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MỞ ĐẦU 

1  Lý do chọn ñề tài 

Mặc dù các hệ thống thông tin di ñộng thế hệ 2.5G hay 3G vẫn ñang 

phát triển không ngừng nhưng các nhà khai thác viễn thông lớn trên 

thế giới ñã bắt ñầu tiến hành triển khai một chuẩn di ñộng thế hệ mới 

có rất nhiều tiềm năng, ñó là thế thệ thứ 4 (4G) sử dụng các kỹ thuật 

ña truy cập phân chia theo không gian, tần số trực giao và thời gian. 

Trong mạng thông tin di dộng 4G, người sử dụng có thể truy cập vào 

các dịch vụ thông tin ña dạng  (ví dụ như: thông tin thoại, video, hội 

nghị thời gian thực, truyền dữ liệu, internet, IPTV, …) với băng 

thông cực rộng tại mọi nơi, mọi lúc.  

Để ñáp ứng ñược các yêu cầu về băng thông rộng và tính di dộng cao 

của các dịch vụ  cung cấp cho người dùng, truyền dẫn ña truy cập 

phân chia theo tần số trực giao (OFDM) kết hợp với cấu hình truyền 

dẫn gồm nhiều anten phát và thu (MIMO) ñược chọn là giải pháp kỹ 

thuật truyền dẫn vô tuyến chính cho các mạng băng rộng 4G.. 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 thực hiện việc 

ước lượng ñộ lệch tần số sóng mang và ñáp ứng kênh truyền vô 

tuyến ña ñường phải ñạt ñộ chính xác cao trước khi tiến hành khôi 

phục dữ liệu phát tại các máy thu di ñộng.  

Để khắc phục vấn ñề này, nhu cầu xây dựng các giải thuật ước lượng 

ñộ lệch tần số sóng mang và ñáp ứng kênh truyền vô tuyến trong các 

hệ thống thông tin di dộng 4G với các thuê bao di chuyển nhanh là 

rất cần thiết. 

Hiện nay, phần lớn thuật toán ước lượng ñáp ứng kênh truyền ñã 

ñược phát triển và triển khai theo giả ñịnh rằng ñộ lệch tần số sóng 
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mang (CFO) là lý tưởng ñã ñược thiết lập ở thiết bị thu. Trong thực 

tế không ñược thuận lợi như vậy, một giả ñịnh như vậy thường hiếm 

khi ñạt ñược. Trong thực tế khi các ñiều kiện ước lượng CFO không 

hoàn hảo sẽ làm giảm ñáng kể hiệu suất của các thuật toán ước lượng 

kênh và do ñó ảnh hưởng ñến chất lượng hoạt ñộng của hệ thống nói 

chung.  

Vì vậy ở ñây ñề tài tập trung nghiên cứu phương pháp và thuật toán 

ước lượng kênh truyền hiệu quả hơn. Đặc biệt trong trường hợp thiết 

bị ñầu cuối 4G di chuyển với tốc ñộ nhanh vẫn ñảm bảo kết nối liên 

tục và duy trì ñược tốc ñộ kết nối dữ liệu cao. 

2  Mục ñích nghiên cứu: 

Đề tài tiến hành nghiên cứu tổng quan về công nghệ MIMO-OFDM 

dùng trong mạng thông tin di dộng 4G. Phân tích các giải thuật ước 

lượng ñộ lệch tần số sóng mang và ñáp ứng kênh truyền vô tuyến 

hiện tại, từ ñó, ñề nghị một giải thuật ước lượng ñộ lệch tần số sóng 

mang và ñáp ứng kênh truyền vô tuyến có thể hoạt ñộng hiệu quả 

trong ñiều kiện truyền sóng với các thuê bao di ñộng 4G di chuyển 

nhanh. 

3  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu : 

Đối tượng nghiên cứu  là vấn ñề ước lượng ñồng thời ñộ lệch tần số 

sóng mang và ñáp ứng kênh truyền vô tuyến trong kỹ thuật truyền 

dẫn MIMO-OFDM, Phương pháp Bayesian trong việc ước lượng 

tham số kênh truyền. 

Phạm vi nghiên cứu là Kênh truyền vô tuyến ña ñường trong ñiều 

kiện thuê bao di ñộng ñang di chuyển nhanh trong mạng thông tin di 

ñộng băng rộng 4G. 

4  Phương pháp nghiên cứu: 



5 
 

 

Về lý thuyết:  

Thu thập tài liệu ñể nghiên cứu các phương pháp ước lượng kênh 

truyền theo từng ñiều kiện kênh fading chậm hay nhanh, ñộ phức tạp 

cao và thấp.  

Sử dụng phương pháp khai triển với các hàm cơ bản ñể xấp xỉ ñáp 

ứng kênh truyền vô tuyến ña ñường fading nhanh. 

