đường xuống của LTE. Tuy nhiên, do nhược điểm của OFDM là nó 

có PAPR cao. Trong khi đó SC-FDMA sử dụng trải phổ bằng DFT, 

các tín hiệu điều chế được truyền nối tiếp. Vì thế PAPR trong SC-

FDMA thấp hơn nhiều so với OFDM, do đó SC-FDMA được sử 

dụng cho đường lên của LTE. Đặc biệt kỹ thuật SC-FDMA với việc 

ứng dụng chuỗi Zadoff-Chu, hệ số PAPR thấp sẽ được ứng dụng 

trong chương sau dùng để nghiên cứu phương pháp tìm kiếm và 

đồng bộ Cell trong môi trường LTE. 
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CHƯƠNG 3:   

TÌM KIẾM VÀ ĐỒNG BỘ CELL 

3.1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG 

 Nghiên cứu cấu trúc của một Cell vô tuyến. 

 Các tín hiệu đồng bộ được sử dụng cho quá trình tìm kiếm 

và đồng bộ Cell. 

 Nghiên cứu về thủ tục đồng bộ Cell. Bao gồm lý thuyết và 

mô phỏng. 

3.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 

 Tìm kiếm cell là một chức năng cơ bản của bất kỳ hệ thống di 

động tế bào, trong đó là việc đồng bộ hóa thời gian và tần số thu 

được giữa các đơn vị di động và nhà mạng. Thực hiện thành công thủ 

tục tìm kiếm và lựa chọn Cell cũng như việc thu thập thông tin hệ 

thống ban đầu là điều cần thiết cho các thiết bị người dùng trước khi 

phải thực hiện hơn nữa các biện pháp giao tiếp với mạng. LTE sử 

dụng một thủ tục tìm kiếm Cell phân cấp, trong đó một Cell vô tuyến 

LTE được xác định bởi một nhận dạng Cell. 

 Hệ thống LTE bao gồm 504 nhận dạng cell lớp vật lý. Để chứa 

và quản lý số lượng nhận dạng cell lớn này, những nhận dạng cell 

này được chia thành 168 nhóm nhận dạng lớp tế bào duy nhất. Mỗi 

nhóm sẽ bao gồm 3 nhận dạng lớp vật lý. 

Điều này được biểu diễn bằng hai biểu thức: 
(1) 0...167IDN       và (2) 0,1,2 (3.1)IDN 

 

3.3. TÍN HIỆU ĐỒNG BỘ 

 Thủ tục tìm kiếm Cell phân cấp này được thực hiện theo 2 

bước bằng cách sử dụng hai tín hiệu: 

 Tín hiệu đồng bộ sơ cấp 
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 Tín hiệu đồng bộ thứ cấp 

 Các tín hiệu đồng bộ sơ cấp đầu tiên xác định 1 trong 3 nhận 

dạng cell (0,1,2) được thể hiện bởi (2)

IDN . Sau đó các tín hiệu đồng bộ 

thứ cấp được sử dụng để xác định 1 nhận dạng cell từ trong 0 đến 

167 được thể hiện bởi (1)

IDN . Tín hiệu cơ sở được dựa trên chuỗi 

Zadoff-Chu, đó là chuỗi tự tương quan Zero biên độ không đổi 

(chuỗi  CAZAC: Constant Amplitude Zero Auto Correlation) 

 Chuỗi Zadoff-Chu là một chuỗi giá trị toán học phức tạp, được 

áp dụng cho các tín hiệu vô tuyến, cho ra kết quả là một tín hiệu điện 

từ có biên độ không đổi. Giá trị phức của mỗi vị trí (n) của chuỗi 

Zadoff-Chu gốc (u) được thể hiện bằng biểu thức: ( 1)

( ) ZC

un n
j

N

ux n e

 


  với  0 ZCn N                                (3.2) 

ZCN : độ dài của chuỗi Zadoff-Chu[18]. 

