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LỜI MỞ ĐMỞ ĐẦUẦU 

 

 Để tiếp tục các vấn đề về Hệ thống thông tin vô tuyến dưới nước của những Đề 

tài đã thực hiện trong thời gian qua, Đề tài “Nghiên cứu giải pháp đa truy nhập phù 

hợp trong Hệ thống thông tin vô tuyến dưới nước” là nhằm phát triển nghiên cứu đi 

sâu, cụ thể hơn vào hướng nghiên cứu này. 

 Tính cấp thiết. 

 Hệ thống thông tin vô tuyến dưới nước có tầm quan trọng đặc biệt nhằm đáp 

ứng cho các hoạt động phức tạp, đa dạng dưới mặt nước đồng thời phải thỏa mãn các 

yêu cầu cơ bản của một hệ thống thông tin như độ tin cậy, tính linh hoạt và khả năng 

bảo mật. Mặt khác, sự phát triển của Hệ thống thông tin vô tuyến dưới nước gắn liền 

với sự gia tăng ngày càng lớn của số lượng các kênh thông tin, đồng thời với sự đòi hỏi 

ngày càng cao của chất lượng cũng như loại hình dịch vụ thông tin. Nói cách khác, 

cũng tương tự như Hệ thống thông tin vô tuyến trên mặt nước, yêu cầu về Dung lượng 

kênh và Tốc độ thông tin là những vấn đề rất cấp bách đối với Hệ thống thông tin vô 

tuyến dưới mặt nước. 

 Đối ngược lại, trong Thông tin vô tuyến dưới nước dải tần số cho phép sử dụng 

là rất hạn hẹp, tốc độ lan truyền của sóng thủy âm là rất thấp. Như vậy bài toán nâng 

cao dung lượng kênh và tăng tốc độ thông tin thông qua các giải pháp kỹ thuật về Điều 

chế tín hiệu và Đa truy nhập là rất phức tạp. Đặc biệt việc chia sẻ băng tần thành nhiều 

kênh thông tin để có nhiều người dùng đồng thời sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng 

quyết định sự hoạt động hiệu quả của Hệ thống. Vì vậy việc nghiên cứu xác định giải 

pháp Đa truy nhập phù hợp với Hệ thống thông tin vô tuyến dưới nước là vấn đề rất 

cấp thiết, có ý nghĩa cả về mặt khoa học cũng như thực tiễn đã được nhiều chuyên gia 

trong và ngoài nước quan tâm. 

 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. 

 Đối với các hệ thống thông tin trên mặt nước, việc nghiên cứu phát triển các 

giải pháp kỹ thuật đa truy nhập hiện đại gần như được gắn liền với sự phát triển như vũ 

bão của các hệ thống thông tin di động. Vì vậy các tài liệu nghiên cứu về các giải pháp 

đa truy nhập được thường xuyên cập nhật và công bố. Ngược lại, đối với các hệ thống 
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thông tin dưới mặt nước vì nhiều lý do về kỹ thuật, công nghệ lẫn tính kinh tế hiện còn 

phát triển rất hạn chế, kéo theo các công trình nghiên cứu cũng hiếm thấy hơn. Ứng 

dụng của của các Hệ thống thông tin vô tuyến dưới mặt nước hiện không chỉ giới hạn 

trong những mục đích quân sự mà còn trong rất nhiều những mục đích dân sự khác. Ở 

nước ngoài, các hệ thống thông tin vô tuyến dưới mặt nước đã được nghiên cứu từ lâu, 

đã được đưa vào chế tạo thành nhiều sản phẩm phong phú, đa dạng và hiện được sử 

dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. 

 Về mặt lý thuyết, những người muốn quan tâm nghiên cứu đi sâu vào thông tin 

vô tuyến dưới nước thường rất chú ý tới các bài báo, báo cáo của một trong những 

chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này là Bà Milica Stojanovic người gốc Balan hiện 

đang làm việc tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) Hoa Kỳ. Ở Việt Nam, các 

nghiên cứu trong nước hiện nay chủ yếu là của các cơ sở Quân sự như Viện Khoa học 

Công nghệ Quân sự, Học viện Hải quân và một số cá nhân thuộc Đại học Bách khoa 

Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Trường đại học Thông tin liên lạc Nha Trang, ... 

trong đó có cả các nghiên cứu sinh. Mức độ nghiên cứu ở trong nước ta hiện nay cũng 

chỉ đang ở giai đoạn thử nghiệm, mô phỏng và thật sự chưa có công trình nào được 

đưa vào ứng dụng, sản xuất thương mại. 

 Mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài. 

 Trên cơ sở thực hiện nghiên cứu phân tích, so sánh đánh giá các phương pháp 

đa truy nhập mới, hiện đại của hệ thống thông tin vô tuyến trên mặt nước nhằm xác 

định giải pháp phù hợp cho thông tin vô tuyến dưới nước. 

 Đối tượng quan tâm nghiên cứu trong đề tài là các phương thức đa truy nhập kết 

hợp điều chế đa sóng mang mà trọng tâm chủ yếu là các giải pháp cụ thể của phương 

thức điều chế đa tần trực giao – đa truy nhập phân chia theo mã (MC-CDMA). 

 Phạm vi nghiên cứu của đề tài giới hạn trong việc đi sâu tìm hiểu, phân tích các 

phương thức điều chế đa sóng mang – đa truy nhập phân chia theo tần số (MC-

FDMA), điều chế đa sóng mang – đa truy nhập phân chia theo thời gian (MC-TDMA) 

và các giaipr pháp cụ thể trong điều chế đa sóng mang – đa truy nhập phân chia theo 

mã (MC-CDMA). 

 Phương pháp nghiên cứu. 

 Phương pháp nghiên cứu chính trong đề tài là phân tích giải tích nhằm tìm ra 

mối quan hệ phụ thuộc của các thông số đánh giá chất lượng cơ bản của từng hệ thống 

thông tin. Trong một số trường hợp cụ thể, để có thể thấy được các quan hệ một cách 

rõ ràng, trực quan trong đề tài còn áp dụng phương pháp phân tích phổ, phân tích tín 
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hiệu theo thời gian thực. 

 Để kiểm chứng và minh họa hoạt động của hệ thống, trong đề tài thực hiện một 

số mô phỏng máy tính. 

 Kết cấu của tài liệu thuyết minh công trình nghiên cứu. 

 Chương I – Trình bày các khái niệm, vấn đề cơ bản áp dụng trong kỹ thuật đa 

truy nhập. 

 Chương II – Đi sâu phân tích các hệ thống thông tin sử dụng kết hợp kỹ thuật 

điều chế đa sóng mang với kỹ thuật đa truy phân chia theo tần số và đa truy nhập phân 

chia theo thời gian. 

 Chương III – Đi sâu phân tích các hệ thống thông tin dựa trên các giải pháp cụ 

thể khác nhau sử dụng kết hợp kỹ thuật điều chế đa sóng mang với kỹ thuật đa truy 

phân chia theo mã. Thực hiện so sánh đánh giá các hệ thống này để có thể chọn lựa 

một giải pháp đa truy nhập phù hợp cho hệ thống thông tin vô tuyến dưới nước. 

 Kết quả đạt được của đề tài. 

 - Tổng hợp lý thuyết nghiên cứu về ký thuật đa truy nhập ứng dụng cho hệ 

thống thông tin vô tuyến dưới nước. 

 - Xây dựng cơ sở lý luận đi sâu nghiên cứu về kỹ thuật đa truy nhập ứng dụng 

cho hệ thống thông tin vô tuyến dưới nước phục vụ công tác giảng dạy, hướng dẫn 

luận văn thạc sỹ, đồ án tốt nghiệp sinh viên. 

 - Công bố dưới dạng các công trình nghiên cứu, báo cáo khoa học, bài báo. 
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Chương I 

CÁC KHÁI NIỆM CHUNG 

CÁC KHÁI NIỆM CHUNG 

 

1.1. KỸ THUẬT ĐA TRUY NHẬP 

                                       11.1.1. Khái niệm về Các phương pháp đa truy nhập  

 Như chúng ta đã biết tài nguyên tần số là một dạng tài nguyên có hạn và nó 

đang dần cạn kiệt khi mà số lượng người sử dụng đang tăng nhanh do nhu cầu của xã 

hội . Đây là một vấn đề nan giải đối với các nhà cung ứng dịch vụ trong việc thỏa mãn 

các yêu cầu của người sử dụng . Để giải quyết vấn đề này , người ta đã nghĩ ra một 

phương pháp đó là làm cho người sử dụng chia sẻ các tài nguyên về tần số hay thời 

gian hay còn gọi là đa truy nhập . Từ bản chất người ta chia đa truy nhập làm ba dạng: 

 + Đa truy nhập phân chia theo kênh tần số  FDMA – Frequency Division 

Multiplexed Access; 

 + Đa truy nhập phân chia theo khe thời gian  TDMA – Time Division 

Multiplexed Access; 

 + Đa truy nhập phân chia theo mã CDMA – Code Division Multiplexed Access; 

1.1.2        Như chúng ta đã biết tài nguyên tần số là một dạng tài nguyên có 

hạn và nó đang dần cạn kiệt khi mà số lượng người sử dụng đang tăng 

nhanh do nhu cầu của xã hội . Đây là một vấn đề nan giải đối với các nhà 

cung ứng dịch vụ trong việc thỏa mãn các yêu cầu của người sử dụng . Để 

giải quyết vấn đề này , người ta đã nghĩ ra một phương pháp đó là làm cho 

người sử dụng chia sẻ các tài nguyên về tần số hay thời gian hay còn gọi là 

đa truy nhập . Từ bản chất người ta chia đa truy nhập làm ba dạng: 

     + Đa truy nhập phân chia theo kênh tần số  FDMA – Frequency Division 

Multiplexed Access 

     + Đa truy nhập phân chia theo khe thời gian  TDMA – Time Division 

Multiplexed Access 

     +Đa truy nhập phân chia theo mã  CDMA – Code  Division Multiplexed 

Access 
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  a. Đa truy nhập phân chia theo kênh tần số FDMA 

 

Hình 1.1. Kỹ thuật ghép kênh theo tần số FDMA 

    Trong đa truy nhập phân chia theo tần số FDMA , người ta phân chia dải thông 

chính thành N dải con , mỗi dải con này được gọi là một kênh vô tuyến . Mỗi một user 

(người sử dụng ) sẽ được phân cho một dải con này khi tham gia vào mạng thông tin . 

Người sử dụng không phải chia sẻ kênh thông tin của họ với những người sử dụng 

khác kể cả khi kênh thông tin đang ở trạng thái rỗi dẫn tới việc sử dụng tần số bị giới 

hạn và kém hiệu quá . Tuy nhiên nó cũng có một lợi thế là người sử dụng truyền và 

nhận thông tin trên kênh riêng của họ do đó sẽ không gây nhiễu cho những người sử 

dụng khác . Vấn đề khác nảy sinh đó là nếu số lượng người sử dụng nhiều thì người sử 

dụng cùng một kênh tần số thuộc hai tế bào khác nhau có thể gây nhiễu cho nhau nếu 

vị trí của họ ở gần nhau . 

 

Hình 1.1.Kỹ thuật ghép kênh theo tần số FDMA 

 

  - Phương pháp này có ưu điểm : 
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  Băng thông của một kênh tương đối hẹp nên hạn chế được Fa đinh 

  Hệ thống có cấu trúc đơn giản 

  Đồng bộ đơn giản 

  Tuy nhiên nó cũng có khá nhiều khuyết điểm như tốc độ bit tối đa của một kênh 

là cố định , yêu cầu phải có khoảng bảo vệ để giảm thiểu nhiễu xuyên kênh hay sử 

dụng bộ lọc để lấy được khoảng tần số mong muốn cũng như phải có bộ lọc băng hẹp 

tốt. 

 

  1.1.3. b.Đa truy nhập phân chia theo khe thời gian TDMA 

  Khác với hệ thống FDMA , thay vì phân chia khe tần , TDMA phân chia thời 

gian sử dụng kênh truyền thành các khe thời gian khác nhau . Mỗi một user sẽ được sử 

dụng kênh truyền theo khe thời gian tương ứng mà họ được phân . Hay nói cách khác 

user có thể sử dụng cả băng tần với các thời gian khác nhau . Số lượng các khe thời 

gian trong một kênh vô tuyến có thể thay đổi tuỳ thuộc vào cách thiết kế hệ thống. Dẫn 

tới việc TDMA có thể phục vụ số lượng user nhiều hơn rất nhiều so với FDMA với 

cùng một kênh truyền dẫn . 

 

Hình 1.2. Kỹ thuật ghép kênh theo thời gian TDMA 

    

     Trong hệ thống thông tin TDMA thì một sóng mang được sử dụng cho nhiều 

người và trục thời gian được chia thành nhiều khoảng thời gian nhỏ để dành cho nhiều 

người sử dụng do đó không có sự chồng chéo nhau. Thông tin sẽ được truyền dẫn dưới 

dạng cụm (burst) trong các khe thời gian.                              

        Kỹ thuật TDMA đã khắc phục được các nhược điểm của kỹ thuật FDMA như: 
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  Không có các sản phẩm xuyên điều chế do tại một thời điểm chỉ khuyếch đại 

một sóng mang duy nhất. 

  Hiệu suất truyền cao dù số lượng truy nhập là rất lớn. 

  Không cần phải khống chế công suất phát của các trạm. 

  Đơn giản hoá việc điều hưởng do phát và thu trên cùng một tần số. 

  Việc xử lý tín hiệu số dẫn đến sự đơn giản hoá trong vận hành. 

         Tuy nhiên, TDMA cũng có những nhược điểm nhất định: 

  Cần phải đồng bộ hoá 

  Bị ảnh hưởng bởi nhiễu đa đường. 

  Giá thành đắt do trang thiết bị phức tạp. 

 

   1.1.4. c. Đa truy nhập phân chia theo mã CDMA 

 Đây là kỹ thuật vượt trội hơn hẳn so với FDMA và TDMA . Khi user muốn sử 

dụng kênh truyền , người đó sẽ được đưa cho một mã xác định để sử dụng . Nói cách 

khác , CDMA cho phép user sử dụng toàn bộ băng tần cũng như thời gian . 

 

 

 

Hình 1.3. Kỹ thuật ghép kênh theo mã CDMA 

 

 -  CDMA có các ưu điểm như : 
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 Sử dụng hiệu quả băng tần . 

 Về mặt lý thuyết thì CDMA không giới hạn số lượng người sử dụng hay thuê 

bao. 

 Giảm được ảnh hưởng của nhiễu đa đường. 

  Tính bảo mật cao do người ngoài rất khó xác định được quy luật của chuỗi mã 

. 

 - Nhưng nó cũng có khá nhiều nhược điểm như : 

 Chất lượng thông tin giảm khi số người sử dụng tăng . 

 Bị ảnh hưởng của hiện tượng gần-xa. 

  Yêu cầu đồng bộ rất ngặt nghèo . 

 

 

                            1.1.2.  KỸ THUẬT TRẢI PHỔKỹ thuật trải phổ  

1.2.1. Khái niệm chung 

  Quá trình trải phổ 

   - Trải phổ là quá trình biến đổi tín hiệu bản tin thành tín hiệu có dạng giống như 

tạp âm đối với các máy thu không mong muốn , hay nói cách khác là gia tăng khó 

khăn trong quá trình giải mã tín hiệu đối với các máy thu không mong muốn này. 

Trong trải phổ để biến đổi tín hiệu tin tức thành can nhiễu người ta sử dụng một bộ mã 

ngẫu nhiêu . Tuy nhiên người ta cũng phải đảm bảo rằng máy thu ở đầu thu có thể phát 

hiện cũng như giải mã lại được tín hiệu về tin tức ban đầu . Để làm được điều này 

người ta sử dụng mội loại mã gọi là “mã giả ngẫu nhiên”. Mã này được thiết kể để đảm 

bảo nó có độ rộng băng tần lớn hơn rất nhiều so với tín hiệu tin tức . Tín hiệu tin tức 

sau khi được mã hóa sẽ có độ rộng băng tần gần bằng với mã giả ngẫu nhiên này . Ở 

máy thu thực hiện quá trình nén phổ tín hiệu thu được để trả lại độ rộng phổ bằng độ 

rộng phổ ban đầu của bản tin. 

  - Kỹ thuật trải phổ có khá nhiều ưu điểm như : 

 Khả năng đa truy nhập : Cho phép nhiều user cùng hoạt động trên một dải tần, 

trong cùng một khoảng thời gian mà máy thu vẫn tách riêng được tín hiệu cần thu. Đó 

là do mỗi user đã được cấp một mã trải phổ riêng biệt, khi máy thu nhận được tín hiệu 

từ nhiều user, nó tiến hành giải mã và tách ra tín hiệu mong muốn. 

 Tính bảo mật cao : Mật độ phổ công suất của tín hiệu trải phổ rất thấp , gần 
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như mức nhiễu . Dẫn tới việc các máy thu không mong muốn gần như không thể phát 

hiện được tín hiệu này. Chỉ có máy thu biết quy luật của chuỗi giả ngẫu nhiên mới có 

thể thu được tín hiệu này . 

 Bảo vệ chống được nhiễu đa đường : Nhiễu đa đường là kết quả của sự phản 

xạ,tán xạ, nhiễu xạ … của tín hiệu trên kênh truyền vô tuyến. Các tín hiệu được truyền 

theo các đường khác nhau này đều là bản sao của tín hiệu phát đi nhưng đã bị suy hao 

về biên độ và bị trễ so với tín hiệu được truyền thẳng (Line of Sight). Vì vậy tín hiệu 

thu được ở máy thu đã bị sai lệch, không giống tín hiệu phát đi. Sử dụng kỹ thuật trải 

phổ có thể tránh được nhiễu đa đường khi tín hiệu trải phổ sử dụng tốt tính chất tự 

tương quan của nó. 

- Trong trải phổ chúng ta có ba hệ thống trải phổ cơ bản là : 

 Trải phổ nhảy tần FH-SS :Sử dụng chuỗi mã giả ngẫu nhiên để điều khiển tần 

số sóng mang  . 

 Trải phổ nhảy thời gian TH-SS :Một khối lượng bit được nén và phát ngắt 

quãng trong một hay nhiều khe thời gian trong một khung chứa nhiều khe thời gian . 

 Trải phổ trực tiếp DS-SS :Tạo tín hiệu băng rộng bằng cách nhân trực tiếp tín 

hiệu tin tức với chuỗi mã giả ngẫu nhiên PN  . Đây cũng là hệ thống hay được sử dụng 

trong kỹ thuật đa truy nhập CDMA. 

 

 *.1.2.2. Chuỗi mã giả ngẫu nhiên Pseudo-Noise (PN)      

    Chuỗi mã giả ngẫu nhiên là một chuỗi nhị phân tuần hoàn với chu kỳ lặp lại cực 

kỳ lớn . Do đó nếu không biết được trước chu kỳ lặp lại thì rất khó có thể giải mã được 

một chuỗi mã giả ngẫu nhiên .  

   Độ rộng của một xung trong chuỗi PN được gọi là độ rộng chip Tc . Tc nhỏ hơn 

rất nhiều so với độ rộng xung của tín hiệu tin tức . Hay nói cách khác tốc độ của chuỗi 

PN hay tốc độ chip lớn hơn rất nhiều so với tốc độ của tín hiệu tin tức .  

    Chuỗi PN được tạo ra bằng thanh ghi dịch hồi tiếp tuyến tính và các mạch hoặc 

loại trừ. Dãy ghi dịch hồi tiếp được xác định bởi đa thức sinh tuyến tính g(x) bậc m>0 

có dạng : 

                         
1

1 1 0( ) ......m m

m mg x g x g x g x g

    
                                (1.1)

 

  -Đối với các dãy nhị phân 
ig  có giá trị là 0 hay 1 , còn 

0 1mg g   

Đặt ( )g x =0 ta có được công thức : 

Formatted: Font: Times New Roman, 14 pt,
Font color: Auto

Formatted: Indent: Left:  0 cm, First line:  0
cm, Right:  0 cm, No widow/orphan control,
Tab stops: Not at  1.9 cm +  2.54 cm



2 

 

                     
1 2

1 2 1...... 1m m m

m mx g x g x g x 

        (mod  2)                        (1.2) 

Vì -1=1 mod 2 với kx  thể hiện k đơn vị trễ . 

