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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Kỹ thuật LTE được lựa chọn sẽ là bước phát triển tiếp theo 

cho thế hệ di động 3G. Trong LTE, các vấn đề kỹ thuật đa truy nhập 

phân chia theo không gian SDMA vẫn đang được các nhà khoa học 

đầu ngành nghiên cứu và đề xuất nhiều giải pháp khác nhau. Trong 

những vấn đề đó, nổi lên là kỹ thuật tiền mã hóa (Tiền mã hóa) và 

hồi tiếp hữu hạn (Limited Feedback). Do đó, đề tài sẽ nghiên cứu các 

kỹ thuật Tiền mã hóa và Limited Feedback trong LTE. 

Từ những vấn đề nêu trên cùng với tầm nhìn tổng quan về các 

hướng nghiên cứu mới hiện nay, tôi chọn đề tài: “Nghiên cứu một 

số kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo không gian SDMA 

trong thông tin vô tuyến”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Tìm ra các giải pháp kỹ thuật hiệu quả trong kỹ thuật Tiền mã 

hóa và Limited Feedback. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Ø  Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu các kỹ thuật SDMA, 

nghiên cứu kiến trúc giao diện vô tuyến LTE, các kỹ thuật Tiền mã 

hóa và Limited Feedback. 

Ø  Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu Tiền mã hóa và Limited 

Feedback trong hệ thống theo chuẩn LTE với mỗi thiết bị đầu cuối 

chỉ có anten thu 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Thu thập, phân tích các tài liệu và thông tin liên quan đến đề tài. 
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- Trao đổi, thảo luận với các bạn cùng nhóm nghiên cứu. 

- Thực hiện tính toán mô phỏng các vấn đề liên quan và đánh 

giá kết quả, đề xuất, kiến nghị. 

5. Bố cục đề tài 

Ngoài các phần Mở đầu, Kết luận và hướng phát triển, Tài liệu 

tham khảo, Phụ lục, luận văn bao gồm 4 chương sau: 

Chương 1: Lý thuyết tổng quan về LTE 

Chương 2: Kỹ thuật đa anten 

Chương 3: Kiến trúc giao diện vô tuyến của LTE 

Chương 4: Mô phỏng kỹ thuật tiền mã hóa và hồi tiếp hữu hạn 

trong SDMA 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Tài liệu nghiên cứu được tham khảo là những bài báo khoa 

học, các luận văn thạc sỹ từ các trường đại học của các quốc gia khác 

trên thế giới, cùng với các trang web chuyên ngành. Luận văn chắc 

chắn không tránh khỏi những sai sót, rất mong nhận được sự góp ý 

của Hội đồng để luận văn trở thành một công trình thực sự có ích. 

 

CHƯƠNG 1 

LÝ THUYẾT TỔNG QUAN VỀ LTE 

1.1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG 

Trong chương này chúng ta sẽ trình bày lý thuyết tổng quan 

của LTE như các kỹ thuật đa truy nhập trong đường lên SC-FDMA 

và đường xuống OFDMA cũng như một số khái niêm liên quan như 

MIMO, SDMA. 



 3 

1.2. SỰ CẦN THIẾT CỦA LTE 

1.2.1. Sự phát triển của dữ liệu di động 

1.2.2. Dung lượng của một hệ thống viễn thông di động 

1.2.3. Tăng cường năng lực hệ thống 

1.3. CÁC ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA LTE 

1.3.1. Kỹ thuật đa truy nhập trong LTE 

1.3.2. Đa truy nhập phân chia theo tần số trực giao OFDMA 

a. Sử dụng OFDM giảm nhiễu liên ký tự ISI 

Một máy phát OFDM phân chia các thông tin vào một số luồng 

phụ song song và gửi chúng trên  các tần số khác nhau gọi là sóng 

mang con (sub-carrier). Nếu tổng tốc độ dữ liệu vẫn giống nhau thì 

tốc độ dữ liệu trên mỗi sóng mang con là ít hơn so với trước, vì vậy 

chu kỳ ký tự dài hơn. Điều này làm giảm số lượng ISI và làm giảm tỷ 

lệ lỗi. 