3.3.1. Tín hiệu đồng bộ sơ cấp 

a. Sự hình thành chuỗi 

 Chuỗi d(n) được sử dụng cho các tín hiệu đồng bộ sơ cấp được 

tạo ra từ một chuỗi Zadoff-Chu trong miền tần số theo biểu thức: 

 

( 1)

63

( 1)( 2)

63

0,1,...,30
( ) 3.3

31,32,...,61

un n
j

u u n n
j

e n
d n

e n








 





 
   

Bảng 3.1: Hệ số gốc của tín hiệu đồng bộ sơ cấp 

 (2)

IDN  Hệ số gốc (u) 

0 25 

1 29 

2 34 

b. Ánh xạ đến phần tử nguồn 

 Trong LTE sử dụng 2 kiểu cấu trúc khung để dùng cho đường 

downlink và uplink, đó là: 
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 Kỹ thuật song công phân chia theo tần số FDD (Frequency 

Division Duplex) (cấu trúc khung kiểu 1). 

 Kỹ thuật song công phân chia theo thời gian TDD (Time 

Division Duplex) (cấu trúc khung kiểu 2) 

 Chuỗi d(n) sẽ được ánh xạ đến phần tử nguồn theo công thức 

sau: 

, ( ) 0,1,....,61

31 (3.4)
2

k l

DL RB

RB SC

a d n n

N N
k n

 

  
 

 Đối với cấu trúc khung kiểu một, tín hiệu đồng bộ sơ cấp sẽ 

được ánh xạ đến Symbol OFDM cuối cùng trong khe 0 và 10. 

 Đối với cấu trúc khung kiểu hai, tín hiệu đồng bộ sơ cấp sẽ 

được ánh xạ đến Symbol OFDM thứ ba trong khung con 1 và 6. [14]. 

 31 3.5
2

5, 4,..., 1,62,63,...,66

DL RB

RB SCN N
k n

n

  

   

 

3.3.2. Tín hiệu đồng bộ thứ cấp 

a. Sự hình thành chuỗi 

 Chuỗi d(0),d(1),…,d(61) được sử dụng cho tín hiệu đồng bộ 

thứ cấp là một sự ghép xen kẻ giữa hai chuỗi nhị phân có độ dài là 

31. Chuỗi ghép này được xáo trộn với một chuỗi xáo trộn của tín 

hiệu đồng bộ sơ cấp[6]. 

 Tổ hợp của 2 chuỗi có độ dài 31 này sẽ tạo thành tín hiệu đồng 

bộ thứ cấp khác nhau giữa khung con 0 và khung con 5 theo công 

thức: 
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0

1

( )

0 0

( )

1 0

( ) ( ) 0
(2 ) (3.6)

( ) ( ) 5

m

m

s n c n trong khung con
d n

s n c n trong khung con


 


 

01

0 1

( )( )

1 1 1

( ) ( )

0 1 1

( ) ( ) ( ) 0
(2 1) (3.7)

( ) ( ) ( ) 5

mm

m m

s n c n z n trong khung con
d n

s n c n z n trong khung con


  


 

với 0 30n  . Các hệ số m0 m1 được rút ra từ nhóm nhận dạng cell 

lớp vật lý (1)

IDN  theo công thức: 

0

1 0

(1)

(1)

(1)

'mod31 (3.8)

( '/ 31 1) mod31 (3.9)

' ( 1) / 2 (3.10)

'( ' 1) / 2
(3.11)

30

' / 30 (3.12)

ID

ID

ID

m m

m m m

m N q q

N q q
q

q N



    

  

  
  
 

   

 

 Hai chuỗi 0( )

0 ( )
m

s n  và 1( )

1 ( )ms n  được định nghĩa bằng hai 

phép dịch vòng khác nhau của ( )s n  theo công thức: 

0

1

( )

0 0

( )

1 1

( ) (( ) mod31) (3.13)

( ) (( ) mod31) (3.14)

m

m

s n s n m

s n s n m

 

 

Với  ( ) 1 2 ( ),0 30s i x i i    , và x(i) được định nghĩa bằng: 

( 5) ( ( 2) ( ))mod 2, 0 25
(3.15)

(0) 0, (1) 0, (2) 0, (3) 0, (4) 1.

x i x i x i i

x x x x x

     


    

