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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Công nghệ truyền dữ liệu không dây Wifi ra đời đã mở ra một 

bƣớc tiến quan trọng cho ngành viễn thông. Tuy nhiên, trong quá 

trình sử dụng lâu dài, nhƣợc điểm của mạng Wifi cũng dần lộ ra, đó 

là tính bảo mật thông tin và độ tin cậy do nhiễu vô tuyến gây ra. Do 

vậy, một công nghệ mới ra đời để khắc phục nhƣợc điểm của công 

nghệ cũ là một điều khó tránh khỏi. Quả thực, công nghệ truyền dữ 

liệu bằng ánh sáng nhìn thấy đƣợc (VLC) đã nhận đƣợc sự quan tâm 

sâu sắc của các chuyên gia công nghệ trong những năm gần đây [8]. 

Báo Independence dẫn báo cáo của các nhà khoa học Anh cho biết, 

tốc độ chuyển dữ liệu bằng cách dùng phổ của ánh sáng thấy đƣợc là 

10 gigabit/giây – nhanh hơn 250 lần so với đƣờng truyền băng thông 

“siêu nhanh”[9]. Đóng góp vào thành công của công nghệ này phải 

kể đến thành tựu phát minh ra đèn LED. Đèn LED có kích thƣớc 

nhỏ, tiêu thụ điện năng thấp, tuổi thọ cao, thời gian đáp ứng nhanh 

chóng, và chi phí thấp. Đèn LED lại đƣợc sử dụng trong nhiều thiết 

bị nhƣ ở các thiết bị chiếu sáng, tín hiệu giao thông, biển báo hiệu, ô 

tô, TV LED, và điện thoại di động vv . Chính vì vậy, việc truyền dữ 

liệu Internet bằng ánh sáng nhìn thấy phát ra từ bóng đèn LED đƣợc 

xem nhƣ là một lời giải cho bài toán khắc phục các nhƣợc điểm của 

công nghệ truyền thông sử dụng sóng vô tuyến với băng thông sử 

dụng gần nhƣ không giới hạn lại không gây xuyên nhiễu nên có thể 

sử dụng ở các môi trƣờng bệnh viện, sân bay. Đặc biệt hơn nữa 

chúng ta có thể xây dựng hạ tầng vừa dùng để chiếu sáng vừa dùng 
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để truyền thông sử dụng nguồn phát ánh sáng là các bóng đèn LED. 

Khi công nghệ truyền dữ liệu bằng đèn LED phát triển, chúng ta có 

quyền mơ ƣớc một ngày không xa nữa chúng ta có thể trực tuyến 

trên máy bay, và chế độ máy bay sẽ không còn xuất hiện trên các 

thiết bị di động. 

Từ những ƣu điểm nêu trên cùng với tầm nhìn tổng quan về 

các hƣớng nghiên cứu mới hiện thời, tôi quyết định chọn đề tài: “ 

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG MIMO TRUYỀN DỮ LIỆU BẰNG 

ÁNH SÁNG NHÌN THẤY ĐƢỢC(VLC)” 

2. Mục tiêu nghiên cứu  

Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề sau: 

- Nghiên cứu các thành phần của hệ thống truyền dữ liệu qua 

ánh sáng nhìn thấy đƣợc(VLC).  

-  Nghiên cứu các kỹ thuật xử lý tín hiệu đƣợc sử dụng trong 

hệ thống MIMO VLC. 

-  Xây dựng mô hình và chƣơng trình mô phỏng bằng Matlab 

nhằm đánh giá hiệu quả của kết nối không dây dùng MIMO VLC.  

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

a. Đối tượng nghiên cứu 

-  Nghiên cứu về một mô hình hệ thống MIMO VLC. 

-  Các thành phần và kỹ thuật xử lý trong hệ thống MIMO 

VLC. 

-  Ứng dụng matlab để mô phỏng. 

b. Phạm vi nghiên cứu  
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-  Nghiên cứu lý thuyết về các thành phần trong hệ thống 

MIMO VLC.  

- Nghiên cứu lý thuyết về một mô hình hệ thống MIMO VLC. 