 
Hình 1.4. Giảm nhiễu ISI bằng cách truyền trên nhiều sóng        

 mang con. 

b. Bộ phát OFDM  

c. Sơ đồ khối 



 4 

1.3.3. Ứng dụng OFDMA trong di động 

a. Đa truy nhập (Multiple Access) 

b. Sử dụng lại tần số phân đoạn 

Mỗi di động đều nhận được một tín hiệu từ một trạm gốc trong 

sự hiện diện của nhiễu từ những trạm khác. Chúng ta cần một cách 

để giảm thiểu sự can thiệp để di động có thể nhận được thông tin hữu 

ích. 

Trong hệ thống LTE, mỗi trạm gốc có thể truyền trong cùng 

một băng tần số. Tuy nhiên, nó có thể phân bổ các sóng mang con 

trong băng đó một cách linh hoạt, bằng cách sử dụng một kỹ thuật 

được gọi là tái sử dụng tần số phân đoạn. 

 
Hình 1.9. Ví dụ thực hiện của tái sử dụng tần số phân đoạn khi sử 

dụng OFDMA. (a) Sử dụng miền tần số. (b) kết quả qui hoạch mạng. 

Hình 1.9. cho thấy mỗi tế bào truyền đến di động gần đó bằng 

cách sử dụng cùng một bộ sóng mang con , ký hiệu là f0. Phần còn 

lại được chia thành ba bộ, ký hiệu là f1, f2, f3, sử dụng cho di động 

xa. Hệ số tái sử dụng là 67%.  

c. Ước lượng kênh 

d. Chèn tiền tố tuần hoàn (Cyclic Prefix Insertion) 

Ở đây, máy phát bắt đầu bằng cách chèn một khoảng thời gian 

bảo vệ trước mỗi ký tự, sau đó sao chép dữ liệu kết thúc sau ký tự, để 
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làm thủ tục chèn vào khoảng thời gian bảo vệ. Nếu CP dài hơn trễ 

lan truyền, thì phía thu vẫn có thể tự tin đọc thông tin từ chỉ một ký 

tự tại một thời điểm.  

 
Hình 1.11. Hoạt động của chèn tiền tố tuần hoàn. 

e. Sử dụng miền tần số 

f. Lựa chọn khoảng cách sóng mang con 

1.3.4. Đa truy nhập phân chia tần số đơn sóng mang_SC-

FDMA 

a. Sự thay đổi công suất  trong OFDMA 

 
Hình 1.14. Dạng sóng OFDMA. (a) Biên độ của từng sóng mang con 

.(b) Biên độ của dạng sóng OFDMA kết quả. (c) Công suất của dạng 

sóng OFDMA. 
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OFDMA hoạt động tốt trên đường xuống LTE. Tuy nhiên, nó 

có một nhược điểm: công suất của tín hiệu truyền với sự thay đổi khá 

lớn. Hình 1.14a cho thấy một tập hợp các sóng mang đã được điều 

chế sử dụng QPSK, và do đó có công suất không đổi. Biên độ của tín 

hiệu kết quả (hình 1.14b) rất khác nhau, với cực đại các đỉnh của các 

sóng mang con trùng nhau và zero bị hủy bỏ. Lần lượt, những biến 

thể này được phản ánh vào công suất của tín hiệu truyền (hình 

4.11c). 

Những biến thể công suất có thể gây ra vấn đề cho bộ khuếch 

đại công suất của máy phát. Trong đường xuống, các trạm phát lớn, 

thiết bị đắt tiền, nên có thể tránh vấn đề này bằng cách sử dụng các 

bộ khuếch đại công suất đắt tiền tuyến tính tốt. Trong đường lên, di 

động rẻ, vì vậy không có tùy chọn này. Điều này làm cho OFDMA 

không phù hợp cho đường lên LTE. Giải pháp được lựa chọn là SC-

FDMA cho đường lên của LTE 

b. Sơ đồ khối của SC-FDMA 

1.4. KHÁI NIỆM MIMO 

1.5. ĐA TRUY NHẬP PHÂN CHIA THEO KHÔNG GIAN 

SDMA 

1.6. KẾT LUẬN CHƯƠNG 

Trong chương này đã trình bày các đặc tính cơ bản của LTE 

đặc biệt là các kỹ thuật đa truy nhập ở đường lên và đường xuống và 

một số khái niêm liên quan. Trong chương tiếp theo sẽ trình bày chi 

tiết hơn về kỹ thuật anten trong LTE. 
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CHƯƠNG 2 

KỸ THUẬT ĐA ANTEN 

2.1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG 

Trong chương này sẽ trình bày kỹ thuật ghép kênh không gian 

và beamforming trong LTE. 