   Dưới đây là sơ đồ thanh ghi dịch để tạo ra dãy mã giả ngẫu nhiên PN: 

 

 

Hình 1.4. Mạch ghi dịch tạo mã giả ngẫu nhiên 

 

    Tùy theo các trạng thái đóng mở của các chuyển mạch 
ig  mà ta có tín hiệu hồi tiếp 

về khác nhau . Do thanh ghi dịch có m đơn vị nhớ nên ta có thể có tối đa 2 1m   trạng 

thái khác 0 , loại bỏ trạng thái 00…0  . Vì vậy chu kỳ cực đại của một chuỗi PN là 

N= 2 1m  . 

   - Chuỗi PN có một vài tính chất như sau : 

 Trong 1 chu kỳ số bit 1 nhiều hơn số bit 0 là 1 đơn vị . 

 Tương quan chéo giữa tín hiệu PN và phiên bản bị dịch theo thời gian của nó 

là rất nhỏ. 

 Nếu trượt một cửa sổ có độ rộng m dọc theo dãy m trong mS thì ta thấy đúng 1 

lần mỗi bộ m nhị phân khác trong 2 1m   bộ (với mS là tập các dãy m được tạo ra bởi đa 

thức sinh ( )g x ) . 

  Tổng của 2 dãy m trong mS (mod 2 từng số hạng) là một dãy m khác trong 

mS . 

 Tổng của dãy m và dịch vòng của chính nó (mod 2 từng số hạng) là một dãy 

m khác trong mS . 

 Hàm tự tương quan của 1 dãy PN được xác định bằng công thức :   

                               

1

0

1
( ) ( 1) j j i

N
c c

j

i
N

 






 
                                          (1.32)

 

Với N là chu kỳ của dãy PN. 
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Hình 1.5. Hàm tự tương quan của chuỗi PN 

 

      Trong kỹ thuật trải phổ người ta thường sử dụng hai loại chuỗi trải phổ là  : 

 Các chuỗi Gold  : Giả sử x và y là hai dãy có hàm tương quan chéo 3 trị là : 

, ( ) 1; ( ); ( ) 2,x y n t m t m n                                                                (1.4) 

    Thì ta có các dãy Gold bao gồm 2N   dãy với độ dài 2 1mN   (với m là bậc của đa 

thức sinh tạo ra các dãy x và y) là : 

 1 2 ( 1), , , , ,...., N

GoldS x y x y x T y x T y x T y                                   (1.5) 

      Ở đây 1

1 2 3 1 0( , , , , , )NT y y y y KK y y

  là dịch vòng trái của dãy y .  

      Biên độ tương quan cực đại đối với hay dãy m bất kỳ trong cùng tập bằng hằng số  

( )t m . 

 Các chuỗidãy Kasami. : Giả sử m là số nguyên chẵn và x là một dãy m có chu 

kỳ 2 1mN    .    

     Các dãy  Kasami nhận  được bằng cách chia dãy x và cộng mod 2 trên dãy dịch 

vòng. Tập nhỏ các dãy Kasami được cho bằng : 

 
/21 2 (2 2), , , ,....,

m

KasamiS x x y x T y x T y x T y                              (1.6) 

       Với   /2( ) , ( ) 2 1my x s m s m    ; y cũng là một dãy m tuần hoàn nhưng có chu kỳ 

nhỏ hơn và bằng /2(2 1) / ( ) 2 1m ms m    

 

*1.2.3. Kỹ thuật trải phổ trực tiếp DS-SS 

 Về cơ bản thì nguyên lý của phương pháp này là nhân trực tiếp tín hiệu tin tức dưới 

dạng nhị phân với chuỗi giả ngẫu nhiên PN nhằm mục đích trải rộng phổ của tín hiệu 

tin tức do chuỗi PN có tốc độ lớn hơn nhiều so với tín hiệu tin tức . Ở máy thu tín hiệu 

thu được sẽ được nhân lần nữa với chuỗi giả ngẫu nhiên PN đã được đồng bộ để tái tạo 
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lại tín hiệu tin tức . 

 

 

Hình 1.64. Sơ đồ khối trải phổ trực tiếp DS-SS 

 Về cơ bản thì nguyên lý của phương pháp này là nhân trực tiếp tín hiệu tin tức 

dưới dạng nhị phân với chuỗi giả ngẫu nhiên PN nhằm mục đích trải rộng phổ của tín 

hiệu tin tức do chuỗi PN có tốc độ lớn hơn nhiều so với tín hiệu tin tức. Ở máy thu tín 

hiệu thu được sẽ được nhân lần nữa với chuỗi giả ngẫu nhiên PN đã được đồng bộ để 

tái tạo lại tín hiệu tin tức. 

   Tín hiệu cần truyền đi là tín hiệu d(t) với dạng NRZ với d(t)=1 hoặc -1 ,tốc đô bit 
bf  . 

Thực hiện nhân d(t) với chuỗi giả ngẫu nhiên g(t) có tốc độ 
cf  với 

cf >>
bf  .  

 

   Do tốc độ bit của chuỗi PN lớn hơn rất nhiều so với tín hiệu tin tức nên tín hiệu d(t) 

sẽ bị chia nhỏ với tốc độ rất cao . Tốc độ này được gọi là tốc độ chip- hay tốc độ của 

dãy PN . 
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Hình 1.75. Quá trinh trải phổ tín hiệu tin tức 

 Tín hiệu cần truyền đi là tín hiệu d(t) với dạng NRZ với d(t)=1 hoặc -1. Thực 

hiện nhân d(t) với chuỗi giả ngẫu nhiên g(t) có tốc độ 
cf  với 

cf >>
bf . Do tốc độ bit của 

chuỗi PN lớn hơn rất nhiều so với tín hiệu tin tức nên tín hiệu d(t) sẽ bị chia nhỏ với 

tốc độ rất cao. Tốc độ này được gọi là tốc độ chip hay tốc độ của dãy PN. 

 

   Sau đó chuỗi d(t).g(t)  sẽ được điều chế bằng phương pháp BPSK hay QPSK và 

phát đi . 

 

 

Hình 1.86. Tín hiệu ban đầu và tín hiệu trải phổ 

 

  Từ hình 1.78 ta thấy phổ của tín hiệu sau trải phổ rất rộng , rộng hơn rất nhiều 

so với tín hiệu tin tức ban đầu . Nó có dạng gần giống như phổ của các tín hiệu nhiễu  . 

Khi truyền đi tín hiệu trải phỗ sẽ lẫn vào các tín hiệu nhiễu trên đường truyền . Điều đó 

giúp cho tín hiệu trải phổ có khả năng chống nhiễu rất cao , đặc biệt là với nhiễu tập 

trung .  

                      

     Ưu điểm của kỹ thuật trải phổ trực tiếp : 

 Việc tạo ra tin hiệu mã hóa tương đối đơn giản do chỉ cần các bộ nhân . 

 Việc tổng hợp tần số đơn giản do chỉ sử dụng một sóng mang . 

      Khuyết điểm của kỹ thuật trải phổ trực tiếp : 

 Máy pPhát và thu yêu cầu đồng bộ rất cao . Sai số phải nhỏ hơn thời gian chip 

cT  

 Các máy phát ở gần máy thu có thể gây nhiễu cho máy phát ở xa (hiệu ứng 
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gần xa) . 

*1.2.4. Kỹ thuật trải phổ nhảy tần FH-SS . 

       Kỹ thuật trải phổ nhảy tần FH/SS là sự chuyển dịch sóng mang có tần số được 

chọn theo mã trong một tập hợp các tần số. Độ rộng toàn bộ băng tần được chia nhỏ 

 thành các khe tần số không lấn lên nhau. Chuỗi mã PN sẽ xác định khe tần số nào 

 được dùng để truyền tin trong một khoảng thời gian nhất định. 

 

         Khác với trải phổ chuỗi trực tiếp, ở trải phổ nhảy tần mã trải phổ không trực 

 tiếp điều chế tín hiệu mà được dùng để điều khiển bộ tổ hợp tần số tạo ra các tần số 

 khác nhau. 

         Tốc độ nhảy tần có thể nhanh hơn hay chậm hơn tốc độ số liệu. Tương ứng có 

 hai trường hợp là: nhảy tần nhanh và nhảy tần chậm. 

 

Hình 1.97. Sơ đồ khối trải phổ nhảy tần. 

       Bản tin nhị phân b(t) cần phát có tốc độ Rb= 1/Tb , được mã hoá NZR. Sau đó 

 được điều chế một sóng mang mà tần số của nó fc(t) được điều khiển bởi một bộ tạo 

 mã. Bộ tổng hợp tần số sẽ tạo ra các chip có tốc độ bit Rc. Do đó, tần số sóng mang 

được xác định theo một tập hợp của log2N chip ( N là số lượng các tần số sóng mang 

 có thể có). Mỗi lần nó thay đổi là mã đã tạo ra log2N chip liên tiếp. Như vậy, tần số  

sóng thay đổi theo các bước. Bước của tần số là RH=Rc/log2N. 
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      Tại máy thu, sóng mang được nhân với một sóng mang chưa điều chế được 

tạo ra giống hệt bên phát. Sóng mang này được tạo ra nhờ bộ tạo mã PN giống như 

bên phát điều khiển bộ tổ hợp tần số để tạo ra tần một tần số thích hợp. Như vậy, Sự 

chuyển dịch tần số giả ngẫu nhiên ở bên phát sẽ được loại bỏ tại nơi thu. 

       Điều chế FSK thường sử dụng cho các hệ thống này. Giải điều chế là không 

kết hợp do tần số sóng mang luôn thay đổi trong quá trình truyền tin. 

 

 Ưu điểm của kỹ thuật trải phổ nhảy tần : 

 Với cùng tốc độ đồng bộ PN , các bộ FH-SS có thể nhảy về băng tần rộng hơn 

nhiều so với DS-SS . 

 Có thể loại bỏ một số kênh gây nhiễu mạnh . 

      Khuyết điểm của kỹ thuật trải phổ nhảy tần : 

 Khó duy trì đồng bộ pha do sự thay đổi nhanh của tần số phát . 

 Dễ bị nghe trộm , đặc biệt là hệ thống trải phổ nhảy tần thấp. 

 Cấu tạo máy phát và máy thu phức tạp , đắt tiền . 

 

*1.2.5. Kỹ thuật trải phổ nhảy thời gian TH-SS. 

 Nhảy thời gian tương tự như điều chế xung. Nghĩa là, dãy mã đóng/mở bộ 

 phát, thời gian đóng/ mở bộ phát được chuyển đổi thành dạng tín hiệu giả ngẫu nhiên 

 theo mã và đạt được 50 % yếu tố tác động truyền dẫn trung bình. Sự khác nhau nhỏ so  

với hệ thống FH/SS đơn giản là trong khi tần số truyền dẫn biến đổi theo mỗi thời gian  

chip mã trong hệ thống FH/SS thì sự nhảy tần số chỉ xảy ra trong trạng thái dịch  

chuyển dãy mã trong hệ thống TH/ SS. 

 TH/SS có thể làm giảm giao diện giữa các hệ thống trong hệ thống ghép kênh  

theo thời gian. Vì mục đích này mà sự chính xác thời gian được yêu cầu trong hệ  

thống nhằm tối thiểu hóa độ dư giữa các máy phát. 

 

     Ưu điểm của kỹ thuật trải phổ nhảy thời gian : 

 Với cùng tốc độ đồng bộ PN , các bộ TH-SS có thể nhảy về băng tần rộng hơn 

nhiều so với DS-SS . 

      Khuyết điểm của kỹ thuật trải phổ nhảy tần : 

 

 Khó đồng bộ . 
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 Cấu tạo máy phát và máy thu phức tạp , đắt tiền . 

 

 

 

 

1.23. KỸ THUẬTPHƯƠNG PHÁP ĐA SÓNG MANG 

 

1.3.1. Khái niệm chung 

 

          Nguyên tắc cơ bản của truyền thông đa sóng mang là chuyển đổi một dòng dữ 

liệu tốc độ cao nối tiếp thành các dòng dữ liệu song song với tốc độ thấp (gọi là các 

sub-streams hay các dòng phụ) . Mỗi một dòng phụ sẽ được điều chế trên một sóng 

mang phụ. Với việc tốc độ bit trên mỗi sóng mang phụ nhỏ hơn rất nhiều so với tốc độ 

bit của chuỗi dữ liệu ban đầu , các hiệu ứng của trễ truyền, ví dụ như ISI, sẽ bị suy 

giảm một cách đang kể cũng như giảm đi sự phức tạp của các bộ cân bằng . OFDM là 

một kỹ thuật phức tạp được sử dụng trong điều chế đa sóng mang và đem lại hiệu quả 

rõ rệt bằng cách sử dụng kỹ thuật xử lý tín hiệu số [6, 15, 29, 51, 54]. 

 

Hình 1.108. : Điều chế đa sóng mang với 4 kênh phụ. 

 Nguyên tắc cơ bản của truyền thông đa sóng mang là chuyển đổi một dòng dữ 

liệu tốc độ cao nối tiếp thành các dòng dữ liệu song song với tốc độ thấp (gọi là các 

sub-streams hay các dòng phụ). Mỗi một dòng phụ sẽ được điều chế trên một sóng 

mang phụ. Với việc tốc độ bit trên mỗi sóng mang phụ nhỏ hơn rất nhiều so với tốc độ 

bit của chuỗi dữ liệu ban đầu, các hiệu ứng của trễ truyền, ví dụ như ISI, sẽ bị suy 

giảm một cách đang kể cũng như giảm đi sự phức tạp của các bộ cân bằng. OFDM là 

một kỹ thuật phức tạp được sử dụng trong điều chế đa sóng mang và đem lại hiệu quả 

rõ rệt bằng cách sử dụng kỹ thuật xử lý tín hiệu số. 
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      Một ví dụ về điều chế đa sóng mang với bốn tiểu kênh Nc = 4 được mô tả trong 

Hình 1.810. Lưu ý rằng ba hệ trục thời gian / tần số / mật độ công suất được sử dụng 

để minh họa cho nguyên tắc của trải phổ đa sóng mang . Một hình khối mô tả 3 trục 

thời gian /tần số/mật độ công suất của tín hiệu , trong đó hầu hết năng lượng của tín 

hiệu được tập trung ở đây . 

 

1.2.1.Ghép kênh phân1.3.2. Phân kênh đa tần trực chia theo tầng số trực 

giao (OFDM) 

          Một hệ thống thông tin liên lạc điều chế đa sóng mang truyền đi Nc ký tự 

nguồn ký hiệu là Sn với n = 0, ..., Nc - 1, các bit này được truyền song song trên Nc 

sóng mang phụ. Các ký tự nguồn có thể thu được sau các  quá trình giải mã kênh và 

giải mã nguồn , trộn các bit (interleaving) và ánh xạ ký tự . 

s c dT N T                                                     (1.83) 

            Công thức trên xác định độ dài của một symbol Ts sT  sau quá trình chuyển đổi 

nối tiếp-song song trong OFDM với Td dT  là độ dài một ký tự nối tiếp . 

           Nguyên tắc cơ bản của OFDM là điều chế cN  kênh sóng mang với khoảng cách 

mỗi kênh là :                                           
1

s

s

F
T

                                                       (1.9) 

 Sao cho có thể đạt được tính trực giao giữa các tín hiệu trên các kênh sóng mang này , 

giả sử tín hiệu có dạng xung vuông.         

      Lúc này các ký tự Sn với n = 0, ..., Nc – 1 được gọi là các ký tự OFDM . Phương 

trình biểu diễn đường bao phức các ký tự này có dạng : 

1
2

0

1
( )

c

n

N
j f t

n

nc

x t S e
N






   với 0 st T                                 (1.10) 

      Các tần số sóng mang được xác định bằng : 

, 0,...., 1n c

s

n
f n N

T
                                              (1.11) 

  

           Mật độ phổ công suất của một tín hiệu OFDM với 16 kênh sóng mang phụ với 

tần số chuẩn hóa dfT  được mô tả như hình :  
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Hình 1.911:. Phổ OFDM với Nc=16. 

 Nguyên tắc cơ bản của OFDM là điều chế cN  kênh sóng mang với khoảng cách 

mỗi kênh là : 

                                                             
1

s

s

F
T

                                                          (1.4) 

 Sao cho có thể đạt được tính trực giao giữa các tín hiệu trên các kênh sóng 

mang này, giả sử tín hiệu có dạng xung vuông. Lúc này các ký tự Sn với n = 0, ..., Nc 

– 1 được gọi là các ký tự OFDM. Phương trình biểu diễn đường bao phức các ký tự 

này có dạng : 

1
2

0

1
( )

c

n

N
j f t

n

nc

x t S e
N






   với 0 st T                                 (1.5) 

 Các tần số sóng mang được xác định bằng : 

, 0,...., 1n c

s

n
f n N

T
                                              (1.6) 

 Mật độ phổ công suất của một tín hiệu OFDM với 16 kênh sóng mang phụ với 

tần số chuẩn hóa dfT  được mô tả như hình 1.9.  

          Trong đó mật độ phổ công suất được dịch về tần số trung tâm và các ký tự Sn 

với n = 0, ..., Nc - 1, được truyền đi với cùng một mức công suất . Các đường chấm 

trong hình vẽ mô tả mật độ phổ công suất của sóng mang điều chế đầu tiên cũng như 
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cấu trúc mật độ phổ công suất tương đương cho các tần số khác . Với cN  lớn thì mật 

độ phổ công suất sẽ trở nên phẳng hơn trong đoạn tần số chuẩn hóa từ 0.5 0.5dfT   . 

         Nhớ rằng chỉ các kênh phụ ở gần các mốc giới hạn băng thông là đóng góp vào 

quá trình truyền công suất ngoài giải băng. Do đó khi mà cN   có giá trị lớn thì phổ 

mật độ công suất sẽ tiếp cận dạng của điều chế một sóng mang với hệ số lấy mẫu 

Nyquist lý tưởng .  

         Một lợi thế quan trọng của việc sử dụng OFDM là điều chế đa sóng mang có thể 

được thực hiện trong miền rời rạc bằng cách sử dụng một bộ IDFT ( bộ biến đổi từ 

miền tần số sang miền thời gian), hoặc nếu muốn đạt được hiệu quả tốt hơn thì sửu 

dụng bộ IFFT. Khi lấy mẫu thì đường bao phức ( )x t  của một ký tự OFDM với tốc độ 

lấy mẫu 1/ dT  là: 

 

1
2 /

0

1
( ) , 0,...., 1

c

c

N
j nv N

n c

nc

x t S e v N
N






                                 (1.127) 

 

            

         Sơ đồ khối của một bộ điều chế đa sóng mang OFDM sử dụng thuật toán  IDFT 

và giải điều chế đa sóng mang OFDM dựa trên IDFT được minh họa trong hình 

1.10.sau : 

 

Hình 1.120.: Hệ thống thông tin số đa sóng mang sử dụng OFDM. 

          Khi số lượng các sóng mang phụ tăng lên, độ dài một symbol sT  trong OFDM 

trở nên lớn hơn rất nhiều so với độ dài của đáp ứng xung max của kênh truyền, cũng 
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như lượng ISI giảm. Tuy nhiên, để hoàn toàn tránh được những ảnh hưởng của ISI 

cũng như duy trì tính trực giao giữa các tín hiệu trên các sóng mang phụ chúng ta cần 

một khoảng bảo vệ chèn vào giữa các symbol OFDM liền kề: 

 max gT                                                      (1.13) 

       Hay nói cách khác độ dài của một symbol OFDM lúc này sẽ là : 

'

s g sT T T                                                       (1.14) 

                                 Để có thể ránh được ISI độ dài rời rạc của khoảng bảo vệ phải 

thỏa mãn : 

max c
g

s

N
L

T

 
  
 

                                                     (1.15) 

 

        Đầu ra của kênh, sau bộ chuyển đổi RF, ( )y t  là tích chập của tín hiệu đầu vào 

( )x t cùng với đáp ứng xung của kênh ( , )h t  và tín hiệu nhiễu ( )n t : 

( ) ( ) ( , ) ( )y t x t h t d n t  




                                    (1.16) 

        Tín hiệu thu được ( )y t  được đưa qua một bộ chuyển đổi tương tự- số có chuối 

đầu ra vy  là tín hiệu ( )y t được lấy mẫu với tốc độ 1/ dT . Với việc ISI chỉ hiện diện 

trong các mẫu rời rạc gL  đầu tiên của chuối đầu ra , người ta có thể khử nó bằng cách 

loại bỏ các mẫu này trước khi đưa tín hiệu vào bộ giải điều chế . Trong quá trình giải 

điều chế,  đầu ra của bộ DFT là chuỗi giải điều chế đa sóng mang nR  : 

1
2 /

0

, 0,...., 1
c

c

N
j nv N

n v c

n

R y e v N






                                  (1.17) 

          Một vấn đề khác cần nói tới là nhiễu xuyên sóng mang ICI .Với việc sử dụng 

các khoảng bảo vệ người ta có thể hoàn toàn tránh khỏi ảnh hưởng của ICI . Do đó 

mỗi một kênh sóng mang con có thể coi như độc lập với nhau . Hơn nữa, khi giả định 

rằng các kênh này chỉ tồn tại fadinh phẳng cũng như  ISI bị loại bỏ , thì một ký tự thu 

được nR  sẽ được thu từ biểu diễn miền tần số theo công thức : 

 , 0,...., 1n n n n cR H S N n N                                   (1.18) 

            Trong đó: nH  là lượng Fading phẳng  

                             nN  là đại lượng nhiễu trong kênh thứ n . 
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      Khi chúng ta bỏ qua ISI và ICI , hệ thống thông tin đa sóng mang ở hình 1.12 có 

thể được coi là một hệ thống thông tin rời rạc về thời gian và tần số sử dụng các kênh 

song song Gause và tương ứng với nó là các hệ số suy giảm nH . 