  Hai chuỗi xáo trộn 0 ( )c n  và 1( )c n phụ thuộc vào tín hiệu đồng 

bộ sơ cấp và được định nghĩa bằng hai phép dịch vòng khác nhau của 

chuỗi ( )c n  như sau: 

(2)

0

(2)

1

( ) (( ) mod31) (3.16)

( ) (( 3) mod31) (3.17)

ID

ID

c n c n N

c n c n N
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 Với (2) {0,1,2}IDN  là nhận dạng lớp vật lý nằm trong nhóm 

nhận dạng Cell lớp vật lý (1)

IDN , còn ( )c i  được định nghĩa bằng: 

( ) 1 2 ( ), 0 30 (3.18)

( 5) ( ( 3) ( ))mod 2, 0 25 (3.19)

(0) 0, (1) 0, (2) 0, (3) 0, (4) 1 (3.20)

c i x i i

x i x i x i i

x x x x x

   

     


    

 

Hai chuỗi xáo trộn 0( )

1 ( )
m

z n  và 1( )

1 ( )mz n được định nghĩa bằng 

phép dịch vòng ( )z n  như sau: 

0

1

( )

1 0

( )

1 1

( ) (( ( mod8))mod31) (3.21)

( ) (( ( mod8))mod31) (3.22)

m

m

z n z n m

z n z n m

 

 
 

 Với 0m  và 1m  được lấy từ bảng 4.2 và ( )z i  được định nghĩa 

như sau: 

( ) 1 2 ( ), 0 25 (3.23)

( 5) ( ( 4) ( 2) ( 1) ( ))mod 2, 0 25

(0) 0, (1) 0, (2) 0, (3) 0, (4) 1. (3.24)

z i x i i

x i x i x i x i x i i

x x x x x

   

         


    

 

b. Ánh xạ đến phần tử nguồn  

Sử dụng bảng 3.2 để tra các hệ số (1)

IDN và các hệ số 0m , 1m  

3.4. THỦ TỤC ĐỒNG BỘ CELL   

1. UE xác định Symbol bắt đầu. 

2. UE tìm kiếm một Cell và thực hiện đồng bộ gần đúng. 

3. UE xác định tần số sóng mang. 

4. UE thực hiện việc đồng bộ thời gian 

5. UE thực hiện đồng bộ tần số chính xác.  

3.4.1. Dò tìm tín hiệu đồng bộ sơ cấp (PSS) 

 Symbol bắt đầu được xác định bằng cách kiểm tra đỉnh tam 

giác trong tỉ lệ tương quan chéo và hàm tự tương quan được mô tả 

trên hình 3.11. Hình 3.12 cho thấy đỉnh thu được tại symbol bắt đầu.  
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Hình 3.11: Sơ đồ ước lượng Symbol bắt đầu sử dụng  

hàm tương quan chéo và hàm tự tương quan 

 

Hình 3.12: Xác định độ dài của Symbol. 
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 Bây giờ, UE đã có một lựa chọn tín hiệu nhận được từ một 

trong ba chuỗi mà nó biết. UE thực hiện điều này với 2 quan tâm: 

1. Tín hiệu đã trải qua 1 vòng xoay pha trong khi di chuyển 

từ cell vô tuyến đến UE. 

2. Tín hiệu đã trả qua sự suy hao trên kênh truyền và UE có 

ước lượng kênh truyền để sử dụng với tín hiệu đồng bộ thứ cấp SSS. 

 Để mô phỏng, nó đã được giả định rằng PSS với hệ số gốc 25 

là  tín hiệu truyền từ Cell vô tuyến. Hình 3.13 cho thấy kết quả tương 

quan tại người nhận khi có một lựa chọn chính xác trong chuỗi và 

không có độ lệch tần số. Hình 3.14 cho thấy kết quả tương quan  ở 

người nhận khi có một lựa chọn chính xác của chuỗi với độ lệch 15 

KHz.  

 

Hình 3.13: Hàm tự tương quan của chuỗi PSS với chính nó  

và không có dịch pha 
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Hình 3.14: Hàm tự tương quan giữa tín hiệu nhận được  

và chuỗi UE với root 25. 

