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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Ngày nay nhu cầu thông tin liên lạc của con người ngày càng cao, 

nhất là ñối với các thiết bị không dây tốc ñộ cao, băng thông rộng 

như ñiện thoại không dây, internet không dây… thì các hệ thống truy 

cập không dây ñược thiết kế với hiệu suất băng thông cao. Wimax 

(wordwide interoperability for microwave access) là một hệ thống 

mạng không dây băng rộng có thể ñáp ứng ñược nhu cầu ngày càng 

tăng này  

Wimax dựa trên chuẩn IEEE 802.16 -2004 và IEEE 802.16e- 

2005 và ñược thiết kế dựa trên nguyên lý ghép kênh phân chia theo 

tần số trực giao (OFDM- orthogonal frequency division 

multiplexing) và cung cấp dải rộng các kỹ thuật ñiều chế mã hóa tạo 

ra nhiều luồng dữ liệu ñộc lập mà có thể ñược sử dụng bởi các người 

dùng khác nhau, tất cả các sóng mang con ñược sử dụng bởi một 

người sử dụng tại một khe thời gian. Wimax sử dụng OFDMA ña 

truy cập ghép kênh phân chia theo tần số trực giao, người sử dụng 

chia sẽ các sóng mang con và các khe thời gian cho phép hệ thống 

thích hợp từ hiệu suất công suất ñến hiệu suất băng thông với các 

ứng dụng truy cập tốc ñộ cao. Chuẩn IEEE 802.16-2004 là nền tảng 

cho giải pháp Wimax ñầu tiên, ñược hướng ñến các ứng dụng cố 

ñịnh. 

Để nâng cao hiệu suất của hệ thống ta sử dụng hệ thống thu phát 

MIMO ñể phân tập không gian mà không sử dụng thêm băng thông 

như phân tập thời gian mà tần số và có thể ñược sử ñể: tăng ñộ tin 

cậy của hệ thống  (giảm tỷ lệ lỗi bít hoặc gói), tăng tốc ñộ dữ liệu và 

do ñó tăng dung lượng của hệ thống. 
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Khi OFDM ñược sử dụng với bộ thu phát MIMO, thông tin kênh 

truyền là yếu tố cần thiết tại thiết bị nhận ñể phát hiện tín hiệu thu và 

ñể phân tập kết hợp hoặc triệt nhiễu không gian. Do dó phương pháp 

ước lượng kênh ñể biết thông tin kênh truyền chính xác là rất quan 

trọng. Ước kênh ñược thực hiện bằng cách dựa trên training, các ký 

hiệu ñã biết ñược phát ñể hỗ trợ cho các phương pháp ước lượng 

kênh tại thiết bị thu.  

Vì vậy, việc “Nghiên cứu phương pháp ước lượng kênh và kỹ 

thuật thu phát MIMO trong Wimax”  là rất cần thiết. 

2. Mục ñích ñề tài  

 Đề tài tiến hành nghiên cứu tổng quan Wimax, kỹ thuật thu phát 

MIMO và phương pháp ước lượng kênh nhằm nâng cao chất lượng 

tín hiệu. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Lý thuyết tổng quan về Wimax: Lớp vật lý của Wimax 

- Nghiên cứu kỹ thuật thu phát MIMO: phân tập thiết bị phát vòng hở 

và phân tập thiết bị thu. 

- Nghiên cứu phương pháp ước lượng kênh trong Wimax: LS (least 

squares), LMMSE (linear minimum mean square error). 

4. Phương pháp nghiên cứu  

 Pháp phương nghiên cứu xuyên suốt của luận văn là nghiên cứu 

lý thuyết kết hợp với tính toán mô phỏng bằng Matlab nhằm làm 

sáng tỏ nội dung ñề tài. Các bước tiến hành nghiên cứu ñược trình 

bày như sau: 

- Nghiên cứu lý thuyết: Lớp vật lý của Wimax, phân tập thiết bị phát 

vòng hở và phân tập thiết bị thu và các pháp ước lượng kênh trong 

Wimax: LS (least squares), LMMSE (linear minimum mean square 

error). 
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- Lập trình thực hiện các thuật toán trên bằng ngôn ngữ Matlab. 

- Nghiên cứu các phương pháp ñánh giá.  

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn ñề tài 

- Đây là công nghệ hiện ñại nhất của thông tin di ñộng hiện thời ñáp 

ứng ñược nhu cầu về băng thông và tốc ñộ dữ liệu. 