 

Hinh1.13 : Một hệ thống đa sóng mang chuẩn hóa sử dụng OFDM 

 

        Sau đây là một số vecto mô tả các tín hiệu hay ký tự trong một hệ 

thống đa sóng mang : 

 Các ký tự nguồn nS
 được đại điện bới vecto : 0 1 1( , ,..., )

c

T

Ns S S S 
 

 Ma trận vuông các kênh truyền *c cN N : 

0,0

1,1

1, 1

0.....0

0 ......0

.

.

00......
c cN N

H

H

H

H  

 
 
 
 
 
 
 
   

 Vecto nhiễu :                        0 1 1( , ,..., )
c

T

Nn N N N 
 

  Vecto các ký tự thu được sau quá trình nghịch đảo OFDM : 

0 1 1( , ,..., )
c

T

Nr R R R 
 

 

1.3.2.32. Ưu điểm và nhược điểm của OFDM 

          Ưu điểm: 
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 Hiệu suất phổ cao . 

 Quá trình biến đổi số đơn giản với việc sử dụng bộ FFT 

 Máy thu đơn giản với việc tránh được nhiễu ISI và ICI với khoảng bảo vệ đủ 

dài 

 Đáp ứng phổ linh hoạt . 

 Có thể sử dụng các dạng điều chế khác trên mỗi kênh sóng phụ để phù hợp 

với môi trường truyền sóng 

 

          Nhược điểm: 

 Các tín hiệu đa sóng mang có tỷ số công suất đỉnh trên hệ số trung bình cao 

yêu cầu các bộ khuếch đại tuyến tính lớn. 

 Hiệu suất phổ bị ảnh hưởng bới khoảng bảo vệ. 

 Bị ảnh hưởng nhiều bới Doppler hơn so vớ hệ thống một sóng mang. 

 Yêu cầu cao về đồng bộ thời gian và tần số.  

 

 

Formatted: Indent: Left:  1.27 cm, Hanging: 
0.01 cm, Right:  0 cm, Bulleted + Level: 1 +
Aligned at:  1.27 cm + Tab after:  1.9 cm +
Indent at:  1.9 cm, Tab stops:  1.6 cm, List tab
+ Not at  1.9 cm

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Indent: Left:  0 cm, Right:  0 cm

Formatted: Indent: Left:  1.27 cm, Hanging: 
0.01 cm, Right:  0 cm, Bulleted + Level: 1 +
Aligned at:  1.27 cm + Tab after:  1.9 cm +
Indent at:  1.9 cm, Tab stops:  1.6 cm, List tab
+ Not at  1.9 cm



 

7 

Formatted: Centered, Indent: Left:  0 cm,
First line:  0 cm, Right:  0 cm

Chương II 

MC-FDMA VÀvà MFC-TDMA 
 

 

2.1. KỸ THUẬT ĐA SÓNG MANG – ĐA TRUY NHẬP 

PHÂN CHIA THEO TẦN SỐ (MC-FDMA) 

 

 

2.1. Giới thiệu về ghép kênh và đa truy nhập 

Việc truyền tải đồng thời nhiều luồng dữ liệu trong cùng một môi trường truyền có thể 

đạt được bằng các phương pháp ghép kênh khác nhau . Hầu hết các hệ thống thông tin 

liên lạc, như GSM, LTE, DECT, và IEEE 802.11a, sử dụng ghép kênh dựa trên một 

trong hai loại phân chia thời gian hay phân chia tần số, hoặc kết hợp cả hai. Kỹ thuật 

ghép kênh phân khoảng SDM được áp dụng để tăng khả năng sử dụng của hệ thống 

hơn nữa. Đề án đơn giản nhất ghép kênh phân khoảng  là tập trung vào vùng phủ sóng 

của anten tại trạm gốc, nơi mà thường người ta sử dụng tia sóng anten vào khoảng 

120 / 90 . Ngoài ra kỹ thuật ghép kênh sử dụng phân chia theo mã gần đây cũng thu 

được rất nhiều chú ý và trở thành một phần của các kỹ thuật không dây như WCDMA 

/ UMTS, HSPA, IS-95, CDMA-2000 và WLAN. 

 

Time Division Multiplexing 

     Việc tách các luồng dữ liệu khác nhau trong ghép kênh phân chia theo thời gian 

được thực hiện bằng cách gán cho mỗi luồng dữ liệu một khoảng thời gian nhất định, 

hay còn gọi  là khe thời gian, để truyền. Sau mỗi khe thời gian, các luồng dữ liệu tiếp 

theo truyền trong khe thời gian tiếp theo. Số lượng các khe gán cho mỗi người sử dụng 

có thể được giám sát bởi bộ điều khiển truy cập môi trường (MAC). Một khung MAC 

xác định một nhóm các khe thời gian mà trong đó tất cả các dòng dữ liệu được truyền 

một lần. Thời gian của các khe thời gian khác nhau có thể khác nhau tùy theo yêu cầu 

của các luồng dữ liệu khác nhau. 

     Nếu các dòng dữ liệu khác nhau thuộc về người sử dụng khác nhau, nó được gọi là 

đa truy nhập phân chia theo thời gian (TDMA). TDMA có thể được sử dụng với cả các 

kỹ thuật song công phân chia theo thời gian (TDD) và song công phân chia tần số 

(FDD). Tuy nhiên nó thường được sử dụng trong các hệ thống thông tin liên lạc truyền 

theo kiểu TDD, vớ đường lên uplink và đường xuống downlink được ngăn cách bởi sự 

phân công các khe thời gian khác nhau. Nó được áp dụng trong một số hệ thống mạng 
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LAN và WLL không dây bao gồm IEEE 802.11a cũng như IEEE 802.16x và 

HIPERMAN. 

 

Frequency Division Multiplexing 

     Với ghép kênh phân chia tần số, các dòng dữ liệu khác nhau được ngăn cách bằng 

cách gán cho mỗi dòng một tần số trong dải tần để truyền dữ liệu . 

    Ngược lại với ghép kênh phân chia thời gian, mỗi dòng có thể liên tục truyền trong 

kênh tần số của mình. Hiệu suất của ghép kênh phân chia tần số phụ thuộc nhiều vào 

khoảng cách tối thiểu giữa các kênh tần số để tránh nhiễu kênh lân cận. OFDM là một 

kỹ thuật ghép kênh theo tần số có hiệu suất cao với việc cung cấp một khoảng cách 

giữa các kênh là nhỏ nhất mà không bi ảnh hưởng bởi nhiễu trong quá trình đồng bộ . 

    Trong kỹ thuật đa truy nhập, với việc các dòng dữ liệu khác nhau thuộc về những 

người sử dụng khác nhau, kỹ thuật ghép kênh phân chia tần số được gọi là đa truy 

nhập phân chia theo tần số (FDMA). Ghép kênh phân chia tần số thường được sử dụng 

trong các hệ thống thông tin liên lạc sử dụng FDD, với đường dữ liệu lên và xuống 

được ngăn cách bởi sự phân công các kênh tần số khác nhau cho mỗi liên kết . FDD 

được sử dụng trong các hệ thống vô tuyến di động như GSM, IS-95, và chế độ 

WCDMA / UMTS FDD. 

 

Code Division Multiplexing 

      Việc ghép các dòng dữ liệu với nhau có thể được thực hiện bằng cách nhân các ký 

tự dữ liệu của một dòng dữ liệu với một mã trải phổ độc quyền gán cho dòng dữ liệu 

này trước khi xếp nó với các dữ liệu được trải phổ của các dòng dữ liệu khác. Lúc này 

,tất cả các dòng dữ liệu sẽ sử dụng toàn bộ băng thông cũng như thời gian truyền dữ 

liệu . Tùy thuộc vào các ứng dụng, các mã trải phổ nên càng trực giao với nhau thì 

càng tốt để giảm sự giao thoa giữa các luồng dữ liệu khác nhau. 

       Đa truy nhập phân chia theo mã CDMA thường được sử dụng trong các hệ thống 

vô tuyến di động, WCDMA / UMTS, HSPA, IS-95, và CDMA-2000. 

 

Space Division Multiplexing 

        Các kích thước không gian cũng có thể được sử dụng để ghép các luồng dữ liệu 

khác nhau bằng cách gửi các dòng dữ liệu trên các kênh truyền dẫn khác nhau, không 

trùng lắp. Không gian phân chia có thể đạt được bằng việc tạo chùm hoặc 

sectorization. Việc sử dụng các kênh phân chia không gian cho nhiều truy cập được 
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gọi là phân chia không gian đa truy cập (SDMA). 

 

2.2.Multi-Carrier FDMA 

 Việc sự kết hợp đa truy nhập phân chia theotrải phổ nhảy tần số với điều chế 

truyền dẫn đa sóng mang đã khởi đầu cho rất nhiều giải pháp truyền dẫn như: OFDMA 

, OFDMA với CDM (SS-MC-MA) , phân phối DFT- lan OFDM (Interleaved FDMA) 

và bản địa hoá DFT-lan OFDM. Tất cả những đề án được thảo luận trong phần sau. 

 

2.21.1. Đa truy nhập phân chia theo tần số trực giao (OFDMA) 

a. Nguyên tắc cơ bản 

      Đa truy nhập phân chia theo tần số trực giao(OFDMA) bao gồm việc gán một 

hoặc nhiều tần số sóng mang phụ cho mỗi một user (người sử dụng hoặc trạm đầu 

cuối) với ràng buộc là khoảng cách giữa các sóng mang phụ bằng với khoảng cách tần 

số OFDM 1/ sT . 

        Chúng ta có bài toán giả định như sau : 

 - Một sóng mang phụ được gán cho một user 

 - Ngoài ra, nguồn tạp âm duy nhất là AWGN. 

        Các tín hiệu của người dùng k, k = 0, 1, ..., K - 1, trong đó cK N  có dạng : 

 

 2 2( ) ( )( ) Re ( ) k cj f t j f tk ks t d t e e
 

  

       Vvới :                                        
K

s

k
f

T
  

     Trong đóvới cf  đại diện cho các tần số sóng mang. Hơn nữa, chúng tôi ggiả 

định rằng tần số Kf  được gán vĩnh viễn cho người dùng k, mặc dù trong thực tế tần số 

có thể được lựa chọn dựa theo yêu cầu . Do đó, một hệ thống OFDMA với số lượng 

sóng mang phụ cN   và cùng phân bố sóng mang phù hợp có thể xử lý được đồng thời 

hàng ngàn user. 

      Sau đây, chúng ta xXem xét một ví dụ phân kênh cố định, trong đó số lượng 

các sóng mang phụ là tương đương với số lượng người dùng. Theo giả thuyết này, các 

bộ điều chế của các trạm đầu cuối được thiết kế theo dạng với một xung hình chữ nhật 

và sóng mang c kf f . Các symbol dữ liệu được truyền có dạng : 
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( ) ( )( ) ( )k k

i s

i

d t d rect t iT




   

 

 Ttrong đó ( )k

id chỉ các symbol dữ liệu được truyền bởi user k trong thời gian 

symbol thứ  i và ( )rect t là một dạng xung hình chữ nhật kéo dài trong khoảng thời 

gian [0, sT ].  

   Tín hiệu nhận được của tất cả các user K trong môi trường nhiễu có thể được biểu thị 

bởi công thức : 

1
( )

0

( ) ( ) ( )
K

k

k

q t s t n t




                                              (2.1) 

     Ttrong đó ( )n t chỉ nhiễu cộng. Sau khi giải điều chế tại trạm gốc sử dụng một 

bộ dao động với tần số sóng mang cf , chúng ta có được 

1
( )

0

( ) ( ) ( )
K

k

k

r t r t w t




                                                  (2.2) 

 
( ) ( )kr t  là đường bao phức hợp của các tín hiệu thuộc về user thứ k và ( )w t là 

nhiễu tương đương băng gốc. Thuật ngữ này cũng có thể được viết : 

 

1
2( )

0

( ) ( ) ( )k

K
j f tk

i

i k

r t d t e w t


 

 

                                    (2.3) 

 

     Các tín hiệu giải điều chế được lấy mẫu với tốc độ lấy mẫu /c sN T  và một khối cN  

sắp xếp đồng đều các mẫu tín hiệu được tạo ra mỗi chu kỳ symbol sT  . Giả sử trong 

chu kỳ symbol thứ i chúng ta tạo ra được một chuỗi cN  

          

1
2 /( )

, ,

0

( ) , 0,1,..., 1c

K
j kn Nk

n i i n i c

k

r d t e w n N






                             (2.4) 

 

    Ngoại trừ yếu tố 1/ cN , biểu thức trên có thể coi là một phiên bản nhiễu của IDFT 

của dãy ( )k

id  , k = 0, ..., K - 1. Điều này cho thấy rằng các symbol dữ liệu  có thể được 

phục hồi bằng cách sử dụng một biến đổi DFT với cN  điểm sau khi khi lấy mẫu. Nói 

cách khác, người nhận tại trạm gốc là một máy thu OFDM. 
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Hình 2.1 : Sơ đồ nguyên lý của OFDMA 

 Các tín hiệu giải điều chế được lấy mẫu với tốc độ lấy mẫu /c sN T  và một 

khối cN  sắp xếp đồng đều các mẫu tín hiệu được tạo ra mỗi chu kỳ symbol sT . Giả sử 

trong chu kỳ symbol thứ i chúng ta tạo ra được một chuỗi cN  

          

1
2 /( )

, ,

0

( ) , 0,1,..., 1c

K
j kn Nk

n i i n i c

k

r d t e w n N






                             (2.4) 

 Ngoại trừ yếu tố 1/ cN , biểu thức trên có thể coi là một phiên bản nhiễu của 

IDFT của dãy ( )k

id  , k = 0, ..., K - 1. Điều này cho thấy rằng các symbol dữ liệu  có thể 

được phục hồi bằng cách sử dụng một biến đổi DFT với cN  điểm sau khi khi lấy mẫu. 

Nói cách khác, người nhận tại trạm gốc là một máy thu OFDM. 

 

     Như minh họa trong Hình 2.1, trong sơ đồ đơn giản nhất của OFDMA (một 

sóng mang mỗi người dùng) mỗi tín hiệu từ một user là một tín hiệu đơn sóng mang. 

Tại các trạm gốc các tín hiệu nhận được(là tổng của K số tín hiệu từ user), hoạt động 

như một tín hiệu OFDM do tính chất đa điểm kết nối của nó . Không giống như kỹ 

thuật FDMA thông thường , thay vì phải sử dụng K bộ giải điều chế để xử lý đồng thời 

cho K user, OFDMA chỉ đòi hỏi một bộ giải điều chế duy nhất, theo sau là một bộ 

DFT cN  điểm .  

     Do đó, các khối cơ bản của một máy phát OFDMA ở trạm đầu cuối bao gồm mã 

hóa kênh FEC , mapping , bộ chỉ thị sóng mang phụ cũng như một bộ điều chế đơn 

sóng mang duy nhất . 

     Tóm lại, nếu như chỉ có một kênh sóng mang được gán cho một user thì các bộ 
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điều chế tín hiệu có thể là một bộ điều chế đơn sóng mang. Nếu nhiều sóng mang được 

sử dụng cho một trạm đầu cuối , bộ điều chế được sử dụng là một bộ điều chế đa sóng 

mang . 

   Ngoài ra trong OFDM , để đảo bảo sự trực giao giữa K tín hiệu điều chế tới từ các 

trạm khác nhau thì việc chuẩn hóa thời gian cũng như đồng bộ sóng mang là cực kỳ 

quan trọng . Điều này có thể đạt được bằng cách truyền đi tín hiệu đồng bộ từ các trạm 

gốc cho tất cả các trạm đầu cuối. Mỗi điều biến trạm đầu cuối sẽ tách lấy tần số sóng 

mang và thời gian symbol từ các tín hiệu này .  

    Tại các trạm gốc, các thành phần chính của máy thu là bộ giải điều chế (bao gồm cả 

chức năng đồng bộ hóa), FFT, và giải mã kênh .Vì trong một hệ thống đồng bộ , xung 

đồng hồ và tần số sóng mang đã có sẵn tại các trạm gốc , nên ta chỉ cần một mạch khôi 

phục xung đồng hồ và sóng mang đơn giản để tách lấy các thông tin cần thiết tư tín 

hiệu thu . 

b. Các thông số kỹ thuật 

 

 

b. + Độ nhạy đồng bộ 

       Như đã đề cập trước đây, OFDMA đòi hỏi một khoảng cách sóng mang chính 

xác giữa các user khác nhau và tần số xung đồng hồ chính xác. Do đó, trong một hệ 

thống đồng bộ, máy phát OFDMA được đồng bộ cho tín hiệu đường xuống trạm gốc, 

tín hiệu này được nhận bởi tất cả các máy thu . Tín hiệu đồng bộ này yêu cầu độ chính 

xác rất cao và giúp cho các trạm đầu cuối có thể đồng bộ tần số và pha của sóng mang 

theo tín hiệu từ trạm gốc .  

         VìNhư đã đề cập ở phần trước , tín hiệu đồng bộ có sẵn ở trạm gốc , do đó không 

cần phải sử dụng các bộ khôi phục quá phức tạp để tách thông tin từ tín hiệu thu ở phía 

thu và giúp đơn giản hóa bộ gairi điều chế trong OFDMA.Mặc dù tần số đã có sẵn , 

chúng ta vẫn phải để ý tới sự sai khác về pha giữa tín hiệu thu và tín hiệu mẫu ở trạm 

gốc . Tuy nhiên người ta có thể xử lý vấn đề này bằng cách sử dụng một bộ đồng bộ 

pha tín hiệu . 

 

c. + Dạng xung 

 

      Trong phiên bản đơn giản của OFDMA, một sóng mang phụ được gán cho mỗi 

user. Trong trường hợp này thì phổ của mỗi một tín hiệu là khá hẹp khiến cho 
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OFDMA nhạy cảm hơn với nhiễu băng hẹp ..  

      Với dạng sóng hình chữ nhật, OFDMA có phổ dạng 2sin ( )c f  như hình : 

 

Hình 2.2.: Ví dụ về phổ OFDMA 

      Hậu quả của việc này là một nhiễu băng hẹp sẽ ảnh hưởng đến không chỉ là một 

sóng mang phụ mà là nhiều sóng mang phụ khác nữa .Ảnh hưởng của OFDMA tới 

nhiễu hạn băng có thể được tăng cường nếu độ rộng của mỗi kênh phụ được giới hạn 

sao cho chúng không trùng lặp lên các kênh lân cận hay phổ của chúng chỉ trùng với 

phổ của 2 kênh lân cận. Như ta thấy trong hình , miễn là băng thông của một kênh con 

nhỏ hơn 1/Ts, nhiễu băng hẹp sẽ chỉ ảnh hưởng đến một kênh con mà thôi.Như vậy thì 

sự trực giao giữa các kênh được đảm bảo do không có sự trồng lặp về phổ giữa hai 

kênh lân cận.  

c.  

d. Nhảy tần OFDMA 

       Việc ứng dụng kỹ thuật nhảy tần (FH) trong một hệ thống OFDMA vô cùng 

đơn giản. Thay vì chỉ định một tần số cụ thể cho một người dùng nhất định, các trạm 

gốc sử dụng một mẫu nhảy [2, 12, 28, 36]. VớiTrong đó giả định rằng Nc sóng mang 

phụ có sẵn và các chuỗi nhảy tần là định kỳ và được phân phối một cách thống nhất 

trên toàn băng thông tín hiệu . 