- Mô phỏng bằng chƣơng trình Matlab hệ thống  MIMO VLC 

nhằm đánh giá hiệu quả của kết nối không dây so với mô hình VLC 

truyền thống. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu  

Phƣơng pháp luận xuyên suốt của luận văn là kết hợp nghiên 

cứu lý thuyết và mô phỏng để làm rõ nội dung đề tài. Cụ thể nhƣ sau: 

 - Thu thập, phân tích các tài liệu và thông tin liên quan đến đề 

tài. 

-  Tìm hiểu và phân tích hệ thống MIMO VLC. 

-  Nghiên cứu thành phần, kỹ thuật xử lý tín hiệu trong hệ 

thống MIMO  VLC trên cơ sở lý thuyết. 

-  Sử dụng phần mềm chuyên dụng (Matlab) để thực hiện mô 

phỏng việc truyền dữ liệu qua hệ thống MIMO VLC. 

-  Đánh giá kết quả thực hiện dựa trên mô phỏng. 

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

Hệ thống truyền dữ liệu bằng ánh sáng nhìn thấy đƣợc đang là 

một  hƣớng đi mới cho công nghệ truyền thông không dây hiện nay. 

Đề tài giúp ngƣời nghiên cứu có đƣợc những kiến thức nền tảng về 

hệ thống VLC và MIMO VLC cùng với  những ứng dụng thực tiễn 

của chúng. Từ lý thuyết và kết quả mô phỏng, ngƣời nghiên cứu có 

thể phát triển ý tƣởng để xây dựng những mô hình VLC thực tế có 
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tính ứng dụng cao. Và hi vọng trong tƣơng lai, mô hình này sẽ đƣợc 

đƣa vào sử dụng ở Việt Nam. 

Phƣơng pháp luận xuyên suốt của luận văn là kết hợp nghiên 

cứu lý thuyết và mô phỏng để làm rõ nội dung đề tài. Cụ thể nhƣ sau: 

- Thu thập, phân tích các tài liệu và thông tin liên quan đến         

đề tài. 

-  Tìm hiểu và phân tích hệ thống MIMO VLC. 

-  Nghiên cứu thành phần, kỹ thuật xử lý tín hiệu trong hệ 

thống MIMO  VLC trên cơ sở lý thuyết. 

-  Sử dụng phần mềm chuyên dụng (Matlab) để thực hiện mô 

phỏng việc truyền dữ liệu qua hệ thống MIMO VLC. 

-  Đánh giá kết quả thực hiện dựa trên mô phỏng. 

6. Cấu trúc luận văn  

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TRUYỀN DỮ 

LIỆU BẰNG ÁNH SÁNG NHÌN THẤY ĐƢỢC (VLC) 

CHƢƠNG 2. CÁC KỸ THUẬT XỬ LÝ TRONG HỆ 

THỐNG MIMO TRUYỀN DỮ LIỆU BẰNG ÁNH SÁNG NHÌN 

THẤY ĐƢỢC 

CHƢƠNG 3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG MIMO 

VLC 

CHƢƠNG 4. MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 
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CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TRUYỀN DỮ LIỆU  

BẰNG ÁNH SÁNG NHÌN THẤY ĐƢỢC (VLC) 

 

1.1. GIỚI THIỆU CHƢƠNG 

Nội dung chƣơng 1 gồm:- Khái niệm về truyền dữ liệu bằng 

ánh sáng thấy đƣợc (VLC), thành phần phát, thành phần thu, ƣu điểm 

của VLC, các ứng dụng của công nghệ VLC, so sánh công nghệ 

VLC với công nghệ hồng ngoại và vô tuyến. 

1.2. KHÁI NIỆM VỀ TRUYỀN DỮ LIỆU BẰNG ÁNH SÁNG 

THẤY ĐƢỢC 

Visible Light Communication (VLC) là công nghệ truyền 

thông tin không dây bằng cách sử dụng sóng mang là ánh sáng nhìn 

thấy phát ra từ các bóng đèn LED.  