- Ứng dụng kỹ thuật thu phát MIMO và phương pháp ước lượng 

kênh trong Wimax theo chuẩn IEEE 802.16-2004 ñể nâng cao chất 

lượng tín hiệu thu.  

6. Cấu trúc luận văn  

Cấu trúc luận văn gồm bốn chương : 

Chương 1: Kênh truyền băng rộng 

Chương 2: Lớp vật lý của Wimax 

Chương 3: Kỹ thuât MIMO và phương pháp ước lượng kênh 

Chương 4: Mô phỏng và ñánh giá 

CHƯƠNG 1: KÊNH TRUYỂN VÔ TUYẾN 
1.1 GIỚI THI ỆU CHƯƠNG 

 Mục tiêu chính của chương này là ñể giải thích các yếu tố cơ bản 

ảnh hưởng ñến tín hiệu thu trong một hệ thống không dây: kênh 

truyền fading, trải trễ và băng thông tương quan, trải doppler và thời 

gian tương quan và các mô hình kênh: fading rayleigh, fading ricean. 

Trong phần này cũng sẽ giới thiệu các mô hình kênh tổng quát. 

1.2 MÔ HÌNH KÊNH VÔ TUY ẾN [4] 

 Mô hình tổng thể ñể mô tả các kênh trong thời gian rời rạc ñược 

biểu diễn như sau: 

          (1.1) 

 Ở ñây, các kênh rời rạc-thời gian là có thời gian khác nhau, do ñó, 

nó thay ñổi liên quan tới t và có giá trị ñáng kể trong một dải của 
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 kênh. Nói chung, giả ñịnh rằng các kênh ñược lấy mẫu tại tần 

số , trong ñó T là chu kỳ ký hiệu, và do ñó, chu kỳ của kênh 

trong trường hợp này là khoảng . Nhìn chung các giá trị lấy mẫu là 

các số phức.  

Giả sử kênh là không ñổi trong một chu kỳ vài giây, có thể mô tả các 

ñầu ra của kênh là : 
                                        

 (1.2) 

mà là một chuỗi ñầu vào của các ký hiệu dữ liệu với tốc ñộ 1/T 

và * biểu thị tích chập. Trong ký hiệu ñơn giản hơn, các kênh có thể 

ñược thể hiện như là một vector cột  thời gian khác nhau  

                                   (1.3) 

 Kênh ña ñường thường ñược mô tả như sau: 

 

 t : biến thời gian và nắm bắt sự biến thiên thời gian của ñáp ứng 

xung của mỗi thành phần ña ñường ñược phân phối ñiển hình như là 

fading rayleigh hoặc rician, τ: biểu thị trễ của mỗi thành phần ña 

ñường. Các kênh truyền ña ñường thực nghiệm thường ñược chỉ ñịnh 

sử dụng số kênh v, trễ và công suất trung bình tương ñối của mỗi 

kênh. Hầu hết sử dụng các biên dạng công suất- trễ ñược cho bởi 

ITU. ITU chỉ ñịnh hai biên dạng ña ñường là A và B ñối với tốc ñộ 

của phương tiện giao thông và người ñi bộ.     

1.1.3 KÊNH TRUYỀN FADING [4],[2] 

1.3.1 Fading phẳng  

1.3.2  Fading chọn lọc tần số   

1.3.3 Block Fading  

1.3.4 Trải tr ễ và băng thông tương quan 
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1.3.5 Trải Doppler và thời gian tương quan  