        Giả sử rằng chuỗi tần số (f0, f7, f14, ...) Được giao cho user đầu tiên, chuỗi (f1, 

f8, f15, ...) cho user thứ hai, và cứ tiếp tục như vậy với các user khác. Như vậy việc 

phân phối tần số cho các user có thể được viết như sau : 

            
(7 .mod. )( , ) , 0,... 1

ck n N cf n k f k N                                      (2.5) 
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    Ttrong đó ( , )f n k chỉ định các tần số sóng mang phụ được gán cho người dùng 

k vào thời điểm n . 

 

 

ed. Hệ thốngBộ thu phát OFDMA 

 

Hình 2.3. Hệ thốngKhối thu phát OFDMA 

 

       Như ta thấy trong hình , các trạm đầu cuối được đồng bộ tới trạm gốc. Các máy 

phát của các trạm đầu cuối trích từ các message được gửi từ trạm gốc ra các thông tin 

về phân bổ sóng mang phụ, mẫu nhảy tần số, điều khiển công suất và thời gian cũng 

như  thông tin về xung đồng bộ và đồng bộ hóa tần số. Việc đồng bộ ở các trạm đầu 

cuối được thực hiện bằng cách sử dụng các tin điều  khiển MAC để thực hiện đồng bộ 

thời gian cũng như các thông tin lấy được từ bộ giải điều chế .. 

        Tại các trạm gốc các tín hiệu nhận được từ tất cả các trạm đầu cuối được giải 

điều chế bằng cách sử dụng một FFT như một máy thu OFDM thông thường. 

        Cần nhấn mạnh rằng cấu trúc thu phát của một hệ thống OFDMA là khá giống 

với một hệ thống OFDM. Các thành phần tương tự, như FFT, ước lượng kênh, cân 

bằng và kênh giải mã mềm, có thể được sử dụng cho cả hai hệ thống. 

       Để cung cấp được một loạt các dịch vụ truyền thông đa phương tiện đòi hỏi tốc 
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độ dữ liệu khác nhau, như vậy một hệ thống OFDMA cần phải linh hoạt trong việc 

phân công tốc độ dữ liệu. Điều này có thể đạt được bằng cách tính toán số sóng mang 

cần thiết dựa theo theo các yêu cầu băng thông từ user . Đây là một phần của giao thức 

MAC tại trạm gốc . 

2.21.2. OFDMA kết hợpvới ghép kênh theo mã :: SS-MA-MC 

       Phần mở rộng của OFDMA ứng dụng ghép kênh theo mã (CMA) tạo ra một kỹ 

thuật đa truy nhập gọi là trải phổ đa sóng mang đa truy nhập (SS-MC- MA) . Nó áp 

dụng OFDMA cho việc tách biệt các user cũng như sử dụng CDM cho các symbol dữ 

liệu thuộc về cùng một user. Việc sử dụng CDM là một giải pháp để có thể tăng thêm 

độ lợi trong việc phân tập người dùng . Giống như MC-CDMA, SS-MC-MA khai thác 

những lợi thế nhất định bởi sự kết hợp của những kỹ thuật trải phổ và điều chế đa sóng 

mang. Hệ thống SS-MC-MA sử dụng máy phát tương tự như các máy phát MC-

CDMA. Cả hai máy phát giống nhau trừ việc ánh xạ dữ liệu của user tới các hệ thống 

phụ. Trong các hệ thống SS-MC-MA, một user đánh dấu L symbol dữ liệu tới tiểu hệ 

thống  mà user này sử dụng để truyền dẫn. User khác nhau sử dụng các tiểu hệ thống 

khác nhau trong hệ thống SS-MC-MA. Trong các hệ thống MC-CDMA, M symbol dữ 

liệu của mỗi user được ánh xạ tới M tiểu hệ thống khác nhau, trong đó mỗi tiểu hệ 

thống được chia sẻ bởi các user khác nhau. Các nguyên tắc của SS-MC-MA được 

minh họa bởi một máy phát downlink như trong hình 2.4.: 

 

Hình 2.4: Máy phát SS-MC-MA 

                                                                                                                                    

        Hai hệ thống SS-MC-MA và MC-CDMA có những điểm tương đồng sau đây: 

 - SS-MC-MA và MC-CDMA đều khai thác phân tập tần số bằng cách trải mỗi 

symbol dữ liệu qua L sóng mang phụ. 

 - Kỹ thuật phát hiện dữ liệu cho các tiểu hệ thống đều của SS-MC-MA và MC-
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CDMA là giống nhau . 

 - ISI và ICI có thể tránh được trong SS-MC-MA và hệ thống MC-CDMA, giúp 

đơn giản hóa các kỹ thuật phát hiện dữ liệu. 

                                      Tuy nhiên chúng cũng có nhưng khác biệt như sau : 

 - Trong các hệ thống SS-MC-MA, CDM được sử dụng để truyền đồng thời của 

các dữ liệu của một người sử dụng trên cùng một sóng mang phụ, trong khi ở các hệ 

thống MC-CDMA, CDM được sử dụng để truyền tải dữ liệu của người dùng khác 

nhau trên cùng một sóng mang phụ. Do đó, SS-MC-MA là một biến thể của OFDMA 

dựa theo mức độ sóng mang phụ trong khi MC-CDMA là một dạng nâng cao của 

CDMA. 

 - Hệ thống MC-CDMA phải đối phó với nhiễu đa truy nhập trong khi SS-MC-

MA thì không có điều này . Tuy nhiên thay vì nhiễu đa truy nhập, hệ thống SS-MC-

MA lại phải ứng phó với can nhiễu trong hệ thống do sự chồng chất tín hiệu từ một 

người dùng. 

  - Trong các hệ thống SS-MC-MA, mỗi sóng mang phụ được sử dụng bởi duy 

nhất một user, điều này cho phép việc ước lượng kênh đỡ phức tạp, đặc biệt là cho các 

tín hiệu đường lên uplink. Trong khi với các hệ thống MC-CDMA, ước lượng kênh 

trong các đường lên phải ứng phó với sự chồng chất tín hiệu từ những user khác nhau 

làm tăng sự phức tạp của việc ước lượng kênh đường lên. 

 

Hình 2.5.Một máy phát SS-MS-MA của user k 

  

           Hình trên cho ta thấy về một máy phát đường lên của SS-MC-MA với mã hoá 

kênh dữ liệu của user thứ k . Ta có vector : 

( ) ( ) ( ) ( )

0 1 1( , ,..., )k k k k T

Ld d d d                                           (2.6) 

 Là đại điện cho một block symbol dữ liệu với độ dài L đã được trải  . Mỗi một 

symbol dữ liệu được nhân với một mã trải trực giao có độ dài là L . Lúc này ta có ma 

trận độ dài L*L :       

                                                       1 1( , ,...., )o LC c c c                                                (2.7) 
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đại điện cho   L mã trải phổ riêng biệt được gán cho user k này .  Ma trận C này có 

thể sử dụng cho cả những user khác . Nếu ta thêm vào một mã trải phổ đã được điều 

chế thì lúc này vecto tín hiệu phát có dạng :
 

 

                                               
( ) ( ) ( )

0 1 1( , ,..., )k k k T

Ls Cd S S S                           

  (2.8) 

  

     Để tăng tính bền vững  của hệ thống SS-MC-MA, người ta thường sử dụng số 

lượng các mã trải phổ điều chế ít hơn L trong một vecto tín hiệu phát s . 

     Kỹ thuật OFDM với khoảng bảo vệ được áp dụng trong các hệ thống SS-MC-

MA theo cùng một cách như trong các hệ thống MC-CDMA. Để đảm bảo việc phát 

hiện dữ liệu một cách thống nhất ở máy thu cũng như đảm bảo sự tin cậy về việc đồng 

bộ tần số và thời gian  , một symbol chỉ dẫn được thêm vào trong dữ liệu truyền đi . 

    Hình 2.6 cho chúng ta thấy cấu tạo của một máy thu SS-MC-MA với việc phát 

hiện dữ liệu đồng bộ. : 

 

 

Hình 2.6 : cấu tạo của một máy thu SS-MC-MA 

 

    Sau quá trình giải điều chế OFDM và ánh xạ tín hiệu cùng với việc tách những 

symbol chỉ dẫn ra khỏi các symbol tin tức , lúc này chúng ta thu được vecto :
 

 

    
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

0 1 1( , ,..., )k k k k k k k T

Lr H s n R R R            
  

              (2,9) 

         Với :     + s là vecto tín hiệu tin tức. 

                      + H đại điện cho Fadinh của kênh truyền. 
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                      + n là tạp âm kênh truyền . 

 

 

 

22.21.3. Phân bố Fourier trong OFDM : FDMA đan xen: IFDMA . 

 

        FDMA đan xen hay còn gọi là IFDMA được phát triển dựa trên nguyên tắc của 

FDMA , trong đó không có sự xuất hiện của nhiễu đa truy nhập . Tín hiệu được thiết 

kế theo phương pháp sao cho các tín hiệu truyền được coi là tín hiệu đa sóng mang mà 

trong đó mỗi user được phân cho một kênh sóng mang độc lập. Các sóng mang phụ 

của những người user khác nhau được xen kẽ. Đây là một tính năng vốn có của tín 

hiệu IFDMA rằng các sóng mang phụ của một user được phân bố đều trong dải băng 

thông truyền B , đảm bảo việc khai thác tối đa sự phân tập tần số. Việc thiết kế tín hiệu  

của IFDMA được thực hiện trong miền thời gian giúp cho hệ thống có một ưu việt là 

méo phi tuyến thấp . 

       Nhiễu ISI trong quá trình truyền tải tín hiệu đa đường của IFDMA có thể được 

xử lý bằng cân bằng miền tần số . So với OFDMA, một hệ thống IFDMA kém linh 

hoạt hơn vì nó không hỗ trợ phân bổ sóng mang phụ thích nghi và sóng mang phụ tải. 

Tuy nhiên người ta cũng đã khắc phục được bất lợi này . 

  

 

Hình 2.7: Thiết kế tín hiệu IFDMA với khoảng bảo vệ 

    

    Hình 2.7 biểu diễn việc thiết kế tín hiệu IFDMA . Trong đó thì một khối 

symbol dữ liệu với độ dài Q được xác định: 
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( ) ( ) ( ) ( )

0 1 1( , ,..., )k k k k T

Qd d d d     (2.10) 

     Giả sử khối này được gán cho user k để cấu trúc các ký tự symbol IFDMA . 

Gọi độ dài của một symbol dữ liệu là T , ta có độ dài một symbol IFDMA là : 

'

sT QT      (2,11) 

      Để hạn chế ảnh hưởng của ISI lên các symbol IFDMA, một khoảng bảo vệ 

được thiết kế giữa các symbol liền kề ( khoảng bảo vệ này là phần mở rộng của một 

symbol) , nó tương đương với khoảng bảo vệ trong hệ thống đa sóng mang. Như vậy 

lúc này độ dài của một symbol IFDMA sẽ là :
 

 

           g g cT L QT                 (2.12) 

      Ta có thể thu được một symbol IFDMA bằng cách nén symbol Q từ độ dài 

symbol T thành độ dài chip cT  cũng như lặp đi lặp lại việc nén độ dài một block 

gL L :

 

 

 

                                                             

c

g

T
T

L L



           (2.13) 

       Như vậy, băng thông truyền dẫn sẽ được trải rộng ra theo yếu tố : 

G gP L L   

          Các vector nén của user k có thể được viết như sau : 

                     

( ) ( ) ( ) ( )

( )

1
, ,...,

T T T

g

T

k k k k

g L L copies

s d d d
L L



 
 
 
 

           (2.14) 

 

        Tín hiệu truyền 
( )kx  sẽ được tạo ra dựa theo véc tơ nén

( )ks này cùng với một 

vecto đại diện cho pha của tín hiệu 
( )kc : 

 

( ) 2 /( ) , 0,....,( ) 1k j lk QL

gc e l L L Q       (2.15) 

      Hai vecto 
( )ks  và 

( )kc sẽ đảm bảo cho việc mỗi một user sẽ được cung cấp một 

chuỗi các song mang phụ trực giao với các chuỗi sóng mang phụ của các user khác. 

      Máy thu IFDMA có để thực hiện một cân bằng để đối phó với nhiễu ISI hiện 

diện trong IFDMA. Đối với Q bé , người ta thường áp dụng các biện pháp cân bằng 

cho Q với số lượng lớn hơn để đảm bảo sự chính xác . 
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      Do có méo phi tuyến PAPR thấp, người ta có thể ứng dạng IFDMA với những 

đường tín hiệu lên uplink để đảm bảo sự ổn định công suất tại các tạm đầu cuối cũng 

như giảm thiểu độ phức tạp của máy thu trong việc đối phó với nhiễu ISI . 

 

 

2.2. KỸ THUẬT ĐA SÓNG MANG – ĐA TRUY NHẬP 

PHÂN CHIA THEO THỜI GIAN (MC-TDMA) 

 

2.3.Multi-Carrier TDMA 

        Việc kết hợp giữa hai kỹ thuật OFDM và TDMA tạo ra một kỹ thuật mới gọi là 

MC-TDMA hay OFDM-TDMA. Do TDMA là một kỹ thuật khá cũ và hầu như đã 

được hiểu rõ , MC-TDMA trở thành  một phần của một số tiêu chuẩn tốc độ cao; ví 

dụ: WLAN-EEE 802.11 a / g và 802.16a WLL-IEEE / ETSI HIPERMAN. 

     Trong MC-TDMA , việc truyền dẫn được thực hiện trong một khung thông tin 

giống như hệ thống TDMA . Một khung thời gian của MC-CDMA có K khe thời gian 

, mỗi một khe này được liên kết với một trạm đầu cuối . Mỗi một khe thời gian này 

chứa một hay một vài symbol OFDM . Việc phân phối các khe thời gian tới các trạm 

đầu cuối được điều khiển bởi bộ điều khiển truy nhập môi trường truyền (MAC) tại 

trạm gốc . Trong MC-TDMA , nhiễu đa truy nhập có thể tránh khỏi bằng cách loại bỏ 

ISI giữa hai symbol OFDM liền kề bằng cách sử dụng một khoảng bảo vệ hợp lý hay 

sử dụng một cơ chế kiểm soát thời gian thích hợp . 

     Các bộ điều chế và mã hóa thích nghi thường được sử dụng cùng với hệ thống 

MC-TDMA, giúp cho mã hóa và điều chế có thể dễ dàng thích nghi với mỗi trường 

hợp burst truyền đi . 

     Các ưu điểm chính của MC-TDMA là: 

  - Việc đảm bảo được một tốc độ truyền dữ liệu cao. 

  - Độ lợi ghép kênh . 

   - Không chịu ảnh hưởng của nhiễu đa truy nhập  

   - Việc thiết kế cấu trúc thu đơn giản, ví dụ, bằng cách áp dụng cá dạng 

điều chế khác nhau theo hướng tần số. 

        Trong trường hợp của giải điều chế , việc đồng bộ các burst OFDM là rất cần 

thiết, đặc biệt là cho các tín hiệu đường lên uplink . Tại các thiết bị phát đầu cuối , một 

hệ thống đồng bộ tần số được lắp đặt ở đây. Thường thì hệ thống này sẽ giới hạn ( 
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khóa ) tần số đối với các tín hiệu thu . 

      Bên cạnh các cơ chế đồng bộ phức tạp cần thiết cho một hệ thống OFDM, một 

ngược điểm khác của MC-TDMA là chúng ta chỉ có thể tận dụng tính phân tập của nó 

khi sửu dụng thêm các biện pháp khác như mã hóa kênh hay sử dụng thêm nhiều anten 

thu phát . Cũng giống như với hệ thống TDMA ,công suất phát tức thời ở các trạm đầu 

cuối thường rất cao do đó cũng yêu cầu các bộ khuếch đại công suất lớn hơn so với 

các hệ thống FDMA hay OFDMA . Ngoài ra , giống như OFDM ,MC-TDMA cũng 

yêu cầu một ngưỡng công suất ra rất cao . 

 

Hình 2.8: Khối thu phát trong hệ thống MC-TDMA 

 

      Như thể hiện trong hình 2.9, trạm cuối cùng của một hệ thống MC-TDMA 

được đồng bộ hóa với các trạm gốc để giảm thiểu chi phí đồng bộ hóa. Các máy phát 

của các trạm đầu cuối tách dữ liệu từ tín hiệu giải điều chế đường tín hiệu xuống như 

các tin điện MAC, phân bổ các burst , điều khiển công suất và thời gian trước cũng 

như các thông tin về đồng bộ tần số và xung đồng hồ . Nói cách khác, việc đồng bộ ở 

các trạm đầu cuối có thể đạt được bằng cách sử dụng các tín hiệu điều khiển MAC để 

thực hiện đồng bộ hóa thời gian và sử dụng thông tin tần số phát ra từ bộ giải điều chế 

kênh downlink trong các trạm đầu cuối . Tin điều khiển MAC được tạo ra bởi các khối 

quản lý MAC để hướng dẫn các bộ điều chế tại các trạm đầu cuối có trên đường truyền 

đăng ký cũng như điều khiển việc truy nhập. Ngoài ra , các symbol mẫu được sửu 
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dụng ở máy phát cũng được dùng đề làm dễ dang hơn cho quá trình đồng bộ hóa các 

burst và định lượng kênh ở trạm gốc . Tại trạm gốc , các burst nhận được từ các trạm 

đầu cuii sẽ được phát hiện và giải điều chế đa sóng mang . 

       Cần nhấn mạnh rằng cấu trúc truyền và nhận của một hệ thống MC-TDMA cơ 

bản là tương tự như của một hệ thống OFDM / OFDMA. Các khối giống nhau có thể 

liệt kê ra như FFT, ước lượng kênh, cân bằng, và kênh giải mã mềm, có thể được sử 

dụng cho cả hai, ngoại trừ một vấn đề là với MC-TDMA việc đồng bộ các burst là 

không thể thiếu được trương tự như một hệ thống TDMA đơn sóng mang . Hơn nữa , 

hệ thống đồng bộ tần số cũng giúp đơn giản hóa việc đồng bộ khối thu trong MC-

TDMA  

        Kết hợp OFDMA và MC-TDMA đạt được một hệ thống đa người dùng linh 

hoạt với thông lượng cao . 
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ChươngHƯƠNG III 

KỸ THUẬT ĐA SÓNG MANG – ĐA TRUY 

NHẬP PHÂN CHIA THEO MÃ (MC-CDMA) 

 

3.1. CẤU TRÚC TÍN HIỆU 

3.1.1. Nguyên lý chung 

3.1.Cấu trúc tín hiệu 

        Về cơ bản , tín hiệu MC-CDMA được tạo ra từ sự kết hợp giữa hai kỹ thuật 

DS-CDMA và OFDM. Mỗi một chip trong chuỗi symbol dữ liệu truyền được ánh xạ 

vào một sóng mang phụ(các sóng mang phụ này là khác nhau) . Như vậy, trong MC-

CDMA các chip dữ liệu được truyền song song trên các sóng mang phụ khác nhau, trái 

ngược với DS-CDMA khi mà các chip này được truyền nối tiếp nhau. Giả sử K là số 

user đang đồng thời sử dụng hệ thống : 

 

Hình 3.1: Bộ tạo tín hiệu trải phổ đa sóng mang 

         Hình 3.1 cho thấy quá trình trải phổ đa sóng mang một symbol dữ liệu 
( )kd  

đươch gán cho người sử dụng k . Tốc độ của chuỗi symbol dữ liệu nối tiếp là 1 / dT . Để 

ngắn gọn, nhưng không mất tính tổng quát, bộ tạo tín hiệu MC-CDMA được khởi tạo 

sao cho mỗi một symbol dữ liệu độc lập sẽ được gắn với một user , như vậy thì chỉ số 

symbol có thể được bỏ qua . Trong máy phát, các symbol dữ liệu 
( )kd được nhân với 

một mã trải phổ cụ thể tương ứng với từng user .  