1.3. THÀNH PHẦN PHÁT TRONG HỆ THỐNG VLC 

 

Hình 1.2. Mô hình thành phần phát trong một hệ thống VLC 

1.3.1. Nguyên lý hoạt động của đèn LED 

1.3.2. Hiệu suất LED 

a. Hiệu suất lượng tử nội 

b. Hiệu suất lượng tử ngoại 
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c. Hiệu quả công suất 

d. Hiệu suất phát quang 

e. Băng thông điều chế của LED 

1.4. THÀNH PHẦN THU TRONG HỆ THỐNG VLC 

 

Hình 1.13. Các bước thu tín hiệu trong VLC 

1.4.1. Thiết bị chuyển đổi quang-điện: 

a. Bộ tách sóng quang PIN 

b. Bộ tách sóng quang APD 

c.  Cảm biến hình ảnh (Image Sensor- IS) 

1.4.2. Bộ tập trung quang 

Tác dụng  bộ tập trung quang là tập trung ánh sáng vào máy 

thu 

1.4.3. Bộ lọc quang 

Dùng để lọc bỏ các ánh sáng không cần thiết từ các nguồn bên 

ngoài nhƣ: ánh sáng mặt trời, ánh sáng đèn trong phòng… tránh gây 

nhiễu cho hệ thống thu trong VLC 

1.5. CÁC ƢU ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ VLC 

- Băng thông lớn, tốc độ cao 

- Chi phí thấp, tiết kiệm năng lƣợng 

- An toàn cho sức khỏe con ngƣời 

- Tính bảo mật 
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1.6. ỨNG DỤNG 

1.6.1. Truyền thông di động  

1.6.2. Nhà thông minh 

1.6.3. Hệ thống giao thông thông minh 

1.6.4. Định vị và dẫn đƣờng  

1.7.  KẾT LUẬN CHƢƠNG 

Chƣơng 1 là những thông tin cơ bản về công nghệ truyền 

thông bằng ánh sáng nhìn thấy – Visible Light Communication. 

Chúng ta thấy rằng với tính năng vừa truyền thông vừa chiếu sáng 

cùng với các ƣu điểm tiêu thụ điện năng ít, giá thành rẻ, độ bền cao, 

đèn LED đã đƣợc lựa chọn làm linh kiện tham gia bên phát của hệ 

thống VLC. LED thƣờng đƣợc sử dụng trong hệ thống VLC là LED 

RGB và LED trắng. Hai thông số của LED cần quan tâm là cƣờng độ 

chiếu sáng ( thể hiện độ sáng của đèn LED) và công suất quang 

truyền đi (thể hiện tổng lƣợng quang phát xạ từ đèn LED). Còn phía 

bên thu, linh kiện đƣợc sử dụng là các diode tách quang (PIN hoặc 

ADP) hoặc chip cảm biến hình ảnh. Trong VLC thƣờng sử dụng 

Diode Pin và APD với độ nhạy quang từ 190nm đến 1000nm, phù 

hợp với khoảng bƣớc song  của VLC.  
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CHƢƠNG 2 

CÁC KỸ THUẬT XỬ LÝ TRONG HỆ THỐNG 

MIMO TRUYỀN DỮ LIỆU BẰNG ÁNH SÁNG  

NHÌN THẤY ĐƢỢC 

 

2.1. GIỚI THIỆU CHƢƠNG 

Chƣơng này sẽ giới thiệu các kỹ thuật điều chế số thƣờng 

đƣợc sử dụng trong hệ thống VLC nhƣ OOK, PAM, PPM, các kỹ 

thuật phân tập và các kỹ thuật tổ hợp phân tập trong hệ thống MIMO. 

2.2. CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ SỐ 

2.2.1. Điều chế bật-tắt khóa(On-Off-Keying) 

Vì OOK là điều chế nhị phân nên tỉ số lỗi ký tự cũng là tỉ lệ lỗi 

bit (BER). Theo [8], tỉ lệ lỗi bit cho dữ liệu quang đƣợc mã hóa 

NRZ-OOK và RZ-OOK đƣợc cho bởi công thức: 

           
1 1

ER er ( )
2 2 2

NRZ OOKB fc SNR  [7]             (2.2) 

                      
1 1

ER er ( )
2 2

RZ OOKB fc SNR      [7]               (2.3) 

2.2.2. Điều chế vị trí xung (PPM) 

Theo [7], tỉ lệ lỗi bit BER của phƣơng pháp điều chế M-PPM : 

           
2

1 1
log

2 22
M PPM

M
BER erfc SNR M

 
   

 

             (2.5) 
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Phƣơng pháp PPM hoạt động với xung quang ngắn hơn so với 

OOK. Quá trình xung thực sự đƣợc chia bởi hệ số M nên PPM đòi 

hỏi băng thông lớn hơn so với OOK. 

