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Tóm tắt: 
 

Bài báo đề xuất một mô hình tính toán hiệu năng (SNR, BER) của hệ thống truyền dẫn tín hiệu 
vô tuyến sóng milimet qua sợi quang ghép kênh theo bước sóng (WDM MMW/RoF) sử dụng bộ 
tiền khuếch đại quang EDFA và máy thu Coherence. Tiến hành khảo sát các loại nhiễu trội bao 
gồm nhiễu phát xạ tự phát (ASE) tạo ra từ EDFA, nhiễu trộn bốn bước sóng (FWM) do hệ thống 
ghép nhiều bước sóng quang và nhiễu từ máy thu Coherence để xác định tỉ số tín hiệu trên nhiễu 
(SNR), tỉ lệ lỗi bit (BER) của hệ thống. Tiếp đến, viết chương trình bằng Matlab, cho chạy 
chương trình và vẽ các đồ thị biểu diễn các đặc tính của hệ thống, chẳng hạn BER, SNR theo 
công suất máy phát, theo số kênh quang, theo bộ khuếch đại G của EDFA, theo công suất dao 
động nội của máy thu Coherence, theo tốc độ bit từng kênh. Kết quả này có thể được sử dụng 
hiệu quả trong tính toán, thiết kế và khai thác hệ thống nhằm nâng cao dung lượng mà vẫn đảm 
bảo chất lượng tín hiệu truyền dẫn trong hệ thống 
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Abstract: 
 

In this paper, a calculating model of Milimeter-Wave (MMW) Radio-over-Fiber WDM Fiber 
Optic Communication System (WDM MMW/RoF) using EDFA preamplifier and Coherence 
receiver is proposed. We then investigate dominant noises including Amplified Spontaneous 
Emission (ASE) noise from EDFA, Four Wave Mixing (FWM) noise created by the WDM and 
receiver’s noise to determine the SNR, BER of this system. After that, we write MatLab-based 
program and make it run to draw graphs that show system performance, such as BER, SNR 
versus number of optical channels, transmitter’s power, EDFA’s Gain, oscillator power of 
Coherence receiver, bit rate of each channel. The results could be used effectively in calculating, 
designing and exploting the WDM MMW/RoF system to improve the capacity so that signal 
quality is still ensured in this system.     
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