 Ngoài ra, UE biết vị trí đỉnh cao nhất của biên độ khi không có 

độ lệch và tùy thuộc vào vị trí của đỉnh nó tìm thấy khi nó phát hiện 

PSS, nó có thể tính toán độ lệch này. Trong trường hợp này, nó đã 

được xác định độ lệch tần số 15 KHz, đỉnh di chuyển bằng một ngăn 

tần số. Bây giờ UE đã xác định độ lệch mà nó phải điều chỉnh khi 

nhận tín hiệu đồng bộ thứ cấp SSS. Lúc này, UE biết chuỗi PSS mà 

nó nhận được, đồng thời nó có một chuỗi tham khảo của tín hiệu và 

xác định được độ lệch của tần số, UE bây giờ có thể bắt đầu ước 

lượng kênh truyền bằng cách sử dụng chuỗi tham khảo của tín hiệu 

ban đầu.  

 Nếu chuỗi truyền dẫn là X, chuỗi nhận được sau những hiệu 

ứng của kênh truyền là Y, và kênh truyền được ký hiệu là H thì trong 

miền tần số ta có:  

Y=XH, khi đó kênh truyền H có thể được xác định bằng: 
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Y
H

X
  

 Nghịch đảo ước lượng của kênh này có thể thay thế trong 

chuỗi nhận được. Hình 3.17 cho thấy miền thời gian của các kênh 

thực tế và kênh ước lượng và hình 3.18 cho thấy miền tần số của các 

kênh thực tế và kênh ước lượng. 

 

Hình 3.17:Biểu diễn miền thời gian của kênh thực tế  

và kênh được ước lượng 

 

Hình 3.18: Biểu diễn miền  tần số của kênh thực tế  

và kênh ước lượng. 
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 Kết thúc của các bước ở trên, UE đã biết được: 

1. Biên của Symbol. 

2. Hệ số gốc của Cell. 

3. Định thời khung con (trong phần 4.1 mô tả trong hệ thống 

FDD, PSS được truyền trong các khung con 0 và khung con 5. Vì 

vậy, với sự phát hiện của PSS, UE biết nó đã được đồng bộ với một 

trong hai khung con này. Cho dù đó là khung con 0 hay khung con 5 

thì nó cũng có thể đồng bộ định thời khung mà nó sẽ được thực hiện 

với sự phát hiện của SSS) 

4. Ước lượng kênh truyền. 

3.4.2. Dò tìm tín hiệu đồng bộ thứ cấp (SSS)   

 Để thuận tiện cho việc mô phỏng, bây giờ ta giả sử UE phát 

hiện PSS trong khung con 0. Vì vậy, SSS bây giờ sẽ là: 

0

01

( )

0 0

( )( )

1 1 1

(2 ) ( ) ( )

(2 1) ( ) ( ) ( )

m

mm

d n s n c n

d n s n c n z n



 
 

với  0 ( )c n  và 1( )c n nhận được từ PSS. 

 Sơ đồ khối trong hình 3.19 hỗ trợ trong việc giải các xáo trộn 

trong tín hiệu SSS[19]. Các bước sau đây minh họa cho việc phát 

hiện SSS (mục tiêu chính là để phát hiện 0m  , 1m  để UE sau đó sử 

dụng bảng 3.2 và thu được giá trị nhận dạng Cell). Trong mô phỏng 

của luận văn này, tôi chọn 0m = 25 và 1m = 26 

1. Hiệu ứng kênh truyền được loại bỏ từ SSS và bất kỳ độ 

lệch tần số nào được xác định trước đó sẽ được điều chỉnh lại cho 

đúng. 

2. Tín hiệu thu được sẽ được giải đan xen (de-interleaved) 

trong phần chẵn và phần lẻ của nó, đó là d(2n) và d(2n+1). Từ đây 
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(2)

IDN  đã được biết từ PSS, mã đan xen 0 ( )c n  đã được xác định từ 

UE và có thể xác định được tín hiệu thu được.  
0( )

0 0(2 ) ( ) ( )
m

d n s n c n  

 

Hình 3.19: Sơ đồ khối cho việc phát hiện SSS. 
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 Ở đây, 0m  là giá trị chưa được xác định. Nó có thể được tìm 

thấy từ bảng 3.2 với cả hai 0m  và 1m  có giá trị nằm từ 0 đến 30. Vì 

vậy bây giờ UE so sánh tương quan với các tín hiệu khôi phục bằng 

30 bản sao của 0( )