2.2.3.  Điều chế biên độ xung 

PAM cho hiệu quả băng thông cao hơn so với OOK và PPM. 

Theo [7], BER của M-PAM  đƣợc biểu diễn bằng công thức: 

                        2.log1

2 2 2( 1)
M PAM

SNR M
BER erfc

M


 
  

  

             (2.7) 

2.2.4. Điều chế khóa dịch màu (CSK) 

2.3. CÁC KỸ THUẬT PHÂN TẬP 

2.3.1. Phân tập thời gian 

2.3.2. Phân tập không gian 

2.3.3. Phân tập tần số 

2.4. CÁC PHƢƠNG PHÁP TỔ HỢP PHÂN TẬP THU 

2.4.1. Phƣơng pháp tổ hợp theo kiểu quét và lựa chọn  

a. Phương pháp tổ hợp lựa chọn 

b. Phương pháp tổ hợp kiểu quét 

2.4.2. Phƣơng pháp tổ hợp với tỉ số tối đa  

Trong kết hợp tỉ số cực đại tín hiệu ở các nhánh, ta lấy trọng 

số và kết hợp sao cho đạt đƣợc SNR tức thời cao nhất có thể với các 

kỹ thuật kết hợp tuyến tính.  
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2

2
1

2

1

1

H

i i

i

H

total o
i

i

a I
I

N N
a

 



 
 
  





                       (2.13) 

Để SNR ( ) đạt giá trị lớn nhất, ta thực hiện tối ƣu các trọng 

số i .Vì chỉ số độ lợi ai tỉ lệ thuận với SNR trên các nhánh, ta có 

i
i

o

I
a

N
 , từ biểu thức trên ta có: 

                         

2

1 1

M M

i

i io

I

N
 

 

                                   (2.14) 

Với i  là SNR trên mỗi nhánh. 

2.4.3 Phƣơng pháp tổ hợp cân bằng độ lợi  

2.5. ƢU NHƢỢC ĐIỂM CỦA KỸ THUẬT PHÂN TẬP 

2.5.1. Ƣu điểm  

2.5.2. Nhƣợc điểm  

2.6 KẾT LUẬN CHƢƠNG 

Chƣơng 2 đã trình bày các kỹ thuật điều chế, các phƣơng pháp 

phân tập và các kỹ thuật tổ hợp phân tập thu đƣợc sử dụng trong hệ 

thống MIMO VLC. Trong chƣơng này cũng đƣa ra các công thức 

tính BER của các phƣơng pháp điều chế để làm phƣơng tiện tính 

toán mô phỏng ở chƣơng 4. Tuy hệ thống MIMO sử dụng nhiều bộ 

phát nhiều bộ thu làm tăng độ phức tạp của hệ thống và gây ra các 

nhiễu đồng kênh và liên kênh nhƣng hệ thống này vẫn đƣợc áp dụng 
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phổ biến trong các hệ thống viễn thông bởi ƣu điểm tăng dung lƣợng 

kênh mà không cần tăng công suất phát hay băng thông, tăng hiệu 

quả phổ, nâng cao chất lƣợng hệ thống. 
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CHƢƠNG 3 

XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG MIMO VLC 
 

3.1.  GIỚI THIỆU CHƢƠNG 

Chƣơng 3 gồm các nội dung sau: mô hình hệ thống MIMO 

VLC,các công thức tính toán trong hệ thống MIMO VLC, mô hình 

kênh truyền, nhiễu và các yếu tố ảnh hƣởng đến hệ thống.  