1.4 MÔ HÌNH KÊNH FADING [4],[2] 

1.4.1 Rayleigh Fading 

1.4.2 Riean Fading 

1.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG 

 Trong chương này giải thích những thách thức lớn ñược trình bày 

bởi kênh không dây băng rộng thay ñổi theo thời gian. Xác ñịnh số 

lượng các hiệu ứng cơ bản trong các kênh không dây băng rộng: trải 

trễ, băng thông kết hợp, thời gian kết hợp.Trình bày các mô hình 

thống kê thực tế pha ñing rayleigh và pha ñinh ricean. Sự phân bố 

Rayleigh dễ dàng cho việc phân tích hơn so với phân phối Ricean, 

việc phân phối Ricean thường là một mô tả chính xác hơn các hệ 

thống băng rộng không dây, mà thường có một hoặc nhiều thành 

phần LOS. Điều này ñặc biệt ñúng với các hệ thống không dây cố 

ñịnh, không trải nghiệm fading nhanh và thường ñược triển khai ñể 

tối ña hóa lan truyền 

CHƯƠNG 2: LỚP VẬT LÝ CỦA WIMAX 
2.1 GIỚI THI ỆU CHƯƠNG 

 Lớp vật lý (PHY) của WiMAX dựa trên chuẩn IEEE 802.16-2004 

và IEEE 802.16e-2005 và dựa trên nguyên lý ghép kênh phân chia 

tần số trực giao (OFDM). OFDM là sơ ñồ phát của sự lựa chọn cho 

phép tốc ñộ dữ liệu cao, video, thông tin ña phương tiện và ñược sử 

dụng bởi các hệ thống băng rộng. Lớp OFDM PHY của WiMAX cố 

ñịnh ( chuẩn IEEE 802.16-2004 ) có 256 ñiểm -FFT và ở tần số giữa 

2GHz và 11GHz.  

 Chương này giới thiệu ký hiệu OFDM trong miền thời gian và tần 

số, sơ ñồ thu, sơ ñồ phát của Wimax, và mã hóa và ñiều chế thích 

nghi. 
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2.2 KÝ HIỆU OFDM [6]  

2.2.1 Miền thời gian 

2.2.2 Miền tần số 

2.2.3 Thông số ký hiệu OFDM và tín hiệu phát 

+ Đối với các thông số ban ñầu ñặc trưng cho ký hiệu OFDM:  

- BW: ñây là băng thông kênh danh ñịnh 

- Ndata: số lượng sóng mang con dữ liệu 

- Npilot: số lượng sóng mang con pilot 

- Nused: Số lượng sóng mang con ñược sử dụng, Nuse= Ndata+ Npilot 

- n hệ số lấy mẫu. Đây là tham số, cùng với BW và Nused xác ñịnh 

khoảng cách giữa các sóng mang con, và thời gian ký hiệu hữu ích.  

2.3 SƠ ĐỒ PHÁT CỦA WIMAX  

 
Hình 2.3: Sơ ñồ phát của Wimax 

2.3.1 Mã hóa kênh [6] 

2.3.1.1 Sự ngẫu nhiên hóa 

2.3.1.2 FEC 

 Một FEC, bao gồm ghép của một mã bên ngoài Reed-Solomon và 

một mã chập bên trong tốc ñộ - tương thích, sẽ ñược hỗ trợ trên cả 

hai ñường lên và ñường xuống. Hỗ trợ của BTC và CTC là tùy chọn. 

Các Reed-Solomon-chập tốc ñộ mã hóa ½ luôn luôn ñược sử dụng 
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như các chế ñộ mã hóa khi yêu cầu truy cập mạng và trong các cụm 

FCH.  

2.3.1.3 Bộ xen  

2.3.3 Điều chế [6] 

2.3.3.1 Điều chế dữ liệu 

2.3.3.2 Điều chế pilot 

2.3.4 Cấu trúc mào ñầu [6] 

2.3.5 Khối IFFT, Bộ ghép, Băng bảo vệ, Tiền tố lặp [3] 

2.3.5.1 Ghép 

2.3.5.2 Băng bảo vệ 

2.3.5.3 Thực hiện  IFFT 

2.3.5.4 Tiền tố lặp 

2.4 SƠ ĐỒ THU CỦA WIMAX  

Như minh họa trong hình 2.13[4], thiết bị thu về cơ bản thực hiện 

các hoạt ñộng ngược lại như là thiết bị phát cũng như ước lượng 

kênh cần thiết ñể ñưa ra hệ số kênh không ñược biết. Phần này giải 

thích các bước khác nhau thực hiện bởi thiết bị nhận ñể khôi phục lại 

các bit truyền. 
 