( ) ( ) ( ) ( )

0 1 1( , ,..., )k k k k T

Lc c c c      (3.1) 

 Với chiều dài GL P  trong đó GP là độ lợi xử lý . Lúc này , tốc độ chip của mã 

trải phổ nối tiếp 
( )kc  trước khi biến đổi nối tiếp-song song sẽ là : 

1

c d

L

T T
      (3.2) 

 Vvà lớn hơn L lần so với với tốc độ symbol dữ liệu 1 / dT  . Các chuỗi giá trị 
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phức thu được trải phổ sẽ được trình bày dưới dạng vecto như sau :  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

0 1 1( , ,..., )k k k k k k T

Ls d c S S S      (3.3) 

          Để thu được một tín hiệu trải phổ đa sóng mang người ta điều chế các thành 

phần ( ), 0,1,..., 1k

lS l L   song song trên L sóng mang phụ . Với hệ thống trải phổ đa 

sóng mang, mỗi symbol  dữ liệu được lan truyền trên L sóng mang phụ. Trong trường 

hợp số lượng các sóng mang phụ cN của một tín hiệu OFDM bằng với chiều dài L của 

mã trải phổ, độ dài symbol OFDM với trải phỏ đa sóng mang cong thêm cả khoảng 

bảo vệ được tính  bằng : 

'

s g cT T LT       (3.4) 

          Trong trường hợp này cứ một symbol OFDM sẽ chứa một symbol dữ liệu của  

một user . 

 

3.1.2a. Tín hiệu downlink 

          Việc đồng bộ đường xuống downlink là việc tính toán một cách hiệu quả khi 

cộng các chuỗi trải phổ của K user trước khi thực hiện quá tình OFDM . 

 

Hình 3.2. : Bộ phát downlink của MC-CDMA 

  

       Việc chồng lấn các dãy  
( )ks  được thể hiện bằng công thức : 

1
( )

0 1 1

0

( , ,..., )
K

k T

L

k

s s S S S






      (3.5) 

        Một đại lượng tương đương cho s trong downlink là : 

s Cd       (3.6) 

  

        Trong đó : 

(0) (1) ( 1)( , ,..., )K Td d d d       (3.7) 

 Llà vector đại diện cho các symbol  dữ liệu được truyền từ K user đang hoạt 
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động và C là ma trận trải phổ được thể hiện : 

(0) (1) ( 1)( , ,..., )K TC c c c       (3.8) 

        Các tín hiệu downlink MC-CDMA thu được sau khi chúng ta xử lý chuỗi s 

trong khối OFDM theo phương trình (1.33). Bằng cách giả định rằng khoảng thời gian 

bảo vệ  đủ dài để hấp thụ tất cả tiếng vọng trong quá trình truyền , vectơ thu của chuỗi 

truyền s sau quá trình nghịch đảo OFDM và đan xen tần số : 

0 1 1( , ,..., )T

Lr Hs n R R R        (3.9) 

         Trong đó H là một ma trận kênh L × L và n là vector tạp âm với độ dài L.  Vecto 

r được đưa đến máy dò dữ liệu để có tính toán một định lượng ( cứng hoặc mềm) về 

khối lượng dữ liệu truyền đi .  

 

3.1.3b. Tín hiệu uplink 

       Trong đường lên, tín hiệu truyền MC-CDMA được lấy trực tiếp sau khi xử lý 

chuỗi 
( )ks của user k trong khối OFDM theo phương trình (1.33). Sau quá trình nghịch 

đảo OFDM và đan tần bên phía máy thu , vecto thu được có dạng : 

1
( ) ( )

0 1 1

0

( , ,..., )
K

k k T

L

k

r H s n R R R






           (3.10) 

         Trong đó H chứa các hệ số sóng mang phụ được chỉ định cho user k đang xét . 

Các đường lên được giả định là đồng bộ nhằm đạt được hiệu quả phổ tần cao . Các  

vecto r được đưa đến máy dò dữ liệu để có được một định lượng cứng hay mềm của 

dữ liệu truyền đi.  

 

 Ma trận hệ thống 

(0) (1) ( 1)( , ,..., )K TA a a a       (3.11) 

  Chứa K vecto các user cụ thể : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

0,0 0 1,1 1 1, 1 1( , ,...,k k k k k k k k k

L L La H c H c H c H c      (3.12) 

 

3.2. KỸ THUẬT TRẢI PHỔ TRONG MC-CDMA 

3.2. Kỹ thuật trải 

         Các kỹ thuật trải phổ được sử dụng trong MC-CDMA khác nhau cơ bản trong 

việc lựa chọn mã trải phổ và dạng trải phổ .  

3.2.1 Mã trải phổ 

        Các dạng mã trải phổ khác nhau có thể được phân biệt bằng sự trực giao của 
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chúng với nhau, tính tương quan, độ phức tạp trong áp dụng hay tỉ số công suất đỉnh 

trung bình (PAPR) .  Việc lựa chọn các mã trải phổ tùy thuộc theo từng mục đích cũng 

như hoàn cảnh sử dụng .Ví dụ, trong đồng bộ downlink , các mã trải phổ trực giao có 

nhiều ưu điểm khi mà chúng làm giảm nhiễu đã truy nhập hơn là các chuỗi tín hiệu 

không trực giao . Tuy nhiên, trong uplink, tính trực giao giữa các mã bị mất do sự biến 

dạng của từng bộ mã . Như vậy, chuỗi PN đơn giản có thể được lựa chọn trải phổ tín 

hiệu trong uplink . Nếu việc truyền tải là không đồng bộ, mã Gold có đặc tính tương 

quan chéo tốt. Trong trường hợp tiền cân bằng được áp dụng trong uplink, sự trực giao 

có thể đạt được tại anten thu, điều đó giúp cho các mã trải phổ trực giao có thể tận 

dụng lợi thế của mình . 

        Hơn nữa, việc lựa chọn các mã trải phổ cũng sẽ có ảnh hưởng tới tỉ số công suất 

đỉnh trung bình PAPR của tín hiệu truyền . Đặc biệt là trong đường lên uplink , các 

PAPR có thể bị suy giảm bới việc sử dụng mã Golay hoặc Zadoff- Chu. 

 

a. Mã Walsh- Hadamard 

        Việc tạo ra bộ mã trực giao Walsh- Hadamard khá là đơn giản . Chúng ta chỉ 

cẩn sử dụng một bộ tạo ma trận Hadamard như sau : 

/2 /2

1

/2 /2

, 2 , 1, 1
L L m

L

L L

C C
C L m C

C C

 
     

 
   (3.13) 

       Số lượng tối đa các mã trải phổ trực giao có sẵn là L . Số lượng này sẽ quyết 

định số user K lớn nhất có thể cùng hoạt động. 

          

b. Mã trải phổ giả ngẫu nhiên PN (Pseudo Noise) 

           Đặc điểm của chuỗi PN là nó xuất hiện như là một tín hiệu tạp âm đối với các 

máy thu không mong muốn ( khi mà các máy thu này không biết được cấu trúc của nó 

)). Một mã trải phổ giả ngẫu nhiên thường được tạo ra bằng cách sử dụng thanh ghi 

dịch. Thường các chuỗi PN bằng với chiều dài tối đa của thanh ghi dịch hay còn gọi là 

chuỗi m . Một chuỗi này có độ dài là :  

2 1mn    

 bit vVà được tạo ra bởi một thanh ghi dịch có chiều dài m và hồi tiếp tuyến tính 

. Các chuỗi có độ dài n và mỗi một chuỗi này thì chứa 12m  bit 1 và 12 1m   bit 0 ( hay 

còn gọi là chuỗi cân bằng). 
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c. Mã Gold 

           Có thể nói mã Gold mà một mã PN có tính tương quan chéo tốt hơn so với mã 

m . Một tập hợp n các chuỗi Gold có thể được khởi tạo từ một cặp chuỗi m với chiều 

dài 2 1nL    bằng cách lấy tổng modulo-2 của chuỗi m đầu tiên với n mã dịch vòng 

của chuỗi m thứ 2 .  

 Ngoài ra , bằng việc thêm vào cả 2 chuỗi m ban đầu , người ta tạo ra được một 

mã Gold bao gồm n+2 chuỗi mã . 

           Mã Gold có thể được miêu tả như sau :

  

                

( 1)/2

( 2)/2

2 1
( )

2 1

m

m
t m





 
 



             (3.14) 

           Trong đó biểu thức 1 là cho m chẵn còn biểu thức 2 là m lẻ. 

 

d. Mã Golay 

          Một mã Golay trực giao có thể thu được từ ma trận : 

/2 /2

1

/2 /2

, 2 , 1, 1
L L m

L

L L

C C
C L m C

C C

 
     

  

   (3.15) 

 Trong đó ma trận bù 
LC  được tính toán từ ma trận gốc LC .  

            Giả sử ma trận gốc [ ]L L LC A B  thì lúc này ma trận bù [ ]L L LC A B   
 

Vvới LA  và LB  là các ma trận có kích cỡ / 2L L  

 

e. Mã Zadoff-Chu 

         Các mã Zadoff-Chu có đặc tính tương quan tối ưu . Chúng được định nghĩa là: 

    

22 ( /2)/

( )

2 ( ( 1)/2)/

j k ql l L

k

l j k ql l l L

e
c

e







 


 


     (3.16) 

         Trong đó biểu thức 1 cho L chẵn và biểu thức 2 cho L lẻ  

            Ngoài ra q là số nguyên bất kỳ và k là một số tố tương ứng với L . Nếu L là một 

số nguyên tố, một bộ mã Zadoff-Chu bao gồm L - 1 chuỗi mã .  

 

f. Mã xoắn tốc độ thấp 

           Mã xoắn với tốc độ thấp có thể được áp dụng trong các hệ thống CDMA như 
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một mã trải phổ. Các mã này đã được sử dụng như là một biện pháp thay thế cho việc 

sử dụng một mã trải phổ mà theo sau là một mã xoắn. Trong các hệ thống MC-

CDMA, nếu số lượng user ở uplink là trung bình thì mã xoắn tốc độ thấp có thể cho 

chúng ta một hiệu suất sử dụng rất cao . Tuy nhiên các ứng dụng của mã xoắn tốc độ 

thấp thường bị giới hạn với một lượng user vừa phải, đặc biệt là ở đường xuống 

downlink, vì tín hiệu giữa các user khác nhau thì không trực giao, dẫn đến việc nhiễu 

đa đường có thể rất nghiêm trọng . Do đó, mã xoắn không thể đạt được hiệu suất phổ 

cao với việc tách riêng hai quá trình trải phổ và mã hóa . 

 

3.2.2. Tỷ số công suất đỉnh trung bình PAPR 

          Các biến đổi về đường bao của một tín hiệu đa sóng mang có thể được xác định 

bởi tỷ số công suất đỉnh trung bình (PAPR), được đưa ra bởi công thức : 

2

1
2

1

0

max

c

c

v

N

vN

v

x
PAPR

x







     (3.17) 

          Các giá trị , 0,1,...., 1v cx v N   là những mẫu thời gian của một tín hiệu OFDM. 

Một biện pháp khác để xác định các biến đổi đường bao này là sử dụng hệ số gợn sóng 

crest factor (CF) được xác định bởi : 

CF PAPR  

          Bằng cách lựa chọn các mã trải phổ thích hợp , nó có thể làm giảm PAPR của 

tín hiệu đa sóng mang . Với việc giảm PAPR có thể tạo ra lợi thế trong việc sử dụng 

tín hiệu ở đường lên uplink  với việc trạm thu ở uplink thường yêu cầu công suất tiêu 

thụ ở mức tháp . 

 

a. PAPR ở đường lên uplink 

 

 Bảng 3.1. PAPR với các mã trải phổ khác nhau. 

Mã trải phổ PAPR 

Walsh-Hadamard 2L  

Golay 4  

Zadoff-Chu 2 
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Gold ( ) 2
2 ( ) 1

t m
t m

L

 
   

 
 

Bảng 1 : PAPR với các mã trải phổ khác nhau 

  

         Giả sử tín hiệu uplink được gán cho user k có dạng : ( )k

v vx x  

           Lúc này PAPR với uplink có thể được xác định bằng : 

  

2
1

2 /( )

0

2max s

L
j lt Tk

l

l

c e

PAPR
L






  
 
  


   (3.18) 

 

b. PAPR đương xuống downlink 

           Các mẫu thời gian của một sumbol đã sóng mang trong downlink được xác định 

bằng :

 

 

 

                                                                 

1
( )

0

K
k

v v

k

x x




            (3.19) 

           Giả sử ta có K user và cN L  .Lúc này PAPR với uplink có thể được xác định 

bằng : 

2
1 1

2 /( )

0 0

2max s

K L
j lt Tk

l

k l

c e

PAPR
L


 

 

  
 
  


   (3.20) 

 

3.2.3. Trải phổ một chiều và hai chiều . 

         Trải phổ trong hệ thống MC-CDMA có thể được thực hiện theo hoặc thời gian 

hoặc tần số hay cả thời gian lẫn tần số. Nếu một hệ thống MC-CDMA thực hiện trải 

phổ theo thời gian thì có nghĩa nó tương ứng với hệ thống MC-DS-CDMA. Tuy nhiên 

với việc trải phổ hai chiều , người ta có thể lợi dụng được tính linh hoạt của tần số và 

thời gian . Ngoài ra nó cũng là lựa chọn linh hoạt và mạnh mẽ hơn các cách tiếp cận cổ 

điển khi thực hiện trải phổ chỉ theo một chiều , hoặc thời gian hoặc tần số. Một mã trải 

phổ hai chiều là một mã trải phổ có độ dài L với các chip được phân phối theo các 

hướng thời gian và tần số.  
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Hình 3.3. Trải phổ 1 chiều và 2 chiều 

         Trải phổ 2 chiều có thể được thực hiện bởi một mã trải phổ hai chiều hoặc hai 

mã trải phổ một chiều xếp chồng. Chúng ta có thể thực hiện việc trải phổ 2 chiều hiệu 

qủa nếu thực hiện theo như hình 3.3 . Với hai mã trải phổ , đầu tiên người ta thực hiện 

việc trải phổ trong chiều thứ nhất bằng mã trải phổ có độ dài 1L  . Trong bước tiếp 

theo, các chip dữ liệu sau khi qua quá trình trải phổ đầu tiên tiếp tục được trải phổ với  

chuỗi trải phổ thứ 2 và trong chiều thứ 2. Chiều dài của mã trải phổ thứ hai là 2L . Như 

vậy độ dài chuỗi trải phổ sẽ được xác định bằng  : 1 2L L L  

          Một điều đặc biệt là, . nếu ta sử dụng mã Walsh-Hadamard cho cả 2 chuỗi mã 

trải phổ thì mã ở đầu ra cũng là một mã Walsh-Hadamard với độ dài L . Tuy nhiên với 

hệ số L lớn thì trải phổ 2 chiều thể hiện các tính năng ưu việt hơn rất nhiều so với trải 

phổ 1 chiều trong hệ thống MC-CDMA . 

          Tuy nhiên với trai phổ 2 chiề chúng ta phải lưu ý một vấn đề đó là các chuỗi 

trải phổ với độ dài L phải được đan xen 1 cách thích hợp về thời gian cũng như tần số 

nhằm đảm bảo độ lợi phân tập của mã trải phổ . 

          Một cách khác là sắp xếp sao cho các chip của mã trải phổ 2 chiều này gần 

nhau hết mức có thể . Bằng cách này ta có thể bảo tồn được tính trực giao của mã trải 

phổ ở máy thu một cách tốt nhất . Do giảm nhiễu đa truy nhập ,chúng ta có thể sử 

dụng các máy thu có độ phức tạp thấp . Tuy nhiên, để đảm bảo độ lợi phân tập của mã 

trải phổ thì chúng ta lại cần phải sử dụng một kênh mã hóa mạnh .  

 

3.2.4.Biểu đồ sao xoay 

          Với mã trải phổ như mã Walsh- Hadamard, độ lợi phân tập có thể đạt được sẽ 

giảm nếu các điểm tín hiệu chòm sao của chuỗi trải phổ s trong downlink tập trung 
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năng lượng của chúng trong số kenh ít hơn L kênh phụ, mà trong trường hợp xấu nhất 

là chỉ có một kênh phụ có tín hiệu còn tất cả các kênh khác đều bằng không. 

          Ý tưởng của biểu đồ sao xoay là để đảm bảo sự tồn tại của LM  điểm chòm sao 

riêng biệt tại mỗi sóng mang phụ và đảm bảo là tất cả các điểm này đều khác không . 

đặt cược kích thước của M và chiều dài mã trải phổ của L và cần lưu ý rằng tất cả các 

điểm là khác không. Như vậy, chỉ cần còn một kênh phụ ta vẫn có khả năng  phát hiện 

được tất cả các symbol dữ liệu . 

          Với biểu đồ sao xoay, L symbol dữ liệu được xoay trước trải phổ như vậysao 

cho chòm sao symbol dữ liệu khác biệt với  mỗi một tập L các symbol dữ liệu của 

vecto symbol truyền s . Điều này có thể đạt được bằng cách xoay pha của các symbol 

dữ liệu một khoảng bằng 1/ L . Nhân tố xoay cho user k được xác định bằng : 

2 /( )( ) rotj M Lkr e


      (3.21) 

 Với rotM  là một hằng số . Ví dụ, rotM  = 2 cho BPSK và rotM  = 4 cho QPSK. 

Đối với điều chế M-PSK, rotM  = M.  Các điểm chòm sao của chuỗi trải phổ s theo mã 

Walsh-Hadamard với điều chế BPSK trong 2 trường hợp xoay và không xoay với độ 

dài mã trải phổ L=4 được thể hiện trong hình vẽ sau : 

 

Hình 3.4.: Biểu đồ sao .  

(a) (a): xoay biểu đồ đã xoay và (b) là biểu đồ không xoay 

 

         Việc xoay biểu đồ sao trong trải phổ có thể giúp cải thiện được chất lượng của 

hệ thống so với việc sửu dụng các chuỗi trải phổ không xoay . Ngoài ra việc cải thiện 

chất lượng của hệ thống cũng phụ thuộc rất nhiều vào kỹ thuật mapping được sử dụng 

trong hệ thống . Các chữ cái symbol lớn có thể làm giảm khoảng không gian để tính 

điểm sao trong biểu đồ sao xoay và làm suy giảm luôn cả độ lợi của nó . Hơn thế nữa , 

các kỹ thuật tách sóng khác nhau cũng ảnh hưởng khác nhau tới chất lượng của biểu 

đồ sao xoay .  

 

3.3. KỸ THUẬT TÁCH SÓNG DỮ LIỆU 

3.3 Kỹ thuật tách sóng dữ liệu . 
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         Kỹ thuật tách sóng dữ liệu có thể được phân loại thành 2 loại : tách sóng đơn 

thuê bao và tách sóng đa thuê bao . Phương pháp sử dụng tách sóng đơn thuê bao phát 

hiện các tín hiệu thuê bao bằng cách bỏ qua tất cả các thông tin về nhiễu đa truy nhập. 

Trong các hệ thống vô tuyến di động MC- CDMA, tách sóng đơn thuê bao được thực 

hiện bởi một bộ cân bằng để bù đắp cho sự biến dạng do fading phẳng trên mỗi kênh 

phụ, tiếp theo là quá trình giải trải phổ tùy thuộc từng thuê bao . Như trong OFDM, 

các bộ cân bằng chỉ đơn giản là một phép nhân phức trên mỗi sóng mang phụ. Nếu 

máy thu nắm được cấu trúc mã trải phổ của tín hiệu nhiễu , tách sóng đơn thuê bao 

được coi là không tối ưu khi mà các thành phần nhiễu đa truy nhập lẽ ra không nên 

được xét tới dưới dạng tạp âm. Điểm kém tối ưu này của tách sóng đơn thuê bao có thể 

được khắc phục với tách sóng đa thuê bao . Tuy tách sóng đa thuê bao có nhiều cải 

tiến về hiệu suất hơn so với tách sóng đơn thuê bao tuy nhiên nó cũng phải trả giá 

bằng việc máy thu của nó cũng phức tạp hơn. Trong tách sóng đa thuê bao người ta 

thường sử dụng một kỹ thuật đó là triệt nhiễu giao thoa interference cancellation (IC) . 

Nguyên tắc của kỹ thuật này là lợi dụng tách sóng đơn thuê bao để phát hiện thông tin 

dữ liệu xuất phát từ những thuê bao nhiễu sau đó cấu trúc lại những thành phàn nhiễu 

này trong tín hiệu nhận được rồi loại bỏ nó ra khỏi tín hiệu thu và tập trung tách ra 

thông tin mà chúng ta cần thu từ user đúng . 