2.2. GHÉP KÊNH KHÔNG GIAN (SPATIAL MULTIPLEXING) 

2.2.1. Nguyên lý hoạt động 

Hình 2.1. cho thấy một hệ thống ghép kênh không gian cơ bản, 

trong đó các máy phát và thu đều có hai anten. Các anten truyền hai 

ký tự cùng lúc, để tăng gấp đôi tốc độ dữ liệu truyền. 

Các ký tự đến anten nhận bằng bốn đường vô tuyến riêng biệt, 

do đó, tín hiệu nhận được có thể được viết như sau: 

   y1 = H11x1 + H12 x2 + n1              

              y2 = H21 x1 + H22 x2 + n2                           (2.1) 

  
Hình 2.1. Nguyên tắc của hệ thống ghép kênh không gian 2x2. 

Chúng ta hãy xem xét ví dụ sau đây: 

        H11 = 0,8    H12 = 0,6     x1 = 1     n1 = 0,02 
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   H21 = 0,2    H22 = 0,4     x2 = -1    n2 = -0,02         (2.2) 

Thay thế vào phương trình (2.1) ta được như sau:  

               y1 = 0,22 

    y2 = -0,22                    (2.3) 

Nhiệm vụ đầu tiên của phía thu là ước tính bốn phần tử kênh 

truyền Hij. Để làm được, phía phát quảng bá các ký tự tham chiếu 

theo kỹ thuật cơ bản được mô tả trong Chương 1, nhưng với một tính 

năng bổ sung: khi một anten truyền một ký tự tham chiếu, anten khác 

giữ yên tĩnh và không gửi gì cả. 

Bây giờ phía thu có đủ thông tin để ước tính ký hiệu truyền x1 

và x2. Có một số cách để làm điều này, nhưng đơn giản nhất là một 

máy dò zero-forcing, hoạt động như sau. Nếu chúng ta bỏ qua giao 

thoa và nhiễu, thì phương trình (2.1) là một cặp của phương trình 

đồng thời cho hai đại lượng chưa biết, x1 và x2. Những đại lượng này 

có thể được đảo ngược như sau: 

x’1 = (H’22y1- H’12y2)/ (H’11H’22- H’21H’12) 

x’2 = (H’11y2- H’21y1)/ (H’11H’22- H’21H’12)                    (2.4) 

Ở đây, H’ij là ước tính phía thu của kênh truyền Hij. Tương tự, 

x’1 và x’2 là ước lượng phía thu của ký tự truyền x1 và x2. Thay thế 

những con số từ phương trình (2.2) và (2.3) cho kết quả sau: 

      x’1 = 1,1 

                                         x’2 = -1,1                                          (2.5) 

Điều này là đồng nhất với các ký tự truyền của +1 và -1. Do 

đó, chúng ta đã truyền hai ký tự cùng một lúc sử dụng cùng một sóng 

mang con , và đã tăng gấp đôi tốc độ dữ liệu. 
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2.2.2. Ghép kênh không gian vòng hở (Open Loop Spatial 

Multiplexing) 

2.2.3. Ghép kênh không gian vòng kín (Close Loop Spatial 

Multiplexing) 

2.2.4. Ma trận đại diện (Matrix Representation) 

2.2.5. MIMO đa người dùng 

2.3. BEAMFORMING 

2.3.1. Nguyên lý hoạt động 

Trong beamforming, một trạm gốc sử dụng nhiều anten theo 

một cách hoàn toàn khác nhau, để tăng vùng phủ sóng của nó. Các 

nguyên tắc này được thể hiện trong hình 2.7.  

 
Hình 2.7. Nguyên tắc cơ bản của beamforming. 

Bằng cách áp dụng một đoạn đường pha đến tín hiệu truyền để 

thay đổi hướng phát sinh nhiễu kết hợp ta điều chỉnh biên độ và pha 

của các tín hiệu truyền, bằng cách áp dụng một bộ anten trọng lượng 

phù hợp.  
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Hình 2.8. Lái tia bằng cách sử dụng một tập hợp các dịch pha. 

Beamforming làm việc tốt nhất nếu các anten được gần nhau, 

do đó một trạm gốc có khả năng sử dụng hai bộ anten: một bộ 

beamforming khoảng cách gần nhau và một bộ phân tập và ghép 

kênh không gian khoảng cách rộng. 