 
Hình 2.13: Sơ ñồ thu của Wimax 

2.4.1 Thuật toán FFT, loại bỏ băng bảo vệ, bộ giải ghép [3] 
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2.4.1.1 FFT 

2.4.1.2 Loại bỏ băng bảo vệ 

2 4.1.3 Giải ghép 

2.4.2 Bộ giải ánh xạ 

2.4.3 Khối giải mã 

2.4.3.1 Giải xen 

2.4.3.2 Chèn zero  

2.4.3.3 Giải mã Viterbi [1]  

2.4.3.4 Giải mã Reed-Solomon 

2.5 Mã hóa và ñiều chế thích nghi (AMC) [3] 

2.6 KẾT LUẬN CHƯƠNG 

 Chương này trình bày về sơ ñồ thu, phát của Wimax. Việc ñiều 

chế ña sóng mang trực giao OFDM làm tăng hiệu quả sử dụng phổ 

nhờ tín trực giao này và có thể loại bỏ hoàn toàn nhiễu phân tập ña 

ñường nếu ñộ dài chuỗi bảo vệ lớn hơn trễ truyền lớn nhất của kênh. 

Và mã hóa ñiều chế thích nghi cho phép dữ liệu thu có BER dưới 

BER cho phép nhờ vào ngưỡng SNR, khi SNR tăng thì chọn sơ ñồ 

ñiều chế tốc ñộ dữ liệu cao, khi SNR thấp thì ngược lại. Để thực hiện 

ñược ñiều này thì bộ phát yêu cầu phản hồi việc chọn sơ ñồ ñiều chế 

và mã hóa từ bộ thu. Qua ñó có thể thấy ñược các ưu ñiểm có thể 

tăng thông lượng trong kênh ña ñường của phát của Wimax mà vẫn 

ñảm bảo BER cho phép ở bộ thu.  

CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT MIMO VÀ PH ƯƠNG PHÁP 
ƯỚC LƯỢNG KÊNH 

3.1 GIỚI THI ỆU CHƯƠNG 

 Áp dụng ña anten ở cả hai ñầu của một hệ thống truyền thông có 

thể không chỉ cải thiện ñáng kể dung lượng và thông lượng của một 
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liên kết không dây trong phadinh phẳng mà còn ở kênh phadinh lựa 

chọn tần số, ñặc biệt khi môi trường giàu tán xạ.  

 Hệ thống ña ñầu vào ña ñầu ra, còn ñược gọi là MIMO. Tỷ lệ dữ 

liệu cao ñạt ñược khi thực hiện các cấu trúc này mà không làm tăng 

băng thông cũng không làm tăng tổng công suất phát. Ngoài ra, việc 

sử dụng ña anten ở cả hai máy phát và thu cung cấp một lợi thế phân 

tập, làm dung lượng tăng ñáng kể, cải thiện SNR và do ñó BER ở 

thiết bị thu cải thiện, làm tăng vùng phủ sóng và giảm công suất phát 

(không ñề cập chi tiết trong luận văn này). 

 Trong chương này trình bày lý thuyết về phân tập thu, phân tập 

phát, áp dụng MIMO vào Wimax,và các phương pháp ước lượng 

kênh. 

3.2 ƯU ĐIỂM PHÂN TẬP KHÔNG GIAN [4] 

3.2.1 Độ lợi mảng 

3.2.2 Độ lợi phân tập và giảm tỷ lệ lỗi. 

3.2.3 Tốc ñộ dữ liệu tăng 

3.3 PHÂN TẬP THU 

 Các hình thức phổ biến nhất của phân tập không gian là phân tập 

thu, thường chỉ có hai ăng-ten. Đây là loại phân tập gần như phổ biến 

trên các trạm gốc di ñộng và các ñiểm truy cập LAN không dây. Các 

vị trí phân tập thu không có yêu cầu cụ thể theo bên phát, nhưng yêu 

cầu thiết bị thu xử lý Nr luồng thu và kết hợp chúng trong một số 

kiểu (hình 3.2). Có hai trong số các thuật toán kết hợp ñược sử dụng 

rộng rãi: lựa chọn kết hợp (SC) (không ñề cập chi tiết) và kết hợp tỷ 

số tối ña (MRC). 
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Hình 3.2: Phân tập thu. (a) Kết hợp lựa chọn, (b) Kết hợp tỷ số tối ña            

3.4 PHÂN TẬP PHÁT [4] 

 Phân tập không gian phát là một hiện tượng mới so với phân tập thu 

và ñã trở thành thực hiện rộng rãi chỉ trong những năm 2000. Bởi vì các 

tín hiệu ñược gửi từ ăng-ten phát khác nhau ảnh hưởng với nhau, xử lý 

ñược yêu cầy ở cả hai máy phát và thu ñể ñạt ñược phân tập trong khi 

loại bỏ hoặc ít nhất là suy giảm sự do giao thoa không gian. 