Sử dụng kỹ thuật ước lượng Bayesian trong việc xác ñịnh ñộ lệch tần 

số sóng mang và ñáp ứng kênh truyền vô tuyến  

Về thực nghiệm:  

Xây dựng chương trình mô phỏng, thu các kết quả số liệu và tiến 

hành phân tích, so sánh. 

5  Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

Đề tài cung cấp một giải thuật ước lượng ñộ lệch tần số sóng mang 

và ñáp ứng kênh truyền vô tuyến hoạt ñộng hiệu quả cho kỹ thuật 

truyền dẫn MIMO-OFDM trong mạng 4G.  

Giải thuật này có thể áp dụng trong các mạng thông tin di dộng thế 

hệ thứ 4 (4G) nhằm ñảm bảo kết nối liên tục và ñảm bảo chất lượng 

dịch vụ cho mạng thông tin 4G trong trường hợp ñầu cuối di ñộng 

với tốc ñộ cao. 

6  Cấu trúc của Luận văn: 

Luận văn bao gồm 4 chương, tóm tắt như sau: 

Chương 1. Tổng quan về xu hướng phát triển công nghệ viễn 

thông di ñộng, tập trung vào 2 công nghệ WiMAX và LTE; so sánh 

cơ bản về các chuẩn của hai công nghệ trên, những ưu, nhược ñiểm 

của từng công nghệ, tìm hiểu xu hướng chung của viễn thông thế giới 
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ñang áp dụng và tình hình ứng dụng công nghệ viễn thông di ñộng tại 

Việt Nam hiện nay. 

Chương 2. Kênh truyền vô tuyến trong thông tin băng rộng, Tìm 

hiểu về kênh truyền vô tuyến ña ñường trong thông tin băng rộng, tập 

trung nghiên cứu ñối với kênh truyền vô tuyến thay ñổi theo thời 

gian và ñộ lệch tần số sóng mang tại máy thu vô tuyến. 

Chương 3. Các cơ sở lý thuyết trong truy ền dẫn MIMO-OFDM ,  

Tìm hiểu các cơ cở lý thuyết trong truyền dẫn MIMO-OFDM, về mô 

hình lớp vật lý của LTE. Nghiên cứu kỹ thuật truyền dẫn cơ bản 

OFDM ñể từ ñó phát triển sang hệ thống ña anten MIMO-OFDM. 

Cũng trong phần này sẽ trình bày ảnh hưởng của ñáp ứng kênh 

truyền và ñộ lệch tần số sóng mang, ñể thấy ñược sự cần thiết phải 

tìm phương pháp ước lượng nhằm tăng hiệu suất tín hiệu thu. 

Chương 4. Ước lượng ñộ lệch tần số sóng mang và ñáp ứng kênh 

truy ền trong hệ thống MIMO-OFDM , Là chương chính thức của 

Luận văn, trình bày các phương pháp ước lượng ñộ lệch tần số sóng 

mang và ñáp ứng kênh truyền hiện có (ñã ñược nghiên cứu áp dụng), 

từ ñó ñề xuất một giải thuật ước lượng ñộ lệch tần số sóng mang và 

ñáp ứng kênh truyền có ñộ chính xác cao trong ñiều kiện thuê bao di 

ñộng di chuyển nhanh trong mạng di ñộng 4G. Có kết quả mô phỏng 

bằng ngôn ngữ Matlab. 

 



7 
 

 

Chương 1:    TỔNG QUAN VỀ XU HƯỚNG PHÁT TRI ỂN 

CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG 

1.1  Xu hướng phát triển công nghệ viễn thông di ñộng của thế 

giới  

1.1.1  Tóm tắt các cột mốc phát triển công nghệ viễn thông di ñộng 

của thế giới từ năm 1980 ñến nay 

Công nghệ di ñộng thế hệ thứ nhất-1G- ra ñời khoảng thời gian năm 

1980 dựa trên công nghệ FDMA- truy cập phân chia theo tần số; tiếp 

ñến công nghệ di ñộng thế hệ thứ 2(2G) ra ñời khoảng thời gian năm 

1990 dựa trên công nghệ TDMA- truy cập phân chia theo thời gian; 

công nghệ di ñộng thế hệ thứ 3(3G) ra ñời khoảng thời gian năm 

2000 dựa trên công nghệ W-CDMA - truy cập phân chia theo mã; 

Công nghệ di ñộng thế hệ thứ 4(4G) ra ñời trong khoảng thời gian từ 

năm 2009 ñến nay, ñã qua giai ñoạn triển khai thử nghiệm ban ñầu 

và hiện nay ñang triển khai tại một số nước, dựa trên công nghệ 

OFDM, SDMA- tức là công nghệ WiMAX và LTE. 