0

m
s để ra quyết định lựa chọn phù hợp. Hình 3.20 

cho thấy kết quả bộ tương quan với những chuỗi lựa chọn phù hợp 

với thành phần chẵn 0s   và hình 3.21 cho thấy kết quả bộ tương quan 

với những chuỗi lựa chọn không phù hợp với thành phần chẵn của 0s  

 

 

Hình 3.20: Tín hiệu đúng bằng bộ tương quan giải đan xen phần 

chẵn 
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Hình 3.21: Tín hiệu sai của bộ tương quan  

giải đan xen phần chẵn. 

 Chúng ta thấy rằng, thành phần đỉnh của cả hai là gần như 

giống nhau, nhưng đỉnh của chuỗi lựa chọn đúng là tại vị trí bắt đầu 

của chuỗi, và đó là một độ lệch cho tất cả các tương quan khác. Bây 

giờ UE đã xác định được 0m  và 1m , nhưng lúc này nó không biết nó 

được chứa trong khung con nào, chúng ta ký hiệu nó là M. Trong 

trường hợp luận văn này, M được xác định là 25. 

3. Bây giờ, UE đã biết giá trị 0m  và 1m , nó sử dụng các giá 

trị này để khôi phục chuỗi z, theo công thức: 
0( )

1 0( ) (( ( mod8))mod31)
m

z n z n m   

4. Từ phương trình ở phần 4.2: 

0

1

( )

0 0

( )

1 0

( ) ( ) 0
(2 )

( ) ( ) 5

m

m

s n c n trong khung con
d n

s n c n trong khung con


 


 

01

0 1

( )( )

1 1 1

( ) ( )

0 1 1

( ) ( ) ( ) 0
(2 1)

( ) ( ) ( ) 5

mm

m m

s n c n z n trong khung con
d n

s n c n z n trong khung con
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Dựa vào phương trình này ta nhận ra những vấn đề sau: 

5. UE được xác định nằm trong khung con 0, 0c  được biết từ 

UE, 0m  được xác định từ 0s . Sử dụng các giá trị này, ta khôi phục 

được chuỗi 1z  . 

6. Lúc này 1c  cũng có thể được khôi phục bằng cách sử dụng 

chuỗi đã biết của (2)

IDN . 

7. Dùng chuỗi 1s  so sánh tương quan với 30 chuỗi nhận được 

ở đầu thu để tìm ra giá trị đúng và từ đó tìm ra giá trị 1m  (ký hiệu là 

M’). 

8. Nhưng tại đầu thu vẫn chưa xác định được giá trị này nằm 

trong khung con 0 hay khung con 1. Lúc này nó sẽ sử dụng giá trị M 

và M’ từ các bước trên và phát hiện ra được giá trị của (1)

IDN  từ bảng 

4.2. 

9. Trong phần mô phỏng này, 0m  = 25 và 1m  = 26. Hình 

3.22 cho thấy kết quả tương quan của một lựa chọn chính xác của 

phần lẻ của tín hiệu 1s  và hình 4.23 cho thấy kết quả của một chuỗi 

lựa chọn sai của phần lẻ của chuỗi truyền 1s . 

 

Hình 3.22: Lựa chọn đúng cho phần lẻ của tín hiệu đan xen. 
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Hình 3.23: Lựa chọn sai cho phần lẻ của tín hiệu đan xen. 

 Bây giờ chúng ta đã có M(25) và M’(26) và 0m  luôn luôn nhỏ 

hơn 1m . Do đó ta có  

0m = 25 và 1m = 26 

 Từ bảng 3.2 ta rút ra: (1)

IDN = 25. 

 Vì vậy bây giờ giá trị của nhận dạng Cell là: 
(1) (2)3cell

ID ID IDN N N    

3*25 0 75cell

IDN     

 Với sự xác định này thì UE cũng đồng thời xác định được giá 

trị của khung con mà mình chứa trong đó. Như vậy là chúng ta cũng 

đã hoàn thành việc đồng bộ thời gian của khung. 