 

Hình 3.5.: Máy thu MC-CDMA tại trạm đầu cuối 

  

3.3.1.Tách sóng đơn thuê bao 

           Nguyên tắc của tách sóng đơn thuê bao là bỏ qua tất cả các thông tin về nhiễu 

đa truy nhập nhằm tách ra được tín hiệu được phát từ user chính hay là user cần thu tín 

hiệu .  
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Hình 3.6: Tách sóng đơn thuê bao MC-CDMA 

 

 Nguyên tắc của tách sóng đơn thuê bao là bỏ qua tất cả các thông tin về nhiễu 

đa truy nhập nhằm tách ra được tín hiệu được phát từ user chính hay là user cần thu tín 

hiệu.        Sau quá trình nghịch đảo OFDM , chuỗi thu được , ký hiệu là r được cân 

bằng bằng cách sử dụng một chuỗi các bộ cân bằng khóa thích nghi để chống lại biến 

dạng pha và biên độ gây ra bởi các kênh vô tuyến di động trên các kênh phụ. Nhiệm 

vụ của các bộ cân bằng này là thực hiện một phép nhân phức trên mỗi sóng mang phụ. 

Chuỗi đầu ra của bộ cân bằng sẽ có dạng như sau : 

0 1 1( , ,...., )T

Lu Gr U U U           (3.22) 

          Ma trận cân bằng chéo : 

0,0

1,1

1, 1

0......0

0 ......0

.

.

00....... L L

G

G

G

G  

 
 
 
 
 
 
  
 

    (3.23) 

 Có kích thước L × L đại diện cho L hệ số cân bằng của các kênh sóng mang 

phụ được gán cho s . Các giá trị phức đầu ra u của bộ cân bằng sẽ được giải trải phổ 

bằng các mã trải phổ 
( )*kc  . Như vậy đầu ra của bộ giải trải phổ được biểu diễn bằng 

công thức : 

( ) ( )* ( )k k Tv c u        (3.24) 

 

a. Kỹ thuật kết hợp tỷ số tối đa MRC (Maximum Ratio Combining) 

        MRC định lượng mỗi kênh con với hệ số kênh tích hợp tương ứng của nó, kết 

quả thu được là : 

*

, ,l l l lG H      (3.25) 

 Với giá trị , , 0,...., 1l lH l L  , là những thành phần trong đường chéo của H. 

Hạn chế của MRC trong hệ thống MC-CDMA trong downlink là nó phá hủy tính trực 

giao giữa các mã trải phổ và, do đó, làm tăng ảnh hưởng của nhiễu đa truy nhập. Trong 
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đường lên uplink, MRC là kỹ thuật tách sóng đơn thuê bao hứa hẹn nhất vì các mã trải 

phổ không bị chồng lấn lên nhau , gây ảnh hưởng tới cấu trúc trực giao ở máy thu 

đồng tối ưu hóa tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu lên mức cao nhất . 

 

 

b. Kỹ thuật kết hợp tăng ích đều EGC (Equal Gain Combining) 

        EGC chỉ đền bù cho sự xoay pha gây ra bởi kênh truyền bằng cách chọn các hệ 

số cân bằng : 

*

,

,

,

l l

l l

l l

H
G

H
          (3.26) 

         EGC là kỹ thuật tách sóng đơn thuê bao đởn giản nhất, vì nó chỉ cần thông tin 

về các pha của kênh truyền. 

 

c. Kỹ thuật ép về giá trị không ZF (Zero Force) 

         ZF áp dụng kỹ thuật đảo kênh và có thể loại bỏ nhiễu đa truy nhập bằng cách 

khôi phục tính trực giao giữa các dòng dữ liệu trải phổ trong downlink bằng các hệ số 

cân bằng được chọn như : 

*

,

, 2

,

l l

l l

l l

H
G

H
            (3.27) 

          Hạn chế của ZF là bộ cân bằng của nó lại làm tăng tập âm trong hệ thống , đặc 

biệt là khi mà biên độ của ,l lH  rất nhỏ . 

 

d. Kỹ thuật cân bằng lỗi bình phương tối thiểu (MMSE) 

         Việc cân bằng sử dụng các tiêu chí của kỹ thuật MMSE cho phép giảm các giá 

trị bình phương của lỗi giữa tín hiệu ruyền và đầu ra của bộ cân bằng tới mức nhỏ 

nhất: 

,l l l l lS G R               (3.28) 

 2

l lJ E             (3.29) 

          Lỗi bình phương có thể được giảm thiểu bằng cách áp dụng các nguyên tắc trực 

giao, ta có thể khẳng định một việc là các lỗi bình phương trung bình lJ  là tối thiểu 

nếu các hệ số cân bằng ,l lG  được chọn sao cho giá trị lỗi l  là trực giao với tín hiệu  

thu được *

lR : 

 * 0l lE R             (3.30) 
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           Các hệ số cân bằng này được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn của kỹ thuật 

MMSE cho hệ thống MC-CDMA , kết quả thu được là : 

*

,

, 2 2

,

l l

l l

l l

H
G

H 



     (3.31) 

           Việc tính toán các hệ số cân bằng MMSE đòi hỏi kiến thức về phương sai thực 

tế của tạp âm 
2 . Đối với SNR → ∞, các bộ cân bằng MMSE giống  như các bộ cân 

bằng ZF . Để khắc phục khó khăn trong việc dự đoán tạp âm 
2 , người ta thiết kế ra 

chuẩn cân bằng MMSE kém tối ưu với độ phức tạp thấp . 

           Với chuẩn cân bằng này , các hệ số cân bằng được thiết kế sao cho chúng chỉ 

đạt tối ưu trong những trường hợp quan trọng nhất khi mà hệ thống phải đảm bảo việc 

truyền là chắc chắn thành công . Phương sai 
2 được thiết lập bằng với một ngưỡng λ 

mà tại đó việc cân bằng MMSE tối ưu đảm bảo được một hệ số BER tối đa chấp nhận 

được . Các hệ số cân bằng này được biểu thị bằng công thức : 

*

,

, 2

,

l l

l l

l l

H
G

H 



     (3.32) 

          Từ công thức ta thấy nó chỉ yêu cầu thông tin về hệ số ,l lH  trong khi hệ số 

ngưỡng  đã được xác định trong quá trình thiết kế hệ thống .     

          Ngoài ra chúng ta còn một cách khác đó là sử dụng một bộ cân bằng có kiểm 

soát ở máy thu , tuy nhiên cách này thì chất lượng của hệ thống thì sẽ hơi kém so với 

việc sử dụng chuẩn cân bằng MMSE sub optimum . Chuẩn cân bằng có kiểm soát có 

thể áp dụng kỹ thuật ép về không ZF trên các sóng mang phụ nơi mà biên độ của các 

hệ số kênh vượt qua vưỡng xác định trước tha  . Ngoài ra tất cả các sóng mang phụ 

thường áp dụng thêm kỹ thuật tăng ích đều để tránh việc làm tăng tạp âm . 

 

 

3.3.2.Tách sóng đa thuê bao  

a. Tách sóng hợp lý cực đại 

           Kỹ thuật tách sóng đa thuê bao tối ưu khai thác tối đa một tiêu chuẩn quy nạp 

(posteriori) hoặc tiêu chí hợp lý cực đại tương ứng. Trong phần này, hai thuật toán 

tách sóng đa hợp lý cực đại tối ưu sẽ được trình bày: 

 Ước lượng chuỗi hợp lý cực đại (MLSE), với việc ước lượng một cách tối ưu 

các chuỗi dữ liệu truyền (0) (1) ( 1)( , ,..., )K Td d d d   

 Ước lượng liên ký tự hợp lý tối đa (MLSSE), với việc ước lượng tối ưu các 
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symbol dữ liệu truyền 
( )kd  

 - Ước lượng chuỗi hợp lý cực đại (MLSE), với việc ước lượng một cách tối ưu 

các chuỗi dữ liệu truyền (0) (1) ( 1)( , ,..., )K Td d d d   

 

o Ước đoán chuỗi hợp lý cực đại (MLSE) 

         MLSE giúp giảm thiểu sác xuất lỗi xảy ra ở các chuỗi , nói cách khác là nó làm 

giảm đi vecto sác xuất lỗi các symbol dữ liệu , tương đương với tối đa hóa xác suất 

điều kiện  |P d r với d được truyền cho các vecto tín hiệu thu r . Như vậy ước tính 

của d khi sử dụng MLSE được biểu hiện bằng công thức : 

 
^

arg max |dd P d r
                                (3.33) 

 vVới arg biểu thị đối số của hàm. Nếu tạp âm 1N  là nhiễu trắng cộng , phương 

trình (2.43) tương đương với việc chúng ta tìm được vecto symbol dữ liệu d  mà với 

nó ta có thể giảm thiểu được bình phương khoảng cách Euclide giữa các chuỗi dữ liệu 

thu và tất cả các chuỗi dữ liệu truyền có thể đề cập tới : 

2
2( , )d r r d              (3.34) 

         Giả sử như vecto tín hiệu truyền có dạng : 

 
^

2arg min |dd d r
             (3.35) 

        Để có thể ước lượng được vecto symbol dữ liệu 
^

d , MLSE đòi hỏi phải có thông 

tin về các đánh giá về bình phương khoảng cách Euclide KM   

 

 - Ước lượng liên ký tự hợp lý tối đa (MLSSE), với việc ước lượng tối ưu các 

symbol dữ liệu truyền 
( )kd  

 

o Ước lượng liên ký tự hợp lý tối đa (MLSSE) 

          MLSSE giảm thiểu xác suất lỗi symbol, đó là tương đương với tối đa hóa xác 

suất điều kiện  ( ) |kP d r với ( )kd được truyền cho các vecto tín hiệu thu r. 

           Như vậy ước tính của 
( )kd  khi sử dụng MLSSE được biểu hiện bằng  công thức 

:  

 ( )

^
2 ( )arg max |k

k

d
d d r


      (3.36) 

          Nếu tạp âm 1N  là nhiễu trắng cộng thì symbol dữ liệu truyền sẽ được xác định 
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:  

2

^
21arg max exp( ( , ))dd d r

 
           (3.37) 

         Từ hai phương trình ta có thể thấy MLSSE có độ phức tạp cao hơn so với 

MLSE. Tuy nhiên một lợi thế của MLSSE so với MLSE là MLSSE  tạo ra các thông 

tin đáng tin cậy cho công việc tách các symbol dữ liệu và các thông tin này có thể 

được sử dụng cho cả quá trình giải mã kênh quyết dịnh mềm . 

 

b. Cân bằng khối tuyến tính . 

         Các bộ cân bằng khối tuyến tính thực chất là một bộ tách sóng đa thuê bao tiểu 

tối ưu với độ phức tạp thấp và nó yêu cầu phải nắm được thông tin về ma trận hệ thống 

A ở máy thu . Hai tiêu chí có thể được áp dụng tại máy thu để hỗ trợ cho việc tách 

sóng tín hiệu là: . 

 

o  - Cân bằng khối tuyến tính ép về không . 

          Tách sóng kết nối sử dụng một bộ thu cân bằng tuyến tính ép về không ở đầu ra 

của bộ tách sóng nhằm quyết định vecto dữ liệu : 

1 (0) (1) ( 1)( ) ( , ,..., )H H K Tv A A A r v v v       (3.38) 

            Với H là chuyển vị Hermitian.       

o  - Cân bằng khối tuyến tính MMSE 

          Tương tự như cân bằng khối tuyến tính sử dụng FZ , vecto dữ liệu với MMSE 

có dạng : 

2 1 (0) (1) ( 1)( ) ( , ,..., )H H K Tv A A I A r v v v             (3.39) 

 

c.Triệt nhiễu giao thoa 

            Nguyên tác của quá trình triệt nhiễu giao thoa là phát hiện và loại bỏ các tín 

hiệu nhiễu nằm bên trong tín hiệu nhận được trước khi tiến hành tách lấy tín hiệu mà 

chúng ta cần thu được hay tín hiệu từ thuê bao đúng.  Nó có thể được áp dụng để giảm 

các thành phần nhiễu bên trong tế bào và nhiễu liên tế bào lưu ý hầu hết các kỹ thuật 

tách sóng thường tập trung vào nhiễu trong tế bào . Các kỹ thuật triệt nhiễu giao thoa 

có thể sử dụng tín hiệu thu được ở đầu ra bộ tách sóng hay đầu ra bộ giải mã cho quá 

trình tổ hợp lại cấu trúc của nhiễu . 
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Hình 3.7. :  (a) Triệt nhiễu cứng; . (b) Triệt nhiễu mềm. 

  

o  + Triệt nhiễu song song . 

        Nguyên tắc của triệt nhiễu song song là phát hiện loại bỏ tất cả các thành phần 

tín hiệu nhiễu song song với tin hiệu tin tức trước khi thực hiện việc tách sóng để lấy 

tín hiệu tin tức mong muốn. Kỹ thuật triệt nhiễu song song này thì thích hợp cho các 

hệ thống mà các tín hiệu nhiễu có cùng công suất. Sau đây là các bước của nó , đầu 

tiên các symbol dữ liệu từ K user sẽ được tách sóng song song bằng cách sử dụng các 

bộ tách sóng đơn thuê bao.  

 
( )[0]^

( ) ( )[0]* , 0,...., 1
k

k k Td Q c G r k K      (3.40) 

 Ttrong đó 
( )[0]kG  biểu thị các hệ số cân bằng được sử dụng trong giai đoạn này . 

Các bước tiếp theo người ta thực hiện lặp đi lặp lại một việc đó là sử dụng các kết quả 

tìm được trong bước trước để tái cấu trúc lại ảnh hưởng của nhiễu trong tín hiệu thu 

được. Sau khi đã tổ hợp được nhiễu , người ta sẽ thực hiện việc loại bỏ nó ra khỏi tín 

hiệu thu được và việc tách sóng dữ liệu sẽ được thực hiện một lần nữa trong điều kiện 

là nhiễu đa truy nhập trong tín hiệu thu đã bị suy giảm . Như vậy các bước tiếp theo 
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người ta sử dụng công thức : 

                       

( )[j] 1^
( ) ( )[0] ( ) ( )[ 1] ( )

0

* , 1,....,

T

k K
k k g g j g

it

g k
g

d Q c G r H d c k J







  
  

     
   

  

         (3.41) 

 

            Lưu ý triệt nhiễu song song có thể áp dụng các kỹ thuật tách sóng khác nhau 

trong các bước của nó.Đầu tiên nó có thể bắt đầu việc tách sóng bằng việc kết hợp kỹ 

thuật EGC với MMSE Việc kết hợp này sẽ cho các các kết quả rất khả quan và rất hữu 

dụng cho các bước kế tiếp của quá trình. Từ bước thứ hai trờ đi người ta lại sử dụng kỹ 

thuật MRC khi nó là kỹ thuật tối ưu nhất trong việc xử lý các trường hợp nhiễu đa truy 

nhập tự do trong đơn thuê bao . Tuy nhiên , nếu ở bước đầu tiên xảy ra một hoặc hai 

lỗi thì MRC sẽ mất đi tính ưu việt của nó . 

 

o  + Triệt nhiễu nối tiếp  

          Triệt nhiễu nối tiếp phát hiện và loại bỏ các thành phần tín hiệu nhiễu dựa trên 

các mức công suất tín hiệu của chúng. Đầu tiên tín hiệu nhiễu có mức công suất lớn 

nhất sẽ bị loại bỏ , rồi sau đó tới tín hiệu nhiễu thứ 2, thứ 3.. Người ta làm điều này 

dựa theo thuật toán : 

 
( )[j]^

( ) ( )[0] ( ) ( )[ 1] ( )* ( ( ))
k

k k g g j g Td Q c G r H d c    (3.42) 

 Ttrong đó trong đó g là thành phần nhiễu mạnh nhất trong phiên xét thứ j với 

1,...., itj J  . Quá trình này được lặp lại liên tục cho tới khi nó chạm vào một tiêu 

chuẩn ngưỡng đã được xác định trước . Triệt nhiễu nói tiếp thì thích hợp cho các hệ 

thống có sự sai khác lớn giữa công suất của các thành phần nhiễu . 

 

o  + Triệt nhiễu mềm         

         Trong triệt nhiễu mềm ,các dữ liệu mong muốn tới từ user k sẽ được phát hiện 

băng việc triệt nhiễu với các thông tin đáng tin cậy. Trước khi thực hiện việc tách sóng 

các dữ liệu từ user k bằng một kỹ thuật tách sóng đơn thuê bao thích hợp, người ta sẽ 

thực hiện việc phát hiện cũng trừ loại trừ ảnh hưởng của các tín hiệu nhiễu tới từ K-1 

user không mong muốn , ký hiệu các user này là g với 0,...., 1g K   với g k . 

Người ta có thể sử dụng kỹ thuật triệt nhiễu song song hay nối tiếp hoặc cả hai kỹ 

thuật cùng lúc trong khi thực hiện việc triệt nhiễu mềm . 

           Sau đây, sau đây tôi sẽ tập trung vào ảnh hưởng nhiễu từ user g với g k . Các 
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thông số quyết định mềm 
( )[ ]w g j

 thu được sau các quá trình : tách sóng đơn thuê bao, 

ánh xạ ngược các symbol dữ liệu, và giải ghép xen . Tỷ số loga tương ứng (LLRs) để 

giải mã kênh được đưa ra bởi ( )[ ]g jI  . LLRs là những thông số quyết định mềm tối ưu 

có thể khai thác được trong một bộ giải mã Viterbi . Từ các bộ giải mã kênh / mềm-ra 

mềm-in tiếp theo, bên cạnh đầu ra của các bit nguồn giải mã, ta cũng có thể thu được 

các thông tin đáng tin cậy về các bit mã hóa dưới dạng các thông số LLRs. LLRs này 

được đưa ra bởi các vector : 

 
( )[ ] ( )[ ] ( )[ ] ( )[ ]

0, 1, 1,, ,...,
g j

b

T
g j g j g j

out out out L outI        (3.43) 

        Đối lập với các thông số LLRs ở đầu vào bộ giải mã kênh mềm , các thông số 

LLRs ở đầu ra của chúng có dạng :  

 
 

( )[ ]

( )[ ]

, ( )[ ]

1| w
ln , 0,....., 1

1| w

b g j

g j

out bb g j

P b
L

P b








  
    
  
 

  (3.44) 

          Đây là những ước tính của tất cả các thông số quyết định mềm khác trong 

chuỗi  về bit mã hóa. Để tránh lỗi trong khi sử dụng các giá trị LLRs, một giá trị trung 

bình cảu bit mã hóa 
( )gb  được sử dụng , ta ký hiệu nó là ( )[ ]w g j

out
 , giá trị này được xác 

định theo công thức : 

                   ( )[ ] ( ) ( )[ ]w | wg j g g j

out E b  

                             =    ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]( 1) 1| w ( 1) 1| wg g j g g jP b P b                        

 (3.45) 

          Kết hợp hai phương trình ta thu được kết quả : 

( )[ ]
( )[ ]w tanh

2

g j
g j out

out

 
  

 
    (3.46) 

         Các bit mềm 
( )[ ]w g j

 có thể nhận các giá trị trong khoảng [-1, 1]. Sau quá trình 

ghép xen, các bit mềm này sẽ được ánh xạ thành các symbol dữ liệu và chúng được 

coi như những thông tin tin cậy và không bị mất trong quá trình truyền . Các symbol 

này sẽ được trải phổ vớ một mã trải phổ đặc biệt tùy thuộc theo từng user và cá chip 

đầu ra sẽ được làm méo với một hệ số kênh gắn với từng sóng mang phụ trước khi 

được truyền đi.Dựa vào các thông tin này , tổng ảnh hưởng của tín hiệu nhiễu đã truy 

nhập sẽ được loại bỏ khỏi tín hiệu thu r sau đó tín hiệu mong muốn từ user k sẽ được 

tách sóng bằng các bộ tách sóng đơn thuê bao.  

  

  

3.4. TIỀN CÂN BẰNG 
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3.4.Tiền cân bằng 

 

         Giả dụ nếu máy phát biết tất cả thông tin về kênh truyền thực mà tin tức sẽ 

được phát đi trên đó thì bộ tiền cân bằng có thể được áp dụng tại máy phát để đảm bảo 

tín hiệu tại máy thu không bị méo hay biến dạng cũng như máy thu không còn cẩn 

phải biết tới các ước lượng về kênh truyền . Thông tin về tình trạng kênh truyền có thể 

được hiển thị trong kỹ thuật TDD nếu như các khe thời gian trong TDD đủ ngắn sao 

cho các khe thời gian của uplink và downlink tương ứng có thể được coi như là không 

đổi (hằng số ) và như vậy thì thiết bị thu phát có thể sử dụng được các thông tin về 

trạng thái kênh được thu từ các dữ liệu nhận được từ trước . 