1.1.2  Giới thiệu về công nghệ LTE:  

LTE là thế hệ thứ tư tương lai của chuẩn UMTS do 3GPP phát triển. 

UMTS thế hệ thứ ba dựa trên WCDMA ñã ñược triển khai trên toàn 

thế giới.  

 Tốc ñộ tải xuống (Downlink - DL) cao nhất ở băng thông 20MHz có 

thể lên ñến 100Mbps, cao hơn từ 3-4 lần so với công nghệ HSDPA 

(3GPP Release 6) và tốc ñộ tải lên (Uplink - UL) có thể lên ñến 

50Mbps, cao hơn từ 2-3 lần so với công nghệ HSUPA (3GPP 

Release 6), Độ trễ nhỏ (<5ms) Độ rộng băng thông linh hoạt: có thể 

hoạt ñộng với băng thông 5MHz, 10MHz, 15MHz và 20MHz, thậm 

chí nhỏ hơn 5MHz như 1,25MHz và 2,5MHz; Đảm bảo hoạt ñộng tốt 
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cả khi di chuyển tốc ñộ cao (từ 15-120km/giờ, tùy băng tần). Độ phủ 

sóng từ 5-100km (tín hiệu suy yếu từ km thứ 30), dung lượng hơn 

200 người/cell (băng thông 5MHz) 

1.1.3  Giới thiệu về công nghệ WIMAX :  

WIMAX là một công nghệ không dây băng thông rộng mang lại tốc 

ñộ kết nối nhiều Megabit và thông lượng cao ñồng thời có phạm vi 

phủ sóng rộng giúp mang lại khả năng truy cập tới các dữ liệu trong 

khoảng cách xa. 

Chuẩn cơ bản 802.16:Chuẩn 802.16a;Chuẩn 802.16b;Chuẩn 

802.16c;Chuẩn 802.16d;Chuẩn 802.16e 

Ngoài ra, còn có nhiều chuẩn bổ sung khác ñang ñược triển khai hoặc 

ñang trong giai ñoạn chuẩn hoá như 802.16g, 802.16f, 802.16h… 

1.2  So sánh công nghệ LTE với công nghệ WIMAX  

Về công nghệ, LTE và WiMax có một số khác biệt nhưng cũng có 

nhiều ñiểm tương ñồng. Cả hai công nghệ ñều dựa trên nền tảng IP. 

Cả hai ñều dùng kỹ thuật MIMO ñể cải thiện chất lượng truyền/nhận 

tín hiệu, ñường xuống từ trạm thu phát ñến thiết bị ñầu cuối ñều ñược 

tăng tốc bằng kỹ thuật OFDM. 

Đường lên từ thiết bị ñầu cuối ñến trạm thu phát có sự khác nhau 

giữa 2 công nghệ. WiMax dùng OFDMA còn LTE dùng kỹ thuật 

SC-FDMA. 
Bảng 1.3  So sánh công nghệ  LTE và WIMAX 

Tính năng 
3GPP LTE 

RAN1 
802.16e/Mobile 

WiMax R1 
802.16m/Mobile 

WiMax R2 
Ghép kênh TDD, FDD TDD TDD, FDD 

Băng tần  
700MHz – 
2,6GHz 

2,3GHz,2,5GHz, 
 3,3-3,8GHz 

2,3GHz, 2,5GHz, 
3,3-3,8GHz 

Tốc ñộ tối ña 
(Download/Upload) 

300Mbps 
/100Mbps 

70Mbps 
/70Mbps  

300Mbps 
/100Mbps  
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Di ñộng 350km/h 120km/h 350km/h 
Phạm vi phủ sóng 5/30/100km 1/5/30km 1/5/30km  
Số người dùng 
VoIP ñồng thời 

80  50  100  

1.3   Những tri ển vọng của công nghệ trên  

Mỗi công nghệ ñiều có thế mạnh riêng của nó. LTE và WiMAX cũng 

vậy. WiMAX có thể là sự lựa chọn phù hợp cho việc cung cấp 

Internet băng rộng tốc ñộ cao và một số dịch vụ cần băng thông khác 

ở một số vị trí nhất ñịnh nào ñó. Còn với LTE, lợi thế về tính kế thừa 

thế hệ trước là một thế mạnh. 

Hiện nay LTE ñang ñược nhiều nhà khai thác mạng chọn lựa ñể triển 

khai. 

1.4  Tình hình phát triển công nghệ di ñộng tại Vi ệt nam  

Công nghệ viễn thông tại Vi ệt Nam phát triển rất nhanh trong  

thời gian qua. Hiện nay nước ta là một trong những nước có tốc ñộ 

phát triển Viễn thông, ñặc biệt là thông tin di ñộng cao trên thế giới.  