 
Hình 3.4: Phân tập phát vòng mở 

3.4.1 Phân tập phát của vòng hở 

 Sơ ñồ phân tập phát vòng hở (open-loop) phổ biến nhất là mã hóa 

không gian / thời gian, nhờ ñó một mã ñược biết tại thiết bị thu ñược 

áp dụng ở máy phát. Mặc dù thiết bị thu phải biết kênh ñể giải mã mã 

không gian/thời gian. 

3.4.2 Phân tập phát Nt × Nr 
3.4.2.1 STBC 2 × 2 

3.4.2.2 Phân tập phát so với phân tập thu  

Phân tập thu: Đối với MRC với Nr ăng-ten và chỉ có một ăng-ten 

phát, các SNR nhận ñược liên tục tăng khi các ăng-ten ñược thêm 

vào, và sự tăng là tuyến tính 

Phân tập phát: Do mất mát công suất phát vốn có của các kỹ thuật 

phân tập, các SNR thu không phải luôn luôn tăng khi ăng-ten phát 
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ñược thêm vào. Thay vào ñó, nếu có một ăng ten duy nhất thu, SNR 

kết hợp thu trong một sơ ñồ STBC trực giao 

3.5 MIMO TRONG WIMAX 

3.5.1 Mã hóa STC [6] 

 Sơ ñồ Alamouti cơ bản phát hai ký hiệu phức, s0 và s1, sử dụng kênh 

ña ñầu vào- ñơn ñầu ra (hai Tx và một Rx) hai lần với các giá trị kênh 

giá trị h1 và h2. Trong quá trình sử dụng kênh thứ nhất ăng-ten Tx1 phát 

s0, và ăng ten Tx2, s1. Kênh thứ hai, các ký hiệu  và  tương ứng 

ñược phát ñi từ Tx1 và Tx2. Bộ thu nhận r0 (kênh thứ 1) và r1 (kênh thứ 

hai) và tính toán ước lượng y1, y2 như trong phương trình (3.23). 

 

 
Mào ñầu 

Hai chuổi training dài ñược cần thiết khi sử dụng truyền MIMO, 

preambles cho các việc truyền DL gồm ba ký tự OFDM liên tiếp.  

    Antenna1= PSHORT + PEVEN +FCH 

    Antenna2= PSHORT + PODD +FCH 
 

 
Hình 3.8: STC trong OFDM 

3.5.2 Giải mã STC 

- Trường hợp 2x1, giải mã STC theo công thức 3.24 và 3.25 tương 
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ứng là: 

 

 

- Trường hợp 2x2, giãi mã STC theo công thức 3.34 

 
3.6 PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG KÊNH [5] 

3.6.1 Ước lượng kênh trong miền tần số 

3.6.2 Mô hình hệ thống ước lượng 

3.6.3 Ước lượng kênh 

3.6.3.1 Ước lượng LS 

 Tổng quát bộ ước lượng kênh bình phương nhỏ nhất cho các mô 

hình hệ thống cho bởi phương trình (3.44) có thể dễ dàng thể hiện 

ñược cho bởi 

                                                                         (3.49) 

 Do cấu trúc ñường chéo là T của bộ ước lượng ñược ñơn giản hóa 

thành 

                                                                                  (3.50) 

 Vì thế bộ ước lượng LS có tính phức tạp rất thấp (chỉ có một phép 

nhân phức trên mỗi hệ số kênh), nhưng có hiệu suất thấp. 

3.6.3.2 Ước lượng LMMSE 

 Áp dụng cho Wimax năm 2004, N ký hiệu huấn luyện, các bộ ước 

lượng LMMSE có nguồn gốc bằng cách giảm thiểu các lỗi ước lượng 

bậc hai: 

                                                     (3.62) 

 Sử dụng ràng buộc tuyến tính cho bộ ước lượng có ñược những 

giải pháp tổng quát: 
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                                                                          (3.63) 

Với ma trận tương quan chéo Rhy và ma trận tự tương quan Ryy. Giả 

sử rằng các nhiễu cộng là không tương quan với phương sai , ma 

trận tương quan ñược tính 

                           (3.64) 

                 (3.65) 

                                (3.66) 

Phương trình (3.66) có thể ñược ñơn giản bằng cách sử dụng (AB)-

1=B-1A-1 hai lần, do  ñó bộ ước lượng LMMSE theo mô hình hệ 

thống ñược cho bởi:   

                                             (3.67) 

 Ước lượng LMMSE do ñó thu ñược bằng cách xử lý hậu nghiệm 

(lọc) ước lượng kênh LS với ma trận F. Khi ñó thực hiện trực tiếp là 

phương trình (3.67) ñòi hỏi phép ñảo của một ma trận lớn, có tính 

phức tạp tính toán rất cao. Một vấn ñề khác của bộ ước lượng 

LMMSE là tính toán của các ma trận tương quan hoàn toàn Rhh. 