2.3.2. Beam Steering 

2.3.3. Dual Layer Beamforming 

2.3.4. MIMO đa người dùng đường xuống 

2.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 

Trong chương này chúng ta đã tìm hiểu kỹ thuật ghép kênh 

không gian và beamforming trong LTE. Giao diện vô tuyến của LTE 

và ứng dụng của OFDMA và SC-FDMA trong môi trường vô tuyến 

sẽ được trình bày ở chương tiếp theo. 

CHƯƠNG 3 

KIẾN TRÚC GIAO DIỆN VÔ TUYẾN CỦA LTE 

3.1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG 

Chương này trình bày nguyên tắc của giao diện vô tuyến 

OFDMA và SC-FDMA được tổ chức như một hàm của thời gian và 
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tần số trong mạng lưới tài nguyên và cách LTE thực hiện truyền từ 

nhiều anten sử dụng nhiều bản sao của lưới.  

3.2. TÀI NGUYÊN LƯỚI 

3.2.1. Kiến trúc Slot 

Đầu tiên xét miền thời gian: 

Ts = 1/(2048 × 15.000)giây ≈ 32,6 ns      (3.1) 

Ts là khoảng thời gian lấy mẫu nếu hệ thống sử dụng FFT có 

chứa 2048 điểm. Khoảng thời gian ký tự 66,7 µs tương úng 2048 Ts. 

Các ký tự được nhóm lại thành các khe, có thời gian là 0.5ms 

(15.360 Ts). Điều này có thể thực hiện theo hai cách, hình 3.1. 

 
Hình 3.1. Tổ chức các ký tự trong Slot bằng cách sử dụng tiền tố 

tuần hoàn bình thường và mở rộng. 

Sử dụng tiền tố tuần hoàn bình thường, đầu thu có thể loại bỏ 

nhiễu liên ký tự với trễ lan truyền là 4,7. Nếu tế bào lớn bất thường. 

LTE cũng hỗ trợ một tiền tố tuần hoàn mở rộng, trong đó số lượng 

các ký tự mỗi khe được giảm xuống sáu. 
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3.2.2. Kiến trúc frame 

Ở mức cao hơn, các khe được nhóm lại thành khung phụ và 

khung. Trong chế độ FDD, được thực hiện bằng cách sử dụng kiểu 

cấu trúc frame 1, được minh họa trong hình 3.2.  

 
Hình 3.2. Cấu trúc Frame kiểu 1, được sử dụng trong chế độ FDD. 

Một khung truyền dành cho FDD kéo dài trong 10 ms, được 

chia thành 20 khe, mỗi khe có 0.5 ms, chia thành 10 khung phụ, mỗi 

khung phụ có 2 khe. Ts là đơn vị thời gian cơ bản hay ứng với tần số 

30.72 MHz 

3.2.3. Kiến trúc tài nguyên lưới 

3.2.4. Tùy chọn băng thông 

3.3. ĐƯỜNG XUỐNG CỦA LTE 

3.3.1. OFDMA 

3.3.2. Tham số OFDMA 

Bảng dưới đây biểu diển cấu hình đường lên – đường xuống, 

trong đó D là những khung phụ dự trữ cho đường truyền xuống, U là 

những khung phụ dự trữ cho đường truyền lên, S là những khung 

phụ đặc biệt. 
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Bảng 3.2. Cấu hình đường lên – đường xuống cho LTE TDD 

 
Hình dưới đây biểu diễn mạng lưới tài nguyên đường xuống 

cho cả FDD và TDD 

 
Hình 3.11. Lưới tài nguyên cho đường xuống 

Các sóng mang con có khoảng cách cố định 15f k∆ = . Trong 

miền tần số, có 12 sóng mang con trong một khối tài nguyên, kích cở 

của các khối tài nguyên là như nhau cho tất cả các băng thông. Số 
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khối tài nguyên cho những băng thông LTE khác nhau được hiển thị 

ở hình dưới đây. 

Bảng 3.3. Số khối tài nguyên cho các băng thông LTE khác nhau 

 
Mỗi ký tự OFDM, một tiền tố được thêm vào như là khoảng 

thời gian bảo vệ. Một khe thời gian của đường xuống chứa 6 hoặc 7 

ký tự OFDM phụ thuộc vào tiền tố thêm vào là mở rộng hay bình 

thường được cấu hình. 