Năm 2010, Bộ Thông tin - Truyền thông ñã cấp giấy phép triển khai 

công nghệ 4G ở Việt Nam cho 4 ñơn vị là: VNPT, Viettel, VTC, 

FPT, CMC. Theo ñó, các ñơn vị trên sẽ tiến hành thử nghiệm công 

nghệ 4G trong thời gian 1-2 năm nhằm ñánh giá công nghệ và nhu 

cầu sử dụng ở Việt Nam.  
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Chương 2: KÊNH TRUYỀN VÔ TUYẾN 

TRONG THÔNG TIN B ĂNG RỘNG 

2.1   Kênh truyền vô tuyến 

Đặc tính của kênh vô tuyến di ñộng là sự thay ñổi về thời gian và tần 

số của kênh. Dẫn ñến các hiện tượng suy hao ñường truyền, 

shadowing, hiệu ứng Doppler. 

2.2   Kênh truyền vô tuyến ña ñường của tín hiệu OFDM 

Đối vớ i tín hiệu OFDM, kênh truyền vô tuyến là môi trường 

truyền ña ñường (multipath environment) và chịu ảnh hưởng ñáng 

kể của Fading nhiều tia, Fading lựa chọn tần số. 

Tín hiệu từ anten phát ñược truyền ñến máy thu thông qua nhiều 

hướng phản xạ khác nhau. Tín hiệu ở máy thu là tổng của tín hiệu 

nhận ñược từ các tuyến truyền dẫn khác nhau ñó.  

2.3   Đáp ứng kênh truyền vô tuyến thay ñổi theo thời gian. 

Phương trình ñáp ứng xung của kênh phụ thuộc thời gian:  

            (2-17) 

Trong ñó :  

fDk là tần số Doopler 

t là thời gian tuyệt ñối (liên quan ñến thời ñiểm quan sát kênh) 

Hàm truyền của kênh ñược biễu diễn: 

   (2-18) 

2.4  Độ lệch tần số sóng mang tại máy thu vô tuyến 

Độ lệch tần số sóng mang sảy ra khi tần số sóng mang của tín hiệu 

OFDM ñiều chế băng tần thông giải và bộ dao ñộng nội của bộ 

chuyển ñổi xuống không hợp chính xác.  

Phương trình tín hiệu thu trong trường hợp này là:  
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                                       (2-20) 

       Và trong miền lấy mẫu :                                 (2-21) 

Trong ñó: x là tín hiệu có ích trước khi chuyển ñổi lên; y là tín hiệu 

kết quả sau khi chuyển ñổi xuống; ε=∆f/∆fs là ñộ lệch tần số sóng 

mang tương ñối và ∆fs là khoản cách liên sóng mang. 

Chương 3:    CÁC CƠ SỞ LÝ THUY ẾT 

TRONG TRUYỀN DẪN MIMO-OFDM 

3.1   Mô hình băng tần cơ bản 

Hệ thống OFDM phân chia phổ tần số khả dụng thành nhiều sóng 

mang con. Để nhận ñược hiệu quả trãi phổ cao, ñáp ứng tần số của 

các sóng mang con ñược chồng lên và trực giao, vì thế có tên là 

OFDM 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.8  Mô tả trục Tần số - Thời gian của tín hiệu OFDM 

3.2  Tải xuống OFDM 

Trong hệ thống OFDM, phổ tần số có sẵn ñược chia thành nhiều 

sóng mang, ñược gọi là các sóng mang thứ cấp (Sub-carriers). Hướng 

DL của E-UTRA sẽ sử dụng các kỹ thuật ñiều chế QPSK, 16QAM 

và 64QAM 
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3.3  Tải lên SC-FDMA 

OFDM ñược xem là phương án tối ưu cho hướng DL nhưng hướng 

UL thì chưa ñược thuận lợi. Do ñó, hướng UL của chế ñộ FDD và 

TDD sẽ sử dụng kỹ thuật ña truy cập phân chia tần số sóng mang ñơn 

SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 

theo chu kỳ. Các tín hiệu SC-FDMA có tín hiệu PAPR tốt hơn 

OFDMA. Đây là một trong những lý do chính ñể chọn SC-FDMA 

cho LTE.  

3.4  Cấu trúc hệ thống MIMO-OFDM 

MIMO là một phần tất yếu của LTE ñể ñạt ñược các yêu cầu ñầy 

tham vọng về thông lượng và hiệu quả trải phổ. Trong ñó, kỹ thuật 

ghép kênh không gian (spatial multiplexing) và phát phân tập 

(transmit diversity) là các ñặc tính nổi bật của MIMO trong công 

nghệ LTE. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.10  Sơ ñồ hệ thống thu phát MIMO-OFDM 

3.4  Ưu-nhược ñiểm của hệ thống MIMO-OFDM  

3.4.1 Ưu ñiểm 

Hệ thống MIMO-OFDM cho phép thông tin tốc ñộ 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 trãi phỗ.  
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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 ñược và vì thế cải 

thiện vùng phủ sóng. 