Thông thường, ma trận này ñược tính bằng cách lấy trung bình trên 

Nc, kênh ñược ước lượng trước  : 

                                     (3.68) 

 Đối với chức năng hiệu chỉnh của bộ ước lượng kênh LMMSE, 

  phải có hạng cao nhất, yêu cầu rằng số lượng thực hiện kênh 

quan sát trước phải lớn hơn ñộ dài của vector kênh h (Nc ≥ N).  

3.6.4 Thiết lập thông số ño 

3.7 KẾT LUẬN CHƯƠNG 

 Chương này trình bày những nền tảng lý thuyết cho kênh MIMO 

và các phương pháp ước lượng kênh. Các hệ thống truyền thông 
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không dây hiện ñại như hệ thống WiMAX IEEE 802.16-2004 ñược 

xem xét trên, thường dựa vào ký hiệu training mà là cơ sở cho bộ 

ước lượng kênh: ước lượng bình phương nhỏ (LS) và ước lượng lỗi 

bình phương nhỏ nhất tuyến tính (LMMSE). Ước lượng kênh chính 

xác là vô cùng quan trọng ñối với cân bằng ở bộ thu và do ñó ảnh 

hưởng trực tiếp ñến thông lượng dữ liệu ñạt ñược.  

 Mã hóa thời gian- không gian (STC) cũng như kỹ thuật kết hợp tỷ 

số cực ñại (MRC) ñược trình bày trên là các giải pháp tăng ñáng kể 

dung lượng, cải thiện SNR và do ñó BER ở thiết bị thu ñược thực 

hiện ñể thực hiện việc truyền nhận MIMO trong Wimax. Đối với một 

hệ thống di ñộng giới hạn giao thoa, chẳng hạn như WiMAX, MRC 

sẽ ñược rất ưa thích hơn EGC hoặc SC. 

CHƯƠNG 4: MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ 

4.1 GIỚI THI ỆU CHƯƠNG 

 Chương này sẽ trình bày sơ ñồ thuật toán, giao diện, các kết quả 

mô phỏng như: BER, thông lượng (Mbps) thông qua việc thay ñổi 

các thông số khác nhau. Chương trình mô phỏng ñược thực hiện 

bằng phần mềm Matlab R2009a. 

4.2 GIAO DIỆN VÀ SƠ ĐỒ THUẬT TOÁN 

4.2.1 Giao diện 

4.2.1.1 Giao diện mô phỏng MIMO và ước lượng kênh  

Ở giao diện này chúng ta sẽ giả sử có các thông số sau cho toàn bộ 

mô phỏng trên: 

 - Mô phỏng Downlink 

 - Tần số sóng mang 2Ghz, băng thông kênh 20Mhz. 

 - Tiền tố vòng (CP) G= 1/32 

 - Thời gian 1 khung Tframe=2.5ms 
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Sau ñó người sử dụng sẽ chọn các thông số mô phỏng như sau: 

 - Sơ ñồ ñiều chế và mã hóa: BPSK R1/2, QPSK R1/2, QPSK 

R3/4, 16-QAM R1/2, 16-QAM R3/4, 64-QAM R2/3, 64-QAM R3/4 

 - Loại kênh: Blockfading  

 - Tình huống kênh: AWGN (chỉ dùng cho awnten 1x1), Rayleigh 

 - MIMO: chọn số anten phát và thu 

 - Chọn kiểu ước lượng: perfect, LS, LMMSE 

Nếu người dùng chọn nút mô phỏng là  

 - “BER” thì kết quả là ñồ thì BER theo SNR. 

 - “Throughput” thì kết quả thông lượng theo SNR. Đối với việc 

ñánh giá thông lượng, chúng ta chỉ ñếm số bit trong các khung không 

lỗi. 

 - “MP Simulink” thì giao diện mô phỏng bằng simulink của mô 

phỏng MIMO và kỹ thuật AMC 

 - “THOÁT” sẽ thoát khỏi giao diện này. 