Chiều dài của tiền tố được tóm tắt trong bảng sau: 

Bảng 3.4. Thông số cấu trúc khung của đường xuống 

 
3.3.3. Dữ liệu truyền đường xuống 

3.4. ĐƯỜNG LÊN CỦA LTE 

3.4.1. SC –FDMA 

3.4.2. Thông số SC-FDMA 

Cấu trúc đường lên của LTE thì giống như đường xuống. 

Trong khung thể loại 1, mỗi khung truyền đường lên chứa 20 khe, 

mỗi khe dài 0.5 ms, một khung phụ chứa 2 khe. Mỗi khe mang 7 ký 

tự SC-FDMA với cấu hình tiền tố tuần hoàn bình thường, với cấu 

hình mở rộng mang 6 ký tự SC-FDMA. Hình 3.17. 
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Hình 3.17. Nguồn tài nguyên đường lên của LTE 

 
Hình 3.18. Tham số cấu trúc khung đường lên của LTE 

3.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 

Qua chương này chúng ta đã nắm được cách tổ chức dữ liệu 

khi truyền trong môi trường vô tuyến theo LTE. Chương tiếp theo 

chúng ta sẽ xây dựng kỹ thuật tiền mã hóa và thực hiện mô phỏng. 

CHƯƠNG 4 
MÔ PHỎNG KỸ THUẬT TIỀN MÃ HÓA VÀ HỒI TIẾP HỮU 

HẠN TRONG SDMA 
4.1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG 

Trong chương này sẽ tìm hiểu kỹ thuật tiền mã hóa, xây dựng 
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kỹ thuật tiền mã hóa ZF. Sau đó tìm hiểu hai thuật toán quan trọng 

tiền mã hóa ZF và Greedy Scheduling, từ đó thực hiện mô phỏng để 

rút ra những kết luận, đề xuất. 

4.2. GIỚI THIỆU KỸ THUẬT TIỀN MÃ HÓA 
4.2.1. Khái niệm tiền mã hóa 

4.2.2. Tiền mã hóa cho hệ thống MIMO đa người dùng 

4.2.3. Tiền mã hóa tuyến tính với đầy đủ thông tin kênh 

truyền 

4.2.4. Tiền mã hóa tuyến tính với thông tin kênh truyền bị 

hạn chế 

4.3. XÂY DỰNG KỸ THUẬT TIỀN MÃ HÓA ZF 

4.3.1. Giới thiệu kỹ thuật tiền mã hóa ZF 

Để hiểu rõ về kỹ thuật tiền mã hóa ZF ta xét 1 ví dụ sau: 

 
Hình 4.3. Ví dụ về tiền mã hóa tuyến tính 

Tổng quát tín hiệu thu được tại người sử dụng thứ u ta có thể : 

, , , ,
1 1
w w

M M

u u u m u m u u m u m u
m m

y s h s h z′ ′
= =

= + +∑ ∑  
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Trong đó , ,
1
w

M

u u m u m
m

s h′ ′
=

∑  là nhiễu không mong muốn được 

gọi là nhiễu trong các tế bào đồng kênh lân cận, nó sẽ làm giảm đáng 

kể hiệu suất của hệ thống. 

Việc thiết kế tiền mã hóa là đi tìm các hệ số trọng số  

{ }2
, 1

wu m u=
 đáp ứng được điều kiện sau đây : , ,

1
w 0

M

u m u m
m

h′
=

=∑
 
để loại 

bỏ sự can thiệp của nhiễu tế bào đồng kênh lân cận , ,
1
w

M

u u m u m
m

s h′ ′
=

∑ . 

Kỹ thuật nói trên được gọi là tiền mã hóa ZF. 

4.3.2. Xây dựng kỹ thuật tiền mã hóa Zero – Forcing (ZF) 

a. Mô hình tín hiệu phát 

b. Mô hình lựa chọn kênh truyền 

c. Mô hình tín hiệu nhận 

4.3.3. Thuật toán tiền mã hóa Zero-forcing 

Trong ZF beamforming, nhiễu liên sóng mang con có thể được 

loại bỏ bằng cách nhân tín hiệu người sử dụng với vector trọng 

lượng. ( ) ( ) ( ) ( )
,1 ,, w w ........w

t

v v v v
k k k k Ns  =    và ( )v

kP  là dữ liệu ký tự , 

vector trọng lượng BF, và công suất truyền của sóng mang con k của 

v user. Tín hiệu truyền tại BS: 

( ) ( ) ( )

1
w

V
v v v

k k k k k k
u

X P s W S
=

= =∑  

Với (1) ( )w .......w V
k k kW  =   , (1) (1) ( )..........