3.4.2  Nhược ñiểm 

Tỷ  số công suất ñỉnh trên công suất trung bình PAPR (Peak-to- 

Average Power Ratio) lớn, rất nhạy với lệch tần số, việc ước lượng 

kênh có ñộ phức tạp cao. 

3.5 Ảnh hưởng của ñáp ứng kênh truyền và ñộ lệch tần số sóng 

mang  

Khi có cả CFO và kênh chọn lựa kép sẽ phải chịu một công  

suất ICI ñáng kể ở bộ thu OFDM, dẫn ñến làm tăng dòng lỗi ñáng kể 

trong hiệu suất thu.  

Tùy theo tốc ñộ di chuyển của ñầu cuối mà sự ảnh hưởng ñến hiệu 

suất thu khác nhau, về cơ bản khi ñầu cuối di chuyển càng nhanh thì 

ñộ lợi của kênh càng giảm và càng không ổn ñịnh. 

Chương 4: ƯỚC LƯỢNG ĐỘ LỆCH TẦN SỐ SÓNG  MANG   

VÀ ĐÁP ỨNG KÊNH TRUY ỀN 

TRONG HỆ THỐNG MIMO-OFDM 

4.1  Khái quát về ước lượng kênh 

Ước lượng kênh nhằm mục ñích giảm sự sai khác hàm truyền của 

kênh phát so với kênh thu do nhiều nguyên nhân trong quá trình 

truyền dẫn 

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 

và/hoặc thời gian của kênh vô tuyến, dựa vào blind hoặc pilot 

(training), thích nghi hoặc không thích nghi. Phương pháp ước lượng 
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dựa vào pilot là phương pháp sử dụng phổ biến nhất ñược áp dụng 

trong hệ thống mà phía phát phát một số tín hiệu ñã biết. Ngược lại 

ước lượng blind hiếm khi ñược sử dụng trong hệ thống OFDM. 

Phương pháp ước lượng thích nghi sử dụng ñặc thù cho kênh biến 

ñổi nhanh theo thời gian. 

Ước lượng kênh có thể thực hiện trong miền tần số (sau biến ñổi FFT 

tại bộ thu tín hiệu) hoặc trong miền thời gian (trước khi ñưa vào biến 

ñổi FFT tại bộ thu tín hiệu). Ước lượng kênh trong miền tần số nhìn 

chung ñược ưu tiên hơn vì cho phép ước lượng ñơn giản hơn trên 

một sóng mang con.  

Luận văn tập trung nghiên cứu phương pháp ước lượng dùng pilot. 

Hình 4.1 biễu diễn một hệ thống OFDM sử dụng phương pháp ước 

lượng dựa vào pilot ñể cân bằng ở ñầu thu. Một kênh AWGN biến 

ñổi theo thời gian tuyến tính h(n) với nhiễu z(n). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1  Mô hình hệ thống OFDM dựa vào pilot 
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Chúng ta ñã biết quan hệ giữa tín hiệu phát Xk và tín hiệu thu Yk   là:                                                      

Yk = Hk. Xk  + Zk                                           (4-1) 

 Trong ñó  

Zk là nhiễu miền tần số ở tần số sóng mang con thứ k 

Hk  là hàm truyền kênh ở tần số sóng mang con thứ k 

Để ước lượng ñược kênh, các ký hiệu pilot là cần thiết. Chúng ta giả 

ñịnh rằng mỗi sóng mang con thứ p chứa symbol pilot ñã biết (Xpk). 

Sử dụng symbol pilot ñã biết Xpk và ký hiệu thu Ypk ở sóng mang con 

pilot ñó, chúng ta có thể tính ñược ước lượng kênh ở pilot là:                   

                                                 (4-2) 

Trong ñó 

Zpk  là nhiễu ñóng góp ở sóng mang con thứ pk,  

Z’ pk là mức nhiễu ñóng góp ở sóng mang con ñó. 

4.2  Nội suy tần số-thời gian và sự ñịnh vị pilot  

Vị trí sắp xếp pilot thuộc một trong ba trường hợp: 

[1] Toàn bộ một symbol OFDM có thể ñược ñịnh vị như pilot 

[2] Pilot ñược phát trên một sóng mang con riêng trong suốt toàn 

bộ chu kỳ truyền phát  

[3] Pilot ñược ñịnh vị trong không gian bên trong thời gian và 

tần số. 

Chú ý rằng khoản- tần số Mf và khoản -thời gian Mt giữa các pilot là 

có ñủ cơ sở ñể ước lượng kênh hoàn toàn.  