3.2. MÔ HÌNH HỆ THỐNG 

 

Hình 3.2. Hệ thống MIMO VLC 4x4 [8] 

3.3. PHÍA PHÁT 

Cƣờng độ chiếu sáng đƣợc xác định bởi  công thức: 

                              0

1
cos

2

mm
R  



 
  
 

  [9]             (3.1) 

Trong đó: m là bậc Lambertian của LED liên quan đến góc nửa 

công suất 1/2 : 

  

1/2

ln 2

ln(cos( ))
m


     [9] 

3.4. MÔ HINH KENH TRUYỀN 

3.4.1. Kết nối Line of Sight 
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3.4.2. Kết nối None Line of Sight 

3.4.3. Ma trận kênh truyền H 

 

Mỗi thành phần Hij trong ma trận kênh truyền H đƣợc cho bởi 

công thức:  

                         

walls

ij d refH H dH                            (3.6) 

Với độ lợi DC trên đƣờng truyền trực tiếp Hd đƣợc mô tả 

bằng công thức: 
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3.5. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HỆ THỐNG 

3.5.1. Nhiễu nhiệt 

Phƣơng sai của nhiễu nhiệt đƣợc tính theo công thức : 
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 [1]           (3.11) 

3.5.2. Nhiễu bắn 

Phƣơng sai của nhiễu bắn đƣợc tính nhƣ công thức:  

   
2

22 2shot r bgq PB qI I B    [11]          (3.12) 

3.5.3. Các yếu tố khác 

3.6. TỈ SỐ TÍN HIỆU TRÊN NHIỄU SNR 

  Tỉ lệ SNR đƣợc biểu diễn nhƣ sau:  

2 2

rP
SNR

N


   [1]            (3.14) 

3.7. KẾT LUẬN CHƢƠNG 

Chƣơng 3 đã cho thấy mô hình MIMO VLC NTxNR. Việc xác 

định ma trận kênh truyền cho hệ thống là vô cùng quan trọng cho 

việc tính toán tỉ số tín hiệu trên nhiễu. Tuy nhiên hệ số kênh truyền 

này lại phụ thuộc vào mô hình kết nối LOS hay NLOS. Để đơn giản 

hơn trong tính toán, mô phỏng ở chƣơng 4 chỉ thực hiện trong mô 

hình kết nối LOS. Mặc dù có tồn tại  nhiễu liên ký tự ISI nhƣng do 

thời gian truyền từ LED đến PD quá nhỏ (ns) nên nhiễu trong VLC 

chỉ có nhiễu bắn và nhiễu nhiệt với các công thức đã đƣợc chứng 

minh (3.11), (3.12). 
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CHƢƠNG 4 

MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

 

4.1. GIỚI THIỆU CHƢƠNG 

Chƣơng 4 bao gồm các nội dung: đƣa ra các thông số mô 

phỏng, tính tỉ số SNR của các hệ thống SISO, MIMO, ảnh hƣởng của 

công suất phát lên BER, ảnh hƣởng của chiều cao căn phòng lên 

BER của các hệ thống, ảnh hƣởng của chiều cao căn phòng lên BER 

của các hệ thống, ảnh hƣởng của FOV lên BER của các hệ thống, 

tính BER theo SNR theo các phƣơng pháp điều chế. 

4.2. CÁC THÔNG SỐ MÔ PHỎNG  

Bảng 4.1. Bảng thông số mô phỏng 

Thông số mô phỏng 

Matlab 

Các giá trị 

Kích thƣớc căn phòng 5x5x3 (m) 

Số lƣợng mảng LED 4 

Công suất trung bình của mỗi 

mảng LED 

70 W 

Tọa độ các LED LED1 (-1.25, -1.25) 

 LED2 (1.25, -1.25) 

 LED3 (-1.25, 1.25) 

 LED4 (1.25, 1.25) 

Bậc Lambertian (m) 1 

Góc nửa công suất 60
0
 

Hệ số chuyển đổi quang-điện γ 0.54 A/W 
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Thông số mô phỏng 

Matlab 

Các giá trị 

Mô hình kết nối  LOS 

Độ lợi bộ lọc Ts 1 

Hằng số Boltzman k 1.3806e
-23

  J/K 

I2 0.562 

Độ lợi điện áp vòng lặp hở 

( )sg   

10  

Hệ số băng thông nhiễu I3 0.0868 

Hệ số chiết suất n 1.5 

FOV 70
0
 

α 0.85 

Nhiệt độ tuyệt đối Tk 313 

Hệ số nhiễu kênh FET Γ 1.5 

Kỹ thuật MIMO MRC 

 