T
V

k k k kS P s P =   . 
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Tín hiệu nhận của V user được có thể được biểu diễn dưới 

dạng vector: 

k k k k kY H W S Z= +  

Với (1) ( ) (1) ( )........ , ........
T T TV V

k k k k k kH H H Y Y Y      = =       
 và 

(1) ( )...........
TV

k k kZ Z Z =   . 

Trong Zero-forcing beamforming, ma trận vector trọng lượng 

kW  được tính toán để loại bỏ giao thoa nhiễu liên sóng mang con . 

Ma trận trọng lượng là ma trận nghịch đảo của kH . 

( ) 1* *
k k k kW H H H

−
=  

Kết quả tín hiệu nhận được sau tiền mã hóa ZF là:   

k k kY S Z= +   

Trên kênh truyền có nhiễu Gausse nhận với giá trị trung bình 

N0=1, kết quả sum- rate tại k sóng mang con của hệ thống được xác 

định như sau:  

( ) ( ) ( )

( )

:
a x lo g (1 )

v v v
k k k

v

v
k k

P P P v
R m P

λ
∈ Ω

< ∈ Ω

= +
∑ ∑  

Với ( ) 1( ) *

,

v
k k k

v v
H Hλ

− =   
và Ω  là tập hợp  

seclected/scheduled của user được chọn. 

Việc lựa chọn user để sum-rate hệ thống cao nhất được thực 

hiện bởi thuât toán Greedy Scheduling 
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4.3.4. Thuật toán Greedy Scheduling 

Thuật toán Greedy scheduling được miêu tả như sau: 

* Bước1: Khởi tạo 

- { }0 1,2,..., uNΘ =  là chỉ định các user có sẳn đang sử dụng . 

- 0 0Ω =  được khởi tạo lúc ban đầu khi số người số user được 

chọn bằng 0 

- 0 0R =  là sum-rate của hệ thống của lựa chon user. 

*Bước 2:  Vòng lặp 

Giả sử số user lựa chọn ν  trong ηΘ kết quả maximum  sum-

rate, gọi là axmC  

- 1η η= +  

- Nếu ax 1or  or m t uC R N Nη η η−< > >  chuyển sang bước 3: 

+  axmR Cη =  

+ { }1η η ν−Ω = Ω U  lựa chọn nhiều hơn một user 

+ { }1 \η η ν−Θ = Θ  

- Quay về bước 2 

* Bước 3: Dừng việc xử lý lựa chọn user và tính toán vectơ trọng 

lượng ZF dựa trên ma trận kênh truyền của các user được lựa chọn. 

4.4. XÂY DỰNG KỸ THUẬT HỒI TIẾP HỮU HẠN 

4.5. LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN TIỀN MÃ HÓA 

4.5.1. Lưu đồ của chương trình chính 

4.5.2. Lưu đồ tạo ma trận cở sở 



 20 

4.5.3. Lưu đồ thuật toán tạo kênh truyền fading 

4.5.4. Lưu đồ thuật toán lựa chọn người dùng và tính toán 

Sum-rate 

4.5.5. Lưu đồ tính Sum-rate theo hồi tiếp hữu hạn 

4.6. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG 

4.6.1. Khi thay đổi N_user 

 
Nhìn vào đồ thị khi số user tăng lên thì sum-rate của hệ thống 

tăng lên đối với kênh truyền có nhiễu ICI và kênh truyền perfect CSI, 

nhưng đối với kênh truyền TI thì sum – rate hầu như không thay đổi. 

4.6.2. Khảo sát thay đổi Sum – rate khi số anten phát thay đổi 
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Khi số anten phát tăng lên thì sum – rate của hệ thống với 

kênh truyền perfect CSI và kênh truyền ICI đều tăng mạnh trong khi 

đó kênh truyền time invariant (TI) tăng không đáng kể. 