4.3  Các kỹ thuật ước lượng ñáp ứng kênh hiện tại 

4.3.1 Ước lượng sắp xếp tín hiệu pilot kiểu khối gồm có ước lượng 

bình phương ít nhất (LS-least square), Lỗi bình phương trung bình 
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tối thiểu(MMSE: minimum mean-square error) và MMSE sửa ñổi. 

4.3.2 Ước lượng sắp xếp pilot kiểu kết hợp gồm có ước lượng LS 

với nội suy 1D, ước lượng ML (maximum likelihood) và ước lượng 

dựa trên mô hình tham số kênh (PCMB-parametric channel 

modeling-based estimator). 

4.3.3 Các ước lượng kênh khác của hệ thống OFDM gồm ước 

lượng dựa vào nội suy 2D ñơn giản, ước lượng dựa trên bộ lọc lặp ñi 

lặp lại và giải mã. 

4.3.4 So soánh các phương pháp ước lượng trong hệ thống 

OFDM: 

Nhìn chung ước lượng 1D có ñộ phức tạp tính toán thấp hơn 2D vì 

tránh ñược việc tính toán ma trận 2D. Ngoài ra, ước lượng kênh pilot 

kiểu block thường ñơn giản hơn ước lượng pilot kiểu Comb bởi vì 

chỉ tính toán ước lượng 01 lần cho mỗi khối.  

Ước lượng kênh kiểu pilot-block phù hợp hơn với ñiều kiện kênh 

fading chậm, trong khi ước lượng kênh kiểu pilot –comb làm tốt hơn 

ñối với kênh fadinh trung bình và nhanh. Các phương pháp ước 

lượng kênh khuyến nghị ñối với hệ thống OFDM ñược tổng kết trong 

bảng 4.4 

Bảng 4.4   Khuyến nghị các phương pháp ước lượng kênh ñối 

với các yêu cầu và tốc ñộ fading khác nhau. 

Phương pháp 
ước lượng  

Tốc ñộ kênh 
fading Pilot Độ phức 

tạp 
Hiệu 
suất 

OLR-MMSE Chậm Block-type 
Trung 
bình 

Tốt 

LS với LPI Thấp Tốt 
PCMB 

Trung bình 
và nhanh 

Comb-type 
Cao Rất tốt 
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4.4  Giải thuật ñề nghị cho ước lượng cùng lúc kênh truyền và ñộ 

lệch tần số sóng mang trong truyền dẫn MIMO-OFDM dùng 

phương pháp BAYESIAN  

Ở ñây chúng ta nghiên cứu dùng tín hiệu pilot ước lượng ñồng  

thời ñộ lệch tần số sóng mang và ñáp ứng kênh truyền sử dụng  

phương pháp Bayesian trong ña anten thu phát (MIMO) ghép kênh 

phân chia tần số trực giao (OFDM) ñược truyền ñi qua các kênh chọn 

lọc kép (tần số- thời gian). Để giảm một số lượng lớn các thông số 

ước lượng CIR biến ñổi theo thời gian, các mô hình khai triển cơ bản 

(BEMs- basis expansion models) khác nhau ñược triển khai như là 

các mô hình tham số phù hợp ñể xấp xỉ hóa sự thay ñổi về thời gian 

của các kênh MIMO. Mục ñích chính của việc sử dụng BEMs là 

giảm ñáng kể không gian biểu diễn kênh biến ñổi theo thời gian do 

ñó làm giảm số lượng các tham số trong ước lượng ñồng thời ñộ lệch 

tần số sóng mang và ñáp ứng kênh truyền. 

4.4.1  Mô hình hệ thống 

4.4.1.1   Mô hình tín hiệu phát 

                  (4-17)         

Trong ñó n {-N g, …,0,…,N-1}, Ng biểu thị chiều dài CP,    là 

sóng mang con (hoặc pilot) ñiều chế dữ liệu k trong symbol OFDM 

thứ m từ anten phát thứ u. 

4.4.1.2  Mô hình kênh lựa chọn kép với các BEM khác nhau 

Độ lợi kênh l tại thời gian n trong symbol OFDM m (sau khi loại bỏ 

CP) có thể ñược biểu diễn như sau 
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           (4-18) 

Trong ñó Ns = N + Ng cho biết ñộ dài ký hiệu OFDM sau khi chèn 

CP, n = 0, ..., N-1, m = 0, ..., M-1 và M là số lượng bao gồm cả 

symbol OFDM dữ liệu và symbol OFDM pilot trong một burst. L 

biểu thị chiều dài kênh. bn + Ng + mNs,q ñại diện cho những giá trị 

hàm cơ sở q của BEM ñược sử dụng.  là các hệ số BEM của mô 

hình kênh. Q là số hàm cơ sở sử dụng trong mô hình mở rộng cơ sở. 