4.3. CÁC CÔNG THỨC TÍNH 

4.4. MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

Giả thuyết hệ thống MIMO sẽ cho kết quả tốt hơn so với hệ 

thống VLC thông thƣờng. Mô phỏng sẽ thực hiện tính SNR và BER 

cho các trƣờng hợp nhằm chứng minh giả thuyết trên. 
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 4.4.1. Tính tỉ số SNR của các hệ thống SISO, MIMO 

 

Hình 4.2. Tỉ số SNR của hệ thống SISO 

 

Hình 4.3. Tỉ số SNR của hệ thống MIMO 4x4 
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Hình 4.2 và 4.3 cùng cho chung một kết quả là sự phân bố tỉ 

số tín hiệu trên nhiễu đạt giá trị cao nhất ở các vị trí đặt đèn LED và 

sẽ giảm dần về phía mặt sàn căn phòng. Tỉ số này đạt giá trị nhỏ nhất 

tại vị trí 4 góc phòng. 

 Hình 4.2 biểu diễn tỉ số SNR đạt đƣợc khi số lƣợng LED 

phát bằng 1. Giá trị lớn nhất của SNR là 43.8 dB, giá trị lớn nhất là 

30.6 dB. Hình 4.3 biểu diễn sự phân bố SNR cho 4 LED phát. Giá trị 

lớn nhất là 48.37 dB, giá trị nhỏ nhất là 41.3 dB. Luôn thấy rằng 

SNR lớn nhất và nhỏ nhất của hệ thống MIMO có giá trị cao hơn so 

với hệ thống SISO ở cùng vị trí và cùng các thông số, có nghĩa là tín 

hiệu của hệ thống MIMO chất lƣợng hơn hệ thống SISO. 

4.4.2. Tính BER theo SNR theo từng hệ thống MIMO 

4x4, SIMO 1x2 và SISO 1x1 

 

Hình 4.4. Đồ thị BER theo SNR 
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 Thấy rằng khi thực hiện điều chế tín hiệu bằng phƣơng pháp 

điều chế OOK, trong khoảng SNR từ khoảng -2 đến 17, tỉ lệ BER 

của các hệ thống đều giảm , trong đó BERcủa hệ thống MIMO luôn 

thấp nhất so với 2 hệ thống SIMO và SISO. Nhƣ vậy, hệ thống 

MIMO luôn cho tín hiệu tốt nhất . 

4.4.3. Quan hệ giữa BER và công suất phát 

 

Hình 4.5. BER theo công suất phát theo từng hệ thống 

Khi cho P0 chạy từ 1 đến 100 và   khai báo các thông số nhƣ 

bảng 4.1, ta đƣợc kết quả nhƣ hình 4.4. Khi cho công suất phát tăng, 

tỉ lệ lỗi bit của cả 3 hệ thống đều giảm, trong đó giảm nhiều nhất là 

hệ thống MIMO. 
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4.4.4. Quan hệ giữa BER và chiều cao phòng 

 

Hình 4.6 BER theo chiều cao phòng 

 Khi treo LED trên trần nhà và đặt photodiode trên sàn nhà, 

thay đổi khoảng cách giữa trần và sàn (h) từ 1 m đến 5 m, thấy hệ 

thống SISO 1x1 luôn cho kết  cao hơn so với hệ thống MIMO 4x4 và 

SIMO 1x2. Còn BER của MIMO 4x4 và SIMO 1x2 gần nhƣ bằng 

nhau trong khoảng h từ 1 m đến 1.7 m, khoảng h còn lại MIMO 4x4 

lại có BER nhỏ hơn  SIMO 1x2. 
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4.4.5. Quan hệ giữa BER và góc FOV 

 

Hình 4.7 Đồ thị BER theo FOV của điều chế OOK 

 Đồ thị hình 4.7 minh họa tỉ lệ lỗi bit BER theo trƣờng nhìn 

thấy FOV cho các hệ thống MIMO 4x4, SIMO 1x2 và SISO 1x1 . 