           Một ứng dụng của tiền cân bằng trong một hệ thống vô tuyến di động TDD có 

thể được kể đến là trạm đầu cuối gửi những symbol chỉ dẫn trên uplink tới trạm gốc để 

trạm gốc có thể sử dụng chúng cho việc xác định các ước lượng kênh cũng như tách 

sóng các sumbol dữ liệu. Ngoài ra các trạng thái ước lượng kênh của dữ liệu trên 

downlink được sử dụng trong bộ tiền cân băng sẽ được truyền tới cho các trạm đầu 

cuối . Vì thế nên việc ước lượng kênh truyền là không cần thiết ở các trạm đầu cuối và 

giúp giảm đi độ phức tạp của thiết bị . Chỉ có các trạm gốc là phải ước lượng kênh, tức 

là mức độ phức tạp của thiết bị đã được chuyển qua cho trạm gốc . 

            Một thí dụ khác của việc ứng dụng tiền cân bằng trong một hệ thống vô tuyến 

di động TDD là trạm gốc sẽ gửi những symbol chỉ dẫn tại downlink đến trạm đầu cuối 

để thực hiện việc ước lượng kênh. Trong đường lên uplink , trạm đầu cuối áp dụng các 

bộ tiền cân bằng nhằm mục đích thu được các tín hiệu bán trực giao của các user tại 

các ăng ten thu trạm gốc. Hệ quả của nó là hiệu quả phổ cao trên uplink  với việc tránh 

được ảnh hưởng của nhiễu đa truy nhập . Ngoài ra cũng tránh được việc phỉa sử dụng 

các hệ thống ước lượng kênh phức tạp .  

            Tiền cân bằng được thực hiện bằng cách nhân các sumbol dữ liệu cảu các kênh 

phụ với một hệ số cân bằng tương ứng với từng kênh trước phi phát đi . Các tiêu chí 

lựa chọn hệ số cân bằng này phải đảm bảo sao cho nó có thể bù được ảnh hưởng của 

fadinh kênh tốt nhất có thể, như vậy thì tín hiệu ở anten thu sẽ chỉ chịu ảnh hưởng tới 

từ nhiễu trắng công Gaussian.  

 

3.4.1.  Downlink 

          Trong một hệ thống đa sóng mang trong downlink (ví dụ SS-MC-MA) hoạt 

động của bộ tiền cân bằng được mô ta bằng vecto : 
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s Gs      (3.47) 

 Trong đó vecto symbol nguồn lS  trước tiền cân bằng được đại điện bởi 2 vecto 

s và G  được gọi mà ma trận tiền cân bằng với kích cỡ là L × L ma trận.  

          Trong trường hợp trải phổ L tương ứng với chiều dài mã trải phổ và trong 

trường hợp của OFDM (OFDMA, MC- TDMA), L  bằng với số sóng mang phụ cN . 

Chuỗi tiền cân bằng s  sẽ được thực hiện biến đổi OFDM sau đó truyền đi .S                   

          Tại máy thu , tín hiệu sau quá trình đảo OFDM được thể hiện bằng : 

                                              r Hs n   

                                                   = r HGs n               

(3.48) 

 Với H là ma trận kênh với các thành phần đường chéo ,l lH và n đại diện cho các 

vector tạp âm . Nó được thể hiện bằng công thức :  

,

,

1
l l

l l

G
H

       (3.49) 

 Bằng cách này chúng ta có thể bù đắp được ảnh hưởng của fadinh kênh và tín 

hiệu chỉ bị ảnh hưởng bới nhiễu trắng cộng Gaussian.  

          Điều kiện cho một bộ tiền cân bằng với hạn chế công suất là : 

 

1 1
2 2

,

0 0

L L

l l l l

l l

G S S
 

 

      (3.50) 

 Bảng 3.2.  Hệ số tiền cân bằng Gi,j với các phương pháp tách sóng. 

         Với việc giả định rằng tất cả những biểu tượng lS  được truyền với công suất 

như nhau , như vậy điều kiện của tiền cân bằng sẽ trở thành : 

 

1 1
2 2

, ,

0 0

L L

l l l l

l l

G G C L
 

 

       (3.51) 

 

nơi ,l lG  là hệ số tiền cân bằng không bị giới hạn công suất và C là một yếu tố giữ 

cho công suất truyền luôn ổn định ( hằng số ). 

MRT 
*

, , 1
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,

0

l l l l L

n n

n
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G H
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          Với việc giả định rằng tất cả những biểu tượng lS  được truyền với công suất 

như nhau , như vậy điều kiện của tiền cân bằng sẽ trở thành: 
1 1

2 2

, ,

0 0

L L

l l l l

l l

G G C L
 

 

       (3.51) 

 Trong đó ,l lG  là hệ số tiền cân bằng không bị giới hạn công suất và C là một 

yếu tố giữ cho công suất truyền luôn ổn định ( hằng số ).  C được tínhhể hiện bằng : 
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           (3.52) 
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             KKỹ thuật này được gọi là tiền cân bằng bán MMSE vì đây chỉ là một giá trị 

xấp xỉ . Vấn đề là các kỹ thuật tối ưu thường yêu cầu độ phức tạp rất cao vì các điều 

kiện giới hạn công suất . 

 

3.4.2. UpDownlink 

 

        Trong kỹ thuật MC-CDMA, tiền cân bằng được thực hiện tại trạm đầu cuối của 

user k theo công thức : 

( ) ( ) ( )k k ks G s      (3.53) 

           Các tín hiệu nhận được tại các trạm gốc sau khi quá trình nghịch đảo OFDM 

được thể hiện bằng : 

                                           
1

( ) ( )

0

K
k k

k

r H s n




   

                                              = 
1

( ) ( ) ( )

0

K
k k k

k

H G s n




             

(3.54) 

             Các kỹ thuật tiền cân bằng thể hiện bới 2 công thức được ứng dụng cho từng 

đường lên uplink riêng biệt của mỗi một trạm đầu cuối , ví dụ ( )

,

k

l lG và ( )

,

k

l lH  được sử 

dụng thay cho ,l lG và ,l lH  

 

3.5. PHỐI HỢP CÂN BẰNG 

 

3.5.Phối hợp cân bằng . 

           Bằng việc phối hợp cân bằng cho phép chúng ta sở hữu các thông tin về trạng 

thái kênh ở cả máy phát và máy thu. Điều này góp phần giúp ứng dụng các bộ tiền cân 

bằng ở máy phát cũng như hậu cân bằng ở máy thu . Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ 

xét tới 3 kỹ thuật phối hợp cân bằng khác nhau. Kỹ thuật đầu tiên được gọi là phối hợp 

cân bằng MRT- MRC và dựa trên sự kết hợp của các nguyên tắc MRT (truyền tỉ số tối 
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đa) ở máy phát và nguyên tắc của MRC ( kết hợp tỉ số tối đa) ở máy thu. Kỹ thuật thứ 

hai được gọi là phối hợp cân bằng đa chọn lọc và cũng là kỹ thuật tối ưu nhất trong 

việc phối hợp cân bằng đơn thuê bao về khía cạnh tối thiểu hóa BER . Kỹ thuật thứ ba 

được thực hiện bằng việc phối hợp cả hai kỹ thuật trước . 

 

 3.5.1. Phối hợp cân bằng MRT-MRC 

         Về cơ bản thì cả MRC ở máy thu và MRT tại máy phát đều tối ưu trong trường 

hợp đơn thuê bao. Các hệ số tiền cân bằng cho MRT được đưa ra trong phương trình : 

*

, , 1
2

,

0

l l l l L

n n

n

L
G H

H







        (3.55) 

 

 Để tối đa hóa tỉ số SNR tại máy thu, các hệ số hậu cân bằng phải được thích 

nghi với sự biến dạng gây ra bới các bộ tiền cân bằng. Các hệ số này được thể hiện 

bằng : 

2

, , 1
2

,

0

l l l l L

n n

n

L
G H

H







        (3.56) 

  

 3.5.2. Phối hợp cân bằng đa lựa chọn 

          Kỹ thuật này được phát triển dựa trên tiêu chuẩn về đa lựa chon ở cả máy thu 

và máy phát . Chúng ta phải ghi nhớ một việc là đa lựa chon là kỹ thuật tối ưu nhất 

trong việc tối đa hóa tỉ lệ SNR trong kỹ thuật phối hợp cân bằng sử dụng trong MC-

CDMA . Kỹ thuật đa lựa chọn phân phối lại công suất truyền sao cho mỗi một sóng 

mang đơn có đủ khả năng chứa đựng một tín hiệu truyền dẫn hoàn chỉnh. Các hệ số 

của tiền cân bằng được cho bởi công thức : 

,
0

l l

L
G





      với      : 
 ,arg max , 0,1,......, 1n n nl H n L

otherwise

   



 (3.57) 

 tTrong khi đó các hệ số hậu cân bằng đa lựa chọn được chọn theo công thức : 

*

,

,,

0

l l

l ll l

H

HG




 



 với 
 ,arg max , 0,1,......, 1n n nl H n L

otherwise

   



 (3.58) 

       Hàm arg max ( )y x  trả về giá trị x mà với giá trị đó thì hàm ( )y x  được tối đa 
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hóa . Yếu tố L  được lựa chọn để đảm bảo sao cho công suất truyền tín hiệu được giữ 

ổn định đề phòng trường hợp không có tiền cân bằng trong hệ thống .  

 

 3.5.3. Phối hợp cân bằng dựa trên tiền cân bằng suy rộng . 

           Kể từ khi phối hợp cân bằng đa lựa chọn chỉ tối ưu đối với đơn thuê bao, kỹ 

thuật tiền cân bằng suy rộng đã được đề xuất như là một kỹ thuật phối hợp cân bằng sử 

dụng cho đa thuê bao . Các hệ số của tiền cân bằng suy rộng được cho bởi công thức : 

*

, , , 1
2 2

,

0

p

l l l l l l L
p

n n

n

L
G H H

H









    (3.59) 

            Tiền cân bằng suy rộng là một cách tiếp cận thống nhất cho tiền cân bằng và nó 

bao gồm khá nhiều các kỹ thuật tiền cân bằng như : tiếng, MRT (p = 0), EGT (p = -1), 

và tiền ân bằng buộc về không ZF (p = -2). điều chỉnh giá trị của p> 0 cho phép sử 

dụng nhiều công suất hơn trên các sóng mang phụ mạnh và ít hơn với các sóng mang 

yếu hơn so với kỹ thuật MRT . Tham khỏa các hệ số của hậu cân bằng : 

2

, , 1
2 2

,

0

p

l l l l L
p

n n

n

L
G H

H











    (3.60) 

          Đối với p → ∞, lúc này tiền cân bằng suy rộng được coi là tương đương với kỹ 

thuật phối hợp cân bằng đa lựa chọn . 

          Trong trường hợp đơn thuê bao, vấn đề giảm thiểu tối đa BER được coi là 

tương đương với việc tối đa hóa tỉ số SNR khi vấn đề duy nhất tồn tại là sự suy giảm 

SNR gây ra bởi fadinh kênh. Ngược lại với điều đó, trong trường hợp đa thuê bao, 

ngoài hiện tượng suy giảm SNR ,  một vấn đề khác cũng xảy ra đó là nhiễu đa truy 

nhập. Do đó, việc giảm thiểu BER trở nên phức tạp rất nhiều  với việc phải phụ thuộc 

vào cả SNR lẫn nhiễu đa truy nhập ở máy thu . Trong giảm thiểu BER ,tiền cân bằng 

được sử dụng để phân phối công suất phát sao cho hiệu quả nhất giữa các . Tiền cân 

bằng suy rộng được áp dụng tại máy phát, trong đó p là một tham số thiết kế được lựa 

chọn để đảm bảo một sự cân bằng việc giữa phân bố hiệu quả công suất phát với việc 

tối đa hóa SNR và khả năng giảm nhiễu đa truy nhập . Lưu ý , khi 2p   thì ở phía 

máy thu sẽ tồn tại một thành phần nhiễu dư . Vậy nên để xử lý các ảnh hưởng tới từ 

nhiễu đa truy nhập , người ta đã sử dụng thêm một vài dạng của hậu cân bằng  .Một 

giải pháp hiệu quả đó là sử dụng một bộ triệt nhiễu mềm tại máy thu .  
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3.6. GIẢI MÃ KÊNH MỀM 

3.6. Giải mã kênh mềm 

 

         Mã hóa kênh sử dụng bit đan xen là một kỹ thuật hiệu quả trong việc chống lại 

sự suy giảm của tín hiệu tới từ fading , tạp âm , nhiễu hay các vấn đề khác trên kênh 

truyền . Ý tưởng của mã hóa kênh là để sử dụng một khoảng dụ phòng có kiểm soát 

trong các dữ liệu truyền và khoảng dự phòng này sẽ được khai thác ở máy thu để sửa 

lỗi kênh bằng kỹ thuật sửa lỗi FEC ( sửa lỗi tiếp chuyển ). Trong các hệ thống thông 

tin di động , truyền thông số , phát thanh truyền hình , WLAN hay WLL , người ta sử 

dụng mã xoắn nhị phân để mã hóa kênh truyền vì với mã này ta có thể đạt được độ lợi 

ãm hóa mềm với chỉ các thuật toán giải mã đơn giản xuất phát từ thuật toán Viterbi.  

         Rất nhiều dạng mã xoắn đã được nghiên cứu phát triển để tăng độ tin cậy trong 

việc truyền tải thông tin . Fading tín hiện theo thời gian trong truyền dẫn đa đường 

thường làm cho công suất của tín hiệu tơi xuống dưới mức tạp âm , gây ra hiện tượng 

hàng loạt lỗi xảy ra hay còn gọi là lỗi burst. Một phương pháp hiệu quả để đối phó với 

các lỗi burst kênh là để đan xen các bit mã hóa sao cho một kênh lỗi burst chuyển 

thành một kênh với các lỗi độc lập nhau. Do đó, việc thiết kế ra một mã cho các lỗi 

độc lập hay các burst ngắn là rất cần thiết.  

 

Hình 3.8: Mã hóa và giải mã kênh trong hệ thống MC-CDMA 

 

      

          Các chuỗi đầu vào của bộ mã hóa xoắn được thể hiện bởi các vector bit nguồn 

có chiều dài aL  
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( ) ( ) ( ) ( )

0 1 1( , ,...., )
a

k k k k T

La a a a          (3.61) 

           Các từ mã là một chập rời rạc theo thời gian  của 
( )ka  với đáp ứng xung của bộ 

mã hóa xoắn. Bộ nhớ cM  của mã xác định độ phức tạp của các bộ giải mã xoắn do 

bảng giải mã phải  tuân theo cM , cụ thể là số lượng các bộ nhận dạng sẽ phải là 2 cM . 

Đầu ra của bộ mã hóa kênh là chuỗi bit có độ dài bL  được thể hiện bằng vecto :  

chuỗi bit có chiều dài Lb, được đại diện bởi các vector bit mã hóa 

( ) ( ) ( ) ( )

0 1 1( , ,...., )
b

k k k k T

Lb b b b        (3.62) 

          Tốc độ mã hóa kênh được biển diễn bằng tỉ số : 

 a

b

L
R

L
            (3.63) 

           Vecto các bit mã hóa đan xen 
( )kb  được chuyển đến một bộ ánh xạ symbol . Tại 

đó 
( )kb được ánh xạ vào một chuỗi gồm dL các symbol dữ liệu , ví dụ: 

( ) ( ) ( ) ( )

0 1 1( , ,..., )
d

k k k k T

Ld d d b      (3.64) 

           Một chỉ số symbol , 0,...., 1dL      được đưa ra để phân biệt các symbol dữ 

liệu khác nhau ( )kd  . Sau đó mỗi symbol dữ liệu sẽ được thực hiện theo các quy trình 

đã giới thiệu ở những phần trước  . 

          Với tách sóng đơn thuê bao, các giá trị quyết định mềm dL  ở đầu ra của bộ tách 

sóng được thể hiện bởi vector : 

( ) ( ) ( ) ( )

0 1 1( , ,..., )
d

k k k k T

Lv v v v            (3.65) 

         Vecto 
( )kv  sau đó sẽ được ánh xạ sang vecto 

( )w k
là các giá trị quyết định mềm 

được gán cho 
( )kb  . Như vậy đầu ra của bộ giải đan xen và giải ánh xạ sẽ là : 

( ) ( ) ( ) ( )

0 1 1w (w ,w ,...,w )
d

k k k k T

L      (3.66) 

         Dựa trên các vector 
( )w k

 , tỉ số loga LLRs của các bit mã hóa sẽ được tính toán 

ra v . Vecto có chiều dài bL  : 

( ) ( ) ( ) ( )

0 1 1( , ,...., )
b

k k k k T

LI                 (3.67) 

 cChiều dài Lb đại diện cho giá trị LLRs tương ứng với dãy bit mã hóa được 

truyền đi 
( )kb . Cuối cùng ở đầu ra của bộ giải mã kênh chúng ta thu được chuỗi bit 

nguồn : 

( ) ( ) ( ) ( )

0 1 1( , ,...., )
b

k k k k T

La a a a            (3.68) 

3.6.1. Tỉ số loga khả dĩ của hệ thống OFDM 
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            LLR được định nghĩa là: 

(w | 1)
ln

(w | 1)

p b

p b

  
   

  
             (3.69) 

 tTrong đó LLR có thể nhận các giá trị trong khoảng [-∞, + ∞]. Giả sử trong 

kênh sóng mang tồn tại fading phẳng ,l lH  và nhiễu trắng công AWGN thì tỉ số LLR 

của một hệ thống OFDM sẽ là : 

,

2

4
w

l lH


       (3.70) 

 

3.6.2. Tỉ số loga khả dĩ cho các hệ thống MC-CDMA 

           Vì trong hệ thống MC-CDMA một chuỗi bit mã hóa 
( )kb được truyền song song 

trên L sóng mang phụ khác nhau, trong đó mỗi sóng mang phụ có thể bị ảnh hưởng 

bởi cả fading lẫn nhiễu đa truy nhập do đó mà LLR của OFDM không áp dụng cho hệ 

thống MC-CDMA.  

 

a. Tách sóng đơn thuê bao 

            Công thức sau miêu tả mộ symbol dữ liệu MC-CDMA sau quá trình tách sóng 

đơn thuê bao với các giá trị quyết định mềm : 

         
1 1

( ) ( )* ( ) ( )

, ,

0 0

L K
k k g g

l l l l l l l

l g

v C G H d C N
 

 

 
  

 
    

               = 
1 1 1 1

2
( ) ( ) ( ) ( ) ( )* ( )*

, , , , ,

0 0 0
0

..

L K L L
k k k g k k

l l l l l l l l l l l l l l l

l g k l l
g

desired symbol noise

MAI

d C G H d G H C C N G C
   

   


      (3.71) 

          Với việc sử dụng một bộ xen tần, vecto fading ảnh hưởng tới tín hiệu 
( )kd   là 

,l lH  có thể được coi là độc lập. Như vậy, với những mã trải phổ đủ dài , nhiễu đa truy 

nhập có thể coi như là thành phần nhiễu trắng cộng Gaussian .Cùng với nó thì tạp âm 

cũng có thể được coi như là nhiễu Gaussian. Như vậy , sự suy giảm của các symbol dữ 

liệu truyền 
( )kd có thể được coi như là tổng của các hệ số kênh cân bằng , ,l l l lG H của L 

kênh sóng mang được sử dụng để truyền 
( )kd  . Bộ giải ánh xạ symbol sẽ gửi đi các giá 

trị quyết định mềm 
( )w k

cần thiết . Như vậy thì LLR cho hệ thống MC-CDMA sẽ được 

tính toán theo công thức : 
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    (3.72) 

 

           Trong trường hợp mã Walsh-Hadamard được sử dụng làm mã trải phổ, thì giá 

trị  

( ) ( )*, 0,1,...., 1g k

l lC C l L  , được giả định là một nửa sẽ bằng -1 và nửa còn lại là 1 nếu 

g k . Ngoài ra , chúng ta cũng giả dụ thêm rằng tỉ lệ xảy ra của 
( )kb =+1 và 

( )kb =-1 

là tương đương . Bằng các điều kiện này , chúng ta có thể tính toán được LLR cho hệ 

thống MC-CDMA với tách sóng đơn thuê bao là : 

1
2

( )

, ,

0( ) ( )

2 21 1 1
2 2

, , , , ,

0 0 0

2

w
1 1

( 1)
2

L
k

l l l l l

lk k

L L L

l l l l l l l l l l

l l l

C G H

K G H G H G
L L







  

  

 
 

   
 
 



  

 (3.73) 

 Khi sử dụng thêm bộ cân bằng MMSE thì công thức trên có thể được tính chính 

xác bằng : 
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       (3.74) 

 vVới việc phương sai của , ,l l l lG H  giảm tới mức mà chỉ còn có tạp âm là có ảnh 

hưởng lên hệ thống . 