Việc sử dụng các BEMs làm cho kênh biến ñổi theo thời gian giảm 

kích thước (không gian biểu diễn) một lượng ñáng kể, tức là Q 

<<NM.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Hình 4.8   Các kết quả MSE chuẩn hóa của DPS-BEM – dựa vào 

phép tính xấp xỉ các kênh biến ñổi theo thời gian  
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4.4.1.3  Mô hình tín hiệu thu 

Sau khi loại bỏ CP, mẫu thu thứ n trong symbol OFDM thứ m ở 

anten thu thứ r có thể biểu diễn bởi  

     (4-21) 

Trong ñó n = 0 ,..., N-1 và zn,m là nhiễu Gaussian trắng cộng 

(AWGN) với biến N0. ∆f biểu thị trị tuyệt ñối của CFO và ε = ∆fNT 

là CFOs tiêu chuẩn. T là chu kỳ lấy mẫu của hệ thống. 

Theo quan sát trong (4-21), sự có mặt của CFO dẫn ñến sự xoay 

vòng pha trong miền thời gian sẽ ñược dịch thành ICI trong miền tần 

số. Do ñó, ñể bù CFO và việc giải mã dữ liệu theo kiểu liên kết pha, 

Ước lượng CFO và CIR là không thể thiếu ở bộ thu OFDM.  

4.4.2  Ước lượng BAYESIAN về các hệ số CFO và hệ số BEM 

Trong ước lượng Bayesian, các tham số CFO và các tham số CIR 

ñược xem là các biến ngẫu nhiên (với các ñặc tính ñã biết) ñể ñược 

ước lượng. Ở ñây, kỹ thuật MAP ñược xem xét ñể ước lượng 

Bayesian ñồng thời các hệ số CFO và các hệ số BEM. Để công thức 

hóa kỹ thuật MAP dựa vào ước lượng ñồng thời, mẫu thu tương ứng 

với symbol pilot OFDM P có thể ñược biểu diễn ở dạng vector như 

sau: 

                                                   (4-22) 

Căn cứ vào các mẫu thu ñược (4-22) trong miền thời gian, Phương 

pháp Bayesian ước lượng ñồng thời các hệ số BEM và CFO bằng 

cách sử dụng các nguyên tắc trong kỹ thuật ước lượng MAP. Đặc 

biệt, Kỹ thuật MAP- dựa trên ước lượng các hệ số CFO và các hệ số 

BEM có thể ñược xác ñịnh như sau:  
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               (4-23) 

Trong ñó         

Vì thế kỹ thuật MAP ước tính các hệ số CFO và BEM ñược tính theo 

công thức:  

                       (4-

24) 

Sau khi MAP ước tính các hệ số CFO  và các hệ số BEM  . Dựa 

vào , kết quả ước tính ñáp ứng kênh truyền biến ñổi theo thời gian 

ñược xác ñịnh bằng công thức :  

                                      (4-28) 

4.5   Các kết quả mô phỏng và phân tích 

Người dùng ñiện thoại di ñộng với tốc ñộ di chuyển 100 km/h ñược 

xem xét trong mô phỏng hệ thống LTE.Q=5, 128 ñiểm FFT , tần số 

lấy mẫu fs = 1.92MHz , tần số sóng mang fc = 2GHz ñược dung ñể 

mô phỏng truyền dẫn ña sóng mang. CFO là một giá trị ngẫu nhiên 

phân bố ñồng ñều trong phạm vi [-ε0, ε0] với ε0 = 0.5. Chiều dài 

CP=10(Ng = 10). M = 14 symbol OFDM (dữ liệu và pilot) / burst (sử 

dụng 64-QAM) tại mỗi anten phát, P = 3 ký hiệu OFDM pilot. Trong 

minh họa hình ảnh về kết quả mô phỏng, mỗi ñiểm là phát họa MSE 

trung bình của 1000 kênh ñộc lập.  

Hình 4.10 là các kết quả MSE của ước lượng CFO thực hiện bằng kỹ 

thuật MAP. Có thể thấy GCE-BEM, DPS-BEM và KL-BEM có thể 

ñược lựa chọn thích hợp cho kỹ thuật MAP. 
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Trong hình 4.11, chúng ta có thể thấy  kỹ thuật MAP-dựa trên việc 

ước lượng các hệ số BEM sử dụng hàm cơ bản DPS hoặc KL-BEMs 

cung cấp kết quả MSE thấp rất gần với  BCRBs trong chế ñộ SNR 

thấp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 Hình 4.10  Các kết quả MSE của ước lượng CFO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
 
 
 
 

Hình 4.11   Kết quả MSE  ước lượng các hệ số BEM 
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Hình 4.12  Các kết quả MSE của ñáp ứng kênh truyền 

biến ñổi theo thời gian ước tính bằng kỹ thuật MAP 

Hình 4.12 cho thấy kỹ thuật MAP –dựa vào ước lượng ñồng thời 

CFO và CIR biến ñổi theo thời gian có thể cung cấp hiệu suất MSE 

gần bằng với hiệu suất trong trường hợp ñồng bộ hóa hoàn toàn trong 

ñiều kiện SNR thấp. 