4.2.1.2 Giao diện mô phỏng MIMO và kỹ thuật AMC 

4.2.2 Sơ ñồ thuật toán 

4.2.2.1 Sơ ñồ thuật toán mô phỏng MIMO và ước lượng kênh 

4.2.2.2 Sơ ñồ mô phỏng MIMO và kỹ thuật AMC 

4.3 KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ 

4.3.1 MIMO và sơ ñồ ñiều chế mã hóa 

 Các thông số thiết lập : kênh truyền: Blockfading, tình huống: 

rayleigh, giải ñiều chế: cứng, ước lượng kênh perfect. 
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Hình 4.9: BER và thông lượng của trường hợp SISO 1x1 

 
 

Hình 4.10: BER và thông lượng của trường hợp SIMO 1x2 

 
Hình 4.11: BER và thông lượng của trường hợp MISO 2x1 
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Hình 4.12: BER và thông lượng của trường hợp MIMO 2x2 

 Nhận xét: Trường hợp SISO (không phân tập) có BER cao hơn và 

thông lượng thấp hơn so với các trường hợp phân tập.Trường hợp 

1x2 và 2x1 cải thiện về BER và thông lượng ñáng kể.Hai trường hợp 

này tuy cùng cấp phân tập nhưng trường hợp 1x2 có BER thấp và 

thông lượng cao hơn trường hợp 2x1. Trường 2x2 là tối ưu nhất, nó 

thiện tốt về BER, cho thông lượng cao. 

4.3.2 So sánh ước lượng kênh 

 Các thông số thiết lập : ñiều chế và mã hóa: QPSK R3/4, kênh 

truyền: Blockfading, tình huống: AWGN, giải ñiều chế: cứng, trường 

hợp SISO: 1x1  

 
 

Hình 4.13: BER và thông lượng của trường hợp LS và LMMSE 

Nhận xét: với phương pháp ước lượng LMMSE thì BER và thông 

lượng ñược cải thiện hơn ước phương pháp LS. 
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4.3.3 MIMO và AMC 

 So sánh các kết quả BER ñược mô phỏng qua các ngưỡng SNR 

khác nhau và SNR thu 

a. Thiết lập các thông số mô phỏng:  

- Băng thông: 3,5 MHz, CP: G=1/8, ngưỡng SNR1=[ 4 10 12 19 22 

28].  

- Kênh: K=0,5 , dịch doppler max=0.5Hz, trễ=[ 0 0.4 0.9](µs). Độ 

lợi= [0 -5 -10] (dB). 

• MISO: 2x1 

 
Hình 4.14: BER, số bit lỗi, SNR của kênh trong trường hợp MISO 

với SNR = 2dB, ngưỡng SNR1 

 Nhận xét: Với SNR = 2dB, thì SNR của kênh sau khi ước lượng 

sẽ nhỏ hơn 2dB nên chỉ chọn AMC 0, lúc này số bit trên một sóng 

time 

             B
E

R
                       B

it lỗi                      Tổng số bit            S
N

R
 ước lượng 
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mang con sẽ nhỏ nhất và BER≤0.1 

 

 
Hình 4.15: BER, số bit lỗi, SNR của kênh trong trường hợp MISO 

với SNR=9dB, ngưỡng SNR1 

 Nhận xét: SNR = 9dB thì AMC 1 sẽ ñược chọn, do 6<SNR 

của kênh <7.5dB, lỗi bit BER ≈0.810-3 (nơi cao nhất). Vậy BER nhỏ 

hơn khi chọn SNR lớn.  

 

 

 

 

 

time 

            B
E

R
                       B

it lỗi                      Tổng số bit            S
N

R
 ước lượng 
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• SISO: 1x1 

 
Hình 4.16: BER, số bit lỗi, SNR của kênh trong trường hợp SISO 

với SNR= 2dB, ngưỡng SNR1 

 Nhận xét: trong trường hợp này chọn ñược AMC 0,tuy số bit ñiều 

chế và mã hóa trên một sóng mang con thấp nhất nhưng  BER cao 

0.4≤BER≤0.5 

 

time 

            B
E

R
                       B

it lỗi                      Tổng số bit            S
N

R
 ước lượng 
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Hình 4.17: BER, số bit lỗi, SNR của kênh trong trường hợp SISO 

với SNR= 9dB, ngưỡng SNR1 

 Nhận xét: trong trường hợp SISO này AMC 0 ñược chọn, BER< 

2.10-3 nhỏ hơn nhiều so với trường hợp SNR = 2dB. Nhưng vẫn cho 

BER cao hơn trường hợp MISO 

 Vậy khi SNR cao có phân tập MISO 2x1 thì BER ñược cải thiện 

nhiều hơn so với trường hợp không phân tập SISO 1x1. Trong trường 

hợp MISO nếu SNR lớn thì BER giảm và ID của AMC ñược chọn 

cao hơn nghĩa là số bit trên một sóng mang con nhiều hơn. 