4.6.3. Khi thay đổi theo số DPS – BEM được sử dụng 
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- Nhìn vào đồ thị ta thấy đối với kênh truyền TI và kênh truyền 

có perfect CSI thì khi số DPS – BEM tăng thì sum-rate hầu như 

không thay đổi. 

- Còn đối với kênh truyền có sự giao thoa giữa các sóng mang 

con ICI thì sum-rate thay đổi tăng lên rất nhanh khi số DPS-BEM 

tăng lên từ 10 đến 18. Khi đó sum- rate của kênh truyền ICI đã tiệm 

cận với sum-rate của kênh truyền perfect CSI. 

- Nhìn vào đồ thị thì ta thấy sum – rate của kênh truyền perfect 

CSI có ảnh hưởng của kênh truyền là lớn nhất, sum – rate của kênh 

truyền TI là thấp nhất. 

4.6.4. Khảo sát theo sự thay đổi vận tốc user 

 
- Khi user gần như đứng yên thì kênh truyền không ảnh hưởng 

đến sum- rate của hệ thống và nó dần hội tụ tại một điểm. 
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- Kênh truyền perfect CSI thì không bị ảnh hưởng của kênh 

truyền biến đổi theo thời gian nên sum-rate của user gần như đường 

thẳng. 

- Kênh truyền có sự giao thoa giữa các sóng mang con ICI, 

sum-rate có giảm so với perfect CSI nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với 

kênh truyền TI. 

- Đối với kênh truyền TI thì sum rate giảm nhanh vì có sự sai 

lệch giữa đáp ứng kênh truyền với kênh truyền biến đổi theo thời gian. 

4.6.5. Khảo sát sum-rate theo hồi tiếp hữu hạn 

 
Nhìn chung khi hồi tiếp hữu hạn thì sum rate thấp hơn một 

chút so với hồi tiếp đầy đủ tuy nhiên trong thực tế phải sử dụng hồi 

tiếp hữu hạn vì lý do băng thông đường lên hạn chế hơn nhiều so với 

đường xuống. 

4.6. KẾT LUẬN CHƯƠNG 
Trong chương này chúng ta đã mô phỏng kỹ thuật tiền mã hóa 
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Zero-forcing cho hệ thống MIMO đa người dùng, cũng như mô 
phỏng sự ảnh hưởng của hồi tiếp hữu hạn đến dung lượng hệ thống. 
Việc lựa chọn thuật toán hồi tiếp hữu hạn tối ưu cũng là vấn đề khó 
khăn. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 

LTE đã được chuẩn hóa cho thế hệ tiếp theo (4G) của thông tin 

di động nên việc nghiên cứu và triển khai các kỹ thuật liên quan là 

vấn đề cấp bách hiện nay. Luận văn đã tập trung nghiên cứu kỹ thuật 

tiền mã hóa và hồi tiếp hữu hạn trong LTE. 

Với cơ sở lý thuyết đã nghiên cứu và trình bày, luận văn đã xây 

dựng được mô hình tiền mã hóa và hồi tiếp hữu hạn với các thuật 

toán lựa chọn phù hợp. Từ đó thực hiện mô phỏng để thấy được tầm 

ảnh hưởng quan trọng của các kỹ thuật này đến dung lượng của hệ 

thống, được xem là vấn đề then chốt trong hệ thống LTE. Luận văn 

đã chọn kỹ thuật tiền mã hóa Zero Forcing Tiền mã hóa để thực hiện 

mô phỏng. Đây là kỹ thuật Tiền mã hóa tuyến tính nhằm tối ưu tín 

hiệu nhận và hạn chế nhiễu của người sử dụng đồng kênh. Đây chưa 

phải là kỹ thuật tối ưu tuy nhiên trong giới hạn của luận văn, nó cũng 

thể hiện được tầm quan trọng của Tiền mã hóa trong hệ thống. Đây 

cũng là nhược điểm của đề tài, chưa tìm ra được kỹ thuật tối ưu của 

hệ thống. 

Do đó, hướng phát triển tiếp theo của đề tài là nghiên cứu các kỹ 

thuật tiền mã hóa khác, từ đó so sánh đánh giá đưa ra lựa chọn tối ưu cho 

hệ thống LTE. Bên cạnh đó kỹ thuật ước lượng kênh truyền cũng ảnh 

hưởng rất nhiều đến hệ thống mà nội dung của luận văn này chưa đề cập.  