Tƣơng tự nhƣ ảnh hƣởng của chiều cao phòng lên BER, hệ thống 

VLC 1x1 luôn cho BER cao nhất, còn hệ thống MIMO 4x4  luôn cho 

tỉ lệ BER thấp nhất trong khoảng FOV từ 10 độ đến 80 độ. 
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4.4.6. Tính BER theo các phƣơng pháp điều chế 

 

Hình 4.8 BER theo SNR theo từng phương pháp điều chế 

Có sự tách biệt rõ ràng về tỉ lệ BER giữa các phƣơng pháp 

điều chế đƣợc chọn mô phỏng là OOK, 4-PPM và 4-PAM. Kết quả 

cho thấy điều chế 4-PPM cho tỉ lệ BER thấp nhất trong đó BER của 

điều chế 4-PPM có độ dốc nhất, nghĩa là có sự giảm đáng kể khi 

SNR tăng so với 2 phƣơng pháp còn lại. 

4.4. KẾT LUẬN CHƢƠNG 

Từ các thông số và kết quả đã thực hiện trong mô phỏng ở 

chƣơng 4, chúng ta thấy rằng hệ thống MIMO sẽ cho tín hiệu ở đầu 

thu tốt hơn so với hệ thống SISO SIMO. Chƣơng 4 cũng đã thực hiện 

khảo sát các thông số ảnh hƣởng đến tỉ số SNR là khoảng cách giữa 

LED và PD, trƣờng nhìn thấy FOV công suất phát, các phƣơng pháp 

điều chế. Ngoài ra các thông số khác cũng ảnh hƣởng đến SNR nhƣ 

phổ phát xạ, góc ánh sáng gây nhiễu, băng nhiễu của bộ lọc, diện tích 
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tách sóng hiệu dụng, chỉ số chiết suất của bộ tập trung quang. Nhƣ 

vậy theo kết quả mô phỏng, để tăng tỉ số SNR, chúng ta sẽ thay đổi 

giảm khoảng cách từ LED đến PD, tăng công suất phát, tăng góc 

FOV, sử dụng phƣơng pháp điều chế PAM khi kết hợp với kỹ thuật 

RC trong hệ thống MIMO. 

KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 

 

1. KẾT LUẬN 

Luận văn đã cho thấy đƣợc những  ƣu điểm nổi bật của công 

nghệ VLC, một công nghệ quang không dây sử dụng ánh sáng nhìn 

thấy đƣợc để truyền dữ liệu nhƣ băng thông lớn, tính bảo mật cao, an 

toàn cho sức khỏe con ngƣời,..vừa dùng làm hệ thống truyền thông 

vừa để chiếu sáng. Một hệ thống VLC cũng bao gồm các thành phần 

cơ bản: nguồn thu là các LED và nguồn thu là các diode PIN hay 

ADP hay cảm biến hình ảnh.  Mục đích chính của luận văn là làm 

sáng rõ và nổi bật công nghệ MIMO VLC thông qua các mô hình , 

sơ đồ, hệ thống , các công thức tính, các phƣơng pháp điều chế  

(OOK, VPPM, CSK), các kỹ thuật phân tập trong hệ thống MIMO, 

ƣớc lƣợng kênh truyền, các mô hình kết nối (LOS và NLOS) và công 

thức tính nhiễu nhiệt và nhiễu nố ảnh hƣởng lên hệ thống. Cuối cùng 

là phần mô phỏng mô hình hệ thống MIMO VLC 4x4 đƣợc thực hiện 

trong phòng 5x5x3, so sánh tỉ số SNR của các phƣơng pháp điều chế 

trong hệ thống MIMO VLC, tính toán SNR trong hệ thống MIMO, 

SIMO và SISO và các thông số ảnh hƣởng đến tỉ số tín hiệu trên 

nhiễu trong MIMO, SISO và SIMO.  
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2. HƢỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 

Hệ thống VLC mới bắt đầu nhận đƣợc sự quan tâm của các 

nhà khoa học nên nhiều tiềm năng của hệ thống vẫn chƣa đƣợc khai 

thác. Một số hƣớng phát triển cho hệ thống VLC đƣợc đề xuất sẽ là: 

- Thực hiện công nghệ MIMO VLC với kết nối NLOS. 

- Nghiên cứu công nghệ MIMO VLC cho hệ thống ngoài trời 

với khoảng cách lớn. 

- Nghiên cứu công nghệ VLC với bên thu là cảm biến          

hình ảnh… 

 