b. Thiết lập các thông số mô phỏng:  

- Băng thông: 3,5 MHz, CP: G=1/8, ngưỡng SNR2= [4 6 10 12 19 

22].  

- Kênh: K=0,5 , dịch doppler max=0.5Hz, trễ=[ 0 0.4 0.9](µs).  

 time  

            B
E

R
                       B

it lỗi                      Tổng số bit            S
N

R
 ước lượng 
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Độ lợi= [0 -5 -10] (dB). 

• MISO: 2x1 

 
 

Hình 4.18: BER, số bit lỗi, SNR của kênh trong trường hợp MISO 

với SNR = 2dB, ngưỡng SNR2 

 Nhận xét: AMC ñược chọn trong trường hợp này là AMC 0, 

BER< 0.15, số bit trên mỗi sóng mang sẽ thấp 

 

time 

            B
E

R
                       B

it lỗi                      Tổng số bit            S
N

R
 ước lượng 
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Hình 4.19: BER, số bit lỗi, SNR của kênh trong trường hợp MISO 

với SNR =9dB, ngưỡng SNR2 

 Nhận xét: Tuy BER <0.15 xấp xĩ với trường hợp 2dB, nhưng 

AMC 2 ñược chọn nên số lượng bit trên sóng mang cao. Do SNR sau 

khi thu cao hơn.  

Tóm lại:  

 Hai trường hợp ngưỡng SNR=[4 10 12 19 22 28] và ngưỡng 

SNR=[ 4 6 10 12 19 22]. Ta thấy có sự hoán ñổi giữa BER và AMC. 

Nếu muốn ñảm bảo về BER ta nên chọn ngưỡng SNR lớn, nhưng ñổi 

lại số bit trên sóng mang sẽ nhỏ. Trong trường hợp AMC này thì 

phân tập MISO cho hiệu quả cao hơn. 

 

 

 

time 
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E
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it lỗi                      Tổng số bit            S
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R
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4.4 KẾT LUẬN CHƯƠNG 

 Các kết quả mô phỏng ñã ñược trình bày trong chương này, cho 

chúng ta sự lựa chọn tối ưu, thông qua sơ ñồ BER, thông lượng 

(Mbps) theo SNR. Từ ñó việc kết hợp các thông số tối ưu sẽ giúp cho 

hệ thống cải thiện hơn nữa về BER và thông lượng cho tín hiệu thu.  

 

KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 
 Wimax là một công nghệ hiện ñại có thể ñáp ứng tốt yêu cầu về 

thông tin hiện nay. Nó sử dụng các bộ ước lượng: LS, LMMSE, và 

các sơ ñồ ñiều chế và mã hóa có kênh truyền feedback ñể thích nghi 

với từng loại AMC, bên cạnh ñó còn sử dụng phân tập phát và thu 

với mã hóa STC: Alamouti cải thiện ñáng kể về BER và thông lượng 

mà Luận văn này ñã thực hiện. Qua các kết quả mô phỏng ta có thể 

ñược hiệu quả phổ cũng như băng thông ñược sử dụng rất hiệu quả.  

 Bên cạnh những kết quả ñã ñược cải thiện mà Luận văn này ñạt 

ñược, nhưng muốn có hiệu suất tốt ta phải nghiên cứu sâu hơn về các 

phương pháp ước lượng như: ALLMSE có ñộ phức tạp thấp, nhưng 

hiệu quả cao hơn các phương pháp trên và việc quản lý tài nguyên vô 

tuyến, cấp phát tài nguyên dựa trên các yêu cầu về QoS của người 

dùng.  

 Vậy với công nghệ này cho thấy khả năng ñáp ứng ñược yêu cầu 

về tốc ñộ và chất lượng hiện nay là có thể. 