 Kết thúc các bước này, UE đã có: 

1. Xác định được Cell vô tuyến ID. 

2. Đồng bộ thời gian và tần số với Cell vô tuyến. 
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3. Sẵn sàng nhận dữ liệu quảng bá ở đường Downlink của 

Cell vô tuyến. 

3.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 

 Qua việc nghiên cứu về các tín hiệu đồng bộ, ứng dụng chuỗi 

Zadoff-Chu cho việc tìm kiếm và đồng bộ Cell trong LTE, kết hợp 

với việc sử dụng Matlab để mô phỏng, ta đã hoàn thành công việc 

quan trọng của luận văn này, đó là thiết bị người dùng tìm kiếm Cell 

một di động có sóng mạnh nhất trong vùng phủ, kết nối đồng bộ vào 

nó. Tuy nhiên, đối với thiết bị di động tương lai, việc di chuyển với 

tốc độ cao, khi di chuyển trong vùng phủ của nhiều Cell, sẽ xảy ra 

trường hợp Cell đang kết nối không còn là Cell có sóng mạnh nhất 

nữa, khi đó việc lựa chọn lại Cell sẽ là yêu cầu cấp thiết. Việc lựa 

chọn lại Cell mới có sóng mạnh hơn này chính là vấn đề mở của luận 

văn này. Có thể được phát triển tiếp theo sau này. 

 

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 

1. Kết luận  

Luận văn thạc sỹ này đã nghiên cứu, học tập và mô phỏng thủ 

tục tìm kiếm và đồng bộ Cell trong LTE. Quá trình nghiên cứu này 

đã làm rõ được một số vấn đề sau đây: 

 Nghiên cứu kỹ thuật SC-FDMA, được sử dụng cho đường 

lên trong LTE. Mặc dù là nó phức tạp hơn nhiều so với OFDMA 

nhưng nó có được PAPR thấp, đó là một tính năng quan trọng của 

SC-FDMA và điều này làm chúng ta phải sử dụng nó tại đường lên 

của hệ thống LTE. Trong luận văn này, chúng ta đã quan sát việc 

truyền dữ liệu sử dụng công nghệ SC-FDMA từ thuê bao di động đến 

các “cell site” cho hai user, ước lượng kênh sử dụng chuỗi CAZAC 
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và giải điều chế chuỗi con tại bộ thu. Trong hệ thống SC-FDMA, 

chúng ta sử dụng chuỗi CAZAC cho ước lượng kênh truyền. Ước 

lượng kênh truyền quan trọng trong việc giảm thiểu hiệu ứng của 

kênh bằng cách sử dụng một bộ cân bằng kênh.  

 Nghiên cứu và làm rõ các thuộc tính của chuỗi Zadoff – 

Chu để cho thấy những thuộc tính tương quan của nó khiến nó trở 

thành một lựa chọn hiệu quả cho tín hiệu đồng bộ sơ cấp. Ngoài ra 

luận văn cũng đã nghiên cứu các vấn đề của đồng bộ thời gian và tần 

số, ước lượng kênh truyền và mô phỏng các thủ tục để khắc phục 

những vấn đề này bằng Matlab. Luận văn này đã cung cấp tầm quan 

trọng của đồng bộ thời gian và tần số cho việc giải điều chế tại bộ 

thu dữ liệu. 

2. Hướng phát triển của đề tài: 

  Luận văn đã đáp ứng những yêu cầu đề ra trong việc tìm kiếm 

và đồng bộ cell của hệ thống LTE. Tuy nhiên, luận văn chỉ mới dừng 

ở khía cạnh tìm kiếm ra Cell trong vùng phủ sóng và đồng bộ vào nó. 

Điều này xảy ra hạn chế là làm thế nào để chọn lựa và đồng bộ lại 

được với Cell tối ưu mới khi thiết bị di động di chuyển trong vùng 

phủ sóng của nhiều Cell cùng một lúc và Cell đang kết nối không 

còn là Cell mạnh nhất trong vùng phủ sóng nữa. Đó cũng chính là 

vấn đề cần giải quyết để nâng cao chất lượng của mạng di động 

tương lai. 