Hình 4.13 trình bày kết quả MSE của MAP-dựa trên ước lượng CIR 

biến ñổi theo thời gian theo các vận tốc di chuyển ñầu cuối khác 

nhau. Khi tốc ñộ người sử dụng nhỏ hơn 10km/h, kỹ thuật MAP-dựa 

trên ước lượng sử dụng giả ñịnh block-fading trở nên có lợi (về ñộ 

phức tạp) hơn là sử dụng BEMs (vì kênh thay ñổi rất chậm trong thời 

gian một burst dưới tốc ñộ di chuyển người sử dụng nhỏ).  

Với tốc ñộ người sử dụng cao hơn 20km/h, kỹ thuật MAP – dựa trên 

ước lượng sử dụng DPS-BEM (ñường cong c) làm tăng hiệu suất 
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ñáng kể so với việc sử dụng các giả ñịnh block-fading và thậm chí so 

với cả ước lượng CFO hoàn toàn(ñường cong b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.13   Kết quả MSE của ñáp ứng kênh truyền biến ñổi theo thời 

gian ước tính bằng kỹ thuật MAP theo tốc ñộ di chuyển khác nhau 

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRI ỂN 

1.Kết luận 

Ở ñây, vấn ñề ước lượng ñồng thời ñộ lệch tần số sóng mang và ñáp 

ứng kênh truyền dùng tín hiệu pilot bằng phương pháp Bayesian ñã 

ñược nghiên cứu. Không giống như lượng ñồng thời CFO và CIR 

thông qua các kênh block-fading, việc ước lượng ñồng thời CFO và 

CIR biến ñổi theo thời gian làm tăng khả năng nhận biết tín hiệu thu 

trong cả khi thuê bao di chuyển liên tục với tốc ñộc nhanh. Để tránh 

vấn ñề bất lợi, việc giảm không gian biểu diễn kênh biến ñổi theo hời 

gian là cần thiết cho vấn ñề ước lượng. Bằng cách sử dụng các hàm 

cơ sở khác nhau ñể xấp xỉ sự thay ñổi thời gian của kênh, việc triển 
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khai các mô hình khai triển cơ bản (BEMs) làm giảm ñáng kể không 

gian biểu diễn kênh, vì thế giúp giải quyết khả năng nhận biết và ñể 

cho phép ước lượng ñáng tin cậy về ñộ lệch tần số sóng mang và ñáp 

ứng kênh truyền trong truyền dẫn MIMO-OFDM dưới chế ñộ SNR 

thấp. 

2.Hướng phát triển của đề tài 

Công nghệ MIMO-OFDM ñang và sẽ ñược ứng dụng rất nhiều trong 

các hệ thống viễn thông tốc ñộ cao và ñang phát triển không ngừng 

vì những ưu ñiểm của nó. Kỹ thuật ước lượng kênh truyền càng trở 

nên cần thiết trong các máy phát cũng như máy thu ñể ñảm bảo ñược 

chất lương tín hiệu cũng như tốc ñộ ngày càng cao. Đây là một chủ 

ñề ñầy hứa hẹn trong việc nghiên cứu sử dụng công nghệ MIMO-

OFDM. Một số ý kiến ñề xuất ñể nghiên cứu tiếp theo về chủ ñề này 

trong tương lai như sau: 

Đề tài này ñã tập trung nghiên cứu vấn ñề ước lượng kênh truyền 

trong truyền dẫn MIMO-OFDM của mạng 4G, trong ñó ước lượng 

ñồng thời CFO và CIR ñể ñảm bảo kết nối liên tục và tốc ñộ truy cập 

cho ñầu cuối trong trường hợp di chuyển với tốc ñộ cao. Tuy nhiên, ở 

ñây vấn ñề ñồng bộ tần số lấy mẫu và thời ñiểm lấy mẫu ñược giả 

ñịnh hoàn hảo.Sau này nếu ñiều kiện cho phép thì ñề tài phát triển 

theo ướng kết hợp ước lượng kênh và tính toán ñồng bộ tần số lấy 

mẫu và thời ñiểm lấy mẫu tín hiệu phát ñể có thể thu ñược tín hiệu 

thu ñạt ñược hiệu suất cao hơn nữa, ñáp ứng cho tốc ñộ truy cập ngày 

càng cao ngay cả trong ñiều kiện thuê bao di chuyển nhanh của mạng 

di ñộng 4G . 
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