         Độ lợi với giải mã quyết định mềm so với giải mã quyết định cứng trong hệ 

thống MC-CDMA với tách sóng đơn thuê bao phụ thuộc vào độ dài mã trải phổ và 

bằng 4 dB cho L nhỏ (ví dụ L = 8) và giảm xuống tới 3 dB khi L tăng lên (ví dụ như L 

= 64). Điều này cho thấy ảnh hưởng của mã trải phổ khi chúng làm giảm đi ( tới mức 

trug bình) ảnh hưởng của fading lên các symbol dữ liệu . Khi sử dụng LLR thay cho 

( )w k
 thì chất lượng có thể tăng lên tới 1dB . 

 

b. Triệt nhiễu . 

 

         Máy thu MC-CDMA sử dụng triệt nhiễu khai thác các hệ số LLRs thu từ tách 

sóng đơn thuê bao trong từng giai đoạn tách sóng , tuy nhiên kể từ giai đoạn thứ 2 trở 

đi thì nhân tố đại diện cho nhiễu đa truy nhập trong LLR có thể được xét gần đúng 

bằng 0. 
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3.7. TÍNH LINH HOẠT TRONG THIẾT KẾ HỆ THỐNG 

 

 3.7.Tính linh hoạt trong thiết kế hệ thống 

            Cấu trúc tín hiệu MC-CDMA giới thiệu ở những phần trước cho phép sử dụng 

một máy thu công suất lớn với độ phức tạp thấp do việc tránh được ảnh hưởng củ aISI 

và ICI trong quá trình tách sóng. Hơn nữa, với việc độ dài mã trải phổ L không nhất 

thiết phải bằng với số lượng sóng mang phụ sử dụng cN  trong một hệ thống MC-

CDMA cho phép một thiết kế hệ thống linh hoạt và giảm hơn nữa mức độ phức tạp 

của máy thu. Phần tới chúng ta sẽ xét tới 3 biến thể của MC-CDMA lần lượt là : M,Q 

và M&Q . 

 

3.7.1. Symbol dữ liệu song song (M-modification) 

 

Hình 3.9: M-Modification 

       Như mô tả trong hình 3.9, M-Modification tăng số lượng sóng mang phụ cN  

mà vẫn đảm bảo độ rộng băng thông B , độ dài mã trải phổ L và số lượng tối đã các 

thuê bao cùng hoạt động K là không đổi . Với M-Modification , độ dài các ký tự 

OFDM tăng lên và suy hao trong hiệu quả phổ tần vì khoảng bảo vệ sẽ giảm xuống . 

Hơn nữa , khoảng cách giữa các sóng mang thu hẹp lại cũng tạo điều kiện cho việc 

đảm bảo fadinh phẳng trong mỗi mồn kênh phụ .  

         Với M-Modification, mỗi user đồng thời truyền đi M > 1 symbol dữ liệu trong 

mỗi symbol OFDM . 
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        Tổng số sóng mang phụ của một hệ thống MC-CDMA chuyển đổi là : 

cN ML            (3.75) 

        Mỗi một user sẽ khai thác tổng cộng cN  sóng mang phụ cho việc truyền dữ 

liệu. Như vậy thì độ dài một symbol OFDM sẽ tăng lên : 

'

s g cT T MLT       (3.76) 

 Như vậygiúp nó có thể kiểm soát được việc giảm suy hoa hiệu quả phổ gây ra 

do khoảng bảo về khi chúng ta tăng M .Lưu ý số lượng của user cngf hoạt động tối đa 

vẫn là K = L. 

         Chỉ số symbol dữ liệu , 0,1,..., 1m m M  , được đưa ra để phân biệt M symbol 

dữ liệu được truyền đồng thời của user ( )k

md . Giá trị M là giới hạn trên bởi đáp ứng thời 

gian ( )ct của kênh. Để khai thác một cách tối ưu tính phân tập tần số, các thành phần 

của chuỗi , 0,1,..., 1ms m M  , truyền trong cùng symbol OFDM, được xen kẽ với 

nhau theo tần số. Việc xen kẽ này được thực hiện trước khi OFDM. 

 

3.7.2.Các nhóm thuê bao song song (Q-Modification) 

        Với việc mà số lượng user cùng hoạt động K đang ngày một tăng lên dẫn tới việc 

mà số lượng cũng như độ dài của các mã trải phổ cũng phải tăng theo . Với việc hai hệ 

số L và K xác định mức độ phức tạp của máy thu, cả hai phải được giữ càng nhỏ càng 

tốt. Và để giải quyết vấn đề này người ta đã nghĩ ra Q-Modification . Nó làm giảm sự 

phức tạp của máy thu thu bằng cách giảm độ dài mã trải phổ cho mỗi user, trong khi 

vẫn duy trì liên tục số lượng tối đa của các user cùng hoạt động K và số lượng các 

sóng mang phụ cN  . 
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Hình 3.10: Q-Modification 

         Với việc mà số lượng user cùng hoạt động K đang ngày một tăng lên dẫn tới 

việc mà số lượng cũng như độ dài của các mã trải phổ cũng phải tăng theo . Với việc 

hai hệ số L và K xác định mức độ phức tạp của máy thu, cả hai phải được giữ càng 

nhỏ càng tốt. Và để giải quyết vấn đề này người ta đã nghĩ ra Q-Modification . Nó làm 

giảm sự phức tạp của máy thu thu bằng cách giảm độ dài mã trải phổ cho mỗi user, 

trong khi vẫn duy trì liên tục số lượng tối đa của các user cùng hoạt động K và số 

lượng các sóng mang phụ cN  . 

         Từ hình 3.10 ta có thể thấy các nhóm user khác nhau ( cụ thể là Q nhóm ) thực 

hiện việc truyền tín hiệu đông thời trong một symbol OFDM. Mỗi nhóm user sẽ có 

một tập các song mang riêng biệt cho việc truyền tin và chúng được thiết lập để tránh 

giao thoa giữa các nhóm user khác nhau. Giả sử rằng mỗi nhóm user áp dụng một mã 

trải phổ có chiều dài L, tổng số sóng mang phụ là : 

cN QL  

 tTrong đó thì mỗi một user sẽ khai thác một tập con của L sóng mang phụ cho 

việc truyền dữ liệu. Tùy thuộc vào hệ số băng thông ( )cf  của kênh truyền , nó có thể 

được áp dụng một mã trải phổ với cL N để thu được toàn bộ độ lợi phân tập . 

           Để khai thác tính phân tập tần số của kênh một cách tối ưu, các thành phần của 

chuỗi trải phổ, , 0,1,..., 1qs q Q  , mà truyền trong cùng một symbol OFDM sẽ được 

đan xen trên miền tần số. Quá trình đan xen được thực hiện trước khi OFDM. Như vậy 

độ dài một symbol OFDM (bao gồm cả khoảng bảo vệ) là : 

'

s g cT T QLT            (3.77) 

          Chỉ có một tập hợp L các mã trải phổ với chiều dài L được yêu cầu trong toàn 

bộ hệ thống MC-CDMA. Tập hợp này cũng có thể được sử dụng cho các hệ thống 

con. Một phân bổ sóng mang phụ thích ứng cũng có thể làm tăng dung lượng của hệ 

thống . 

 

3.7.3. M&Q Modification 

 

          M&Q -Modification kết hợp tính linh hoạt của 2 kỹ thuật trước đó là M-

Modification và Q-Modificaiton.  

       Tổng số sóng mang phụ được sử dụng là : 

cN MQL             (3.78) 
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 Trong đo mỗi user chỉ khai thác một tập con của ML  sóng mang phụ để truyền 

dữ liệu do các thành phần OFDMA của Q-Modification. Tổng độ dài symbol OFDM 

(bao gồm cả khoảng bảo vệ) được tính bằng công thức : 

'

s g cT T MQLT       (3.79) 

         Một bộ đan tần sẽ trộn lẫn  thông tin của tất cả các tiểu hệ thống trước khi 

OFDM để đảm bảo khai thác tối ưu được phân tập tần số được cung cấp bởi các kênh 

vô tuyến di động. 

 

 

Hình 3.11: M&Q Modification 

 

      Tổng số sóng mang phụ được sử dụng là : 

cN MQL             (3.78) 
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Trong đo mỗi user chỉ khai thác một tập con của ML  sóng mang phụ để truyền dữ liệu 

do các thành phần OFDMA của Q-Modification. Tổng độ dài symbol OFDM (bao 

gồm cả khoảng bảo vệ) được tính bằng công thức : 

'

s g cT T MQLT       (3.79) 

        Một bộ đan tần sẽ trộn lẫn  thông tin của tất cả các tiểu hệ thống trước khi OFDM 

để đảm bảo khai thác tối ưu được phân tập tần số được cung cấp bởi các kênh vô tuyến 

di động. 

          Cả 3 kỹ thuật M-,Q- hay M&Q Modificaiton đều thích hợp cho các đường lên 

uplink của một hệ thống vô tuyến di động MC-CDMA. Đối với Q và M&Q-

Modification trong uplink chỉ các đầu vào của bộ xen tần số của nhóm user đang có 

yêu cầu thực hiện việc truyền dữ liệu được kết nối trong máy phát; còn lại tất cả các 

đầu vào khác được thiết lập bằng không. 

         Cuối cùng, cần lưu ý rằng một hệ thống MC-CDMA thông thường hoặc áp dụng 

thêm bất kỳ kỹ thuật modification nào được trình bày trong phần này đều có khả năng 

sử dụng thêm một thành phần TDMA ở downlink hay uplink   khi àm việc truyền tín 

hiệu được đồng bộ  bằng các symbol OFDM 

3.8. PHÂN TÍCH HIỆU SUẤT 

 

3.8.Phân tích hiệu suất 

 

3.8.1.Các thông số hệ thống 

 Bảng 3.3. Thông số hệ thống MC-CDMA. 

Thông số Giá trị/Thuộc tính 

Mã trải phổ Mã Walsh-Hadamard  

Độ dài mã trải phổ L 8 

Chế độ tải hệ thống Full tải 

Ánh xạ tự mã symbol QPSK,8-PSK,16-QAM 

Mã sửa lỗi FEC Mã xoắn với thanh ghi 6 

Giải mã FEC và tốc độ mã FEC R 4/5,2/4,1/2,1/3 và giải mã Viterbi  

Đồng bộ và ước lượng kênh Hoàn hảo 

Kênh thông tin di động Kênh fading Rayleight không tương 

quan 

Bảng 3.1: Thông số hệ thống MC-CDMA 
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          Hiệu suất của hệ thống tham chiếu MC-CDMA được trình bày trong phần này 

có thể được áp dụng cho bất kỳ hệ thống MC-CDMA nào (với một băng thông truyền 

dẫn B tùy ý, số lượng các tiểu hệ thống Q tùy ý, và kể cả số lượng  các symbol dữ liệu 

M được truyền trong một symbol OFDM ). Số lượng các sóng mang phụ trong một 

tiểu hệ thống được chọn bằng 8, trong khi biên độ của kênh fading phải tuân theo phân 

bố Rayleigh và phải không tương quan với nhau trên các sóng mang phụ của một tiểu 

hệ thống do quá trình ghép xen tần số. Sự suy hao SNR do khoảng bảo vệ không được 

tính tán ở đây do ta có thể tính toán được sự suy hao này tùy theo từng khoảng bảo vệ 

cụ thể. Do đó, kết quả ở trên có thể ứng dụng được với bất cứ khoảng bảo vệ nào . 

 

3.8.2.Đồng bộ đường xuống downlink 

 Từ hình 3.12 ta có thể thấy rằng một hệ thống MC-CDMA đầy đủ sử dụng cân 

bằng MMSE cho kết quả tốt hơn hẳn các kỹ thuật tách sóng đơn thuê bao khác .  Cân 

bằng ZF khôi phục tính trực giao giữa các tín hiệu từ các user khác nhau và tránh được 

nhiễu đa truy nhập. Tuy nhiên, nó lại làm tăng ảnh hưởng của tạp âm lên tin hiệu. 

EGC tránh được việc làm tăng tạp âm nhưng không chống lại được ảnh hưởng của 

nhiễu đa truy nhập gây ra do suy hao trực giao giữa các tín hiệu từ các user khác nhau 

dẫn đến tỷ lệ lỗi rất cao . Tuy nhiện , hiệu suất kém nhất là khi cho hệ thống hoạt động 

với MRC khi mà MRC phá vỡ cấu trúc trực giao của mã trải phổ là tăng mạnh ảnh 

hưởng của nhiễu đã truy nhập lên hệ thống .  

 Như chúng ta thấy ở hình 3.13,  quá trình triệt nhiễu giao giao thoa song song 

với cân bằng MMSE thích nghi được trình bày theo hai giai đoạn. Cải thiện về hệ 

thống với triệt nhiễu giao thoa song song được thấy rõ nhất trong giai đoạn thứ nhất và 

nó cũng là điểm cải thiện quan trọng nhất với phương pháp này . 
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Hình 3.12.: Ttỉ số BER với SNR trong hệ thống MC-CDMA  

với các kỹ thuật tách sóng đơn thuê bao khác nhau 

 

            Từ hình 3.12 ta có thể thấy rằng một hệ thống MC-CDMA đầy đủ sử dụng cân 

bằng MMSE cho kết quả tốt hơn hẳn các kỹ thuật tách sóng đơn thuê bao khác .  Cân 

bằng ZF khôi phục tính trực giao giữa các tín hiệu từ các user khác nhau và tránh được 

nhiễu đa truy nhập. Tuy nhiên, nó lại làm tăng ảnh hưởng của tạp âm lên tin hiệu. 

EGC tránh được việc làm tăng tạp âm nhưng không chống lại được ảnh hưởng của 

nhiễu đa truy nhập gây ra do suy hao trực giao giữa các tín hiệu từ các user khác nhau 

dẫn đến tỷ lệ lỗi rất cao . Tuy nhiện , hiệu suất kém nhất là khi cho hệ thống hoạt động 

với MRC khi mà MRC phá vỡ cấu trúc trực giao của mã trải phổ là tăng mạnh ảnh 

hưởng của nhiễu đã truy nhập lên hệ thống .  
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Hình 3.13.:  Ttỉ số BER với SNR trong hệ thống MC-CDMA  

với các kỹ thuật tách sóng đa thuê bao khác nhau 

 

        Như chúng ta thấy ở hình 3.13,  quá trình triệt nhiễu giao giao thoa song song với 

cân bằng MMSE thích nghi được trình bày theo hai giai đoạn. Cải thiện về hệ thống 

với triệt nhiễu giao thoa song song được thấy rõ nhất trong giai đoạn thứ nhất và nó 

cũng là điểm cải thiện quan trọng nhất với phương pháp này . 

          Các kỹ thuật tách sóng tối ưu MLSE và MLSSE hoạt động gần như giống hệt 

nhau và cho kết quả tốt hơn hẳn các kỹ thuật phát hiện khác. Việc giảm SNR bằng các 

kỹ thuật tách sống tối ưu cùng với việc sử dụng các giới hạn lọc thích hợp gây ra bởi 

sự chồng chất của mã Walsh- Hadamard trực giao có thể cho kết quả là các chuỗi đầu 

ra với chiều dài L có thể chứa lên đến L-1 số không. Nếu một chuỗi tín hiệu có quá 

nhiều bit 0 thì nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều khi truyền trên kênh fading do độ lợi phân 

tập giảm . Sự suy hao phân tập này có thể được giảm nhẹ bằng cách sử dụng biểu đồ 

sao xoay như đã giới thiệu ở phần trước . 
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Hình 3.14.: T tỉ số BER với SNR trong hệ thống MC-CDMA sử 

dụng  

tách sóng đơn thuê bao với mã FEC : hệ thống đầy đải , tốc độ mã 

kênh R=1/2, QPSK,  fading Rayleight 

 

          Nhìn chung , hệ thống OFDM với tốc độ mã hóa 1/2 chỉ cho kết quả tốt hơn 

một chút so với một hệ thống MC-CDMA với tốc độ tương tự ứng dụng thêm kỹ thuật 

cân bằng MMSE khi chúng ta xét chung trong trường hợp đầy tải hệ thống trong một 

tế báo đơn lẻ . Hơn thế nữa , hiệu quả làm việc của hệ thốn MC-CDMA với code FEC 

khi sử dụng một bộ EGC đơn giản chỉ yêu cầu tỉ số SNR cao hơn so với các hệ thống 

MC-CDMA phức tạp sử sử dụng các bộ cân bằng MMSE khoảng 1dB để có thể đạt 

được tỉ số BER là 
310
. Như vậy với chế độ hệ thống đầy tải thì kỹ thuật tách sóng 

đơn thuê bao MRC không thực sự tỏ ra hiệu quả . 

        Ngược lại với tách sóng đơn thuê bao, các hệ thống MC-CDMA sử dụng mã 

FEC cùng với kỹ thuật tách sóng triệt nhiễu giao thoa mềm thì cho chất lượng tốt hơn 

hẳng so với các hệ thống OFDM cùng mã FEC hay các hệ thống MC-CDMA sử dụng 

MMSE/MLSSE . Hiệu suất của hệ thống trong giai đoạn ban đầu với triệt nhiễu mềm 

tương đương với hiệu suất khi sử dụng MMSE .  
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Hình 3.15.: T tỉ số BER với SNR trong hệ thống MC-CDMA sử 

dụng  

 tách sóng đa thuê bao với mã FEC : hệ thống đầy đải , tốc độ 

mã kênh R=1/2, QPSK,  fading Rayleight 

 

       Ngược lại với tách sóng đơn thuê bao, các hệ thống MC-CDMA sử dụng mã FEC 

cùng với kỹ thuật tách sóng triệt nhiễu giao thoa mềm thì cho chất lượng tốt hơn hẳng 

so với các hệ thống OFDM cùng mã FEC hay các hệ thống MC-CDMA sử dụng 

MMSE/MLSSE . Hiệu suất của hệ thống trong giai đoạn ban đầu với triệt nhiễu mềm 

tương đương với hiệu suất khi sử dụng MMSE .  

 

3.8.3.Đồng bộ đường lên uplink 

 

           Các thông số được sử dụng cho đồng bộ đường lên uplink cũng giống như đối 

với đường xuống downlink được thể hiện trong phần trước . Các mã trải phổ tương 

quan như Gold thì cho chất lượng vượt trội các mã khác trong vấn đề đồng bộ uplink 

của MC-CDMA, nó cũng góp phần thúc đẩy việc chọn mã Walsh-Hadamard cho đồng 

bộ uplink . Giả dụ mỗi một thuê bao user có một kênh fading Rayleight không tương 

quan. Do sự suy hao về tính trực giao của các mã trải phổ tại các ăng ten thu, MRC là 

kỹ thuật tách sóng đơn thuê bao tối ưu nhất được sử dụng ở uplink . 
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          Từ hình 3.16 ta có thể được quan sát thấy rằng với việc tính trực giao giữa các 

tín hiệu tới từ các user khác nhau bị mất khiến cho tách sóng đơn thuê bao chỉ có thể 

xử lý được một lượng vừa phải các user cùng hoạt động . 

         Hiệu suất của hệ thống MC-CDMA trong đồng bộ uplink có thể được cải thiện 

một cách đáng kể bằng việc sử dụng kỹ thuật tách sóng đơn thuê bao . Trong đường 

lên, hiệu suất của MLSE và MLSSE là xấp xỉ với giới hạn đơn thuê bao vì ở đây các 

mã Walsh- Hadamard không chồng bị chồng lấn lên nhau gây mất trực giao và vì thế 

mà ta có thể khai thác được tính phân tập tối đa của nó . Nếu phải so sánh thì sự suy 

giảm về hiệu suất của một hệ thống MC-CDMA sử dụng MLSE/MLSSE với hệ thống 

sử dụng giới hạn đơn thuê bao vào khoảng 1dB trong giá trị SNR. 

 

 

Hình 3.16. : Hiệu quả phổ tần của hệ thống MC-CDMA và OFDM: 

Hệ thống full tải , fading Rayleight , BER=
410
 

  

         Từ hình 3.16 ta có thể được quan sát thấy rằng với việc tính trực giao giữa các 

tín hiệu tới từ các user khác nhau bị mất khiến cho tách sóng đơn thuê bao chỉ có thể 

xử lý được một lượng vừa phải các user cùng hoạt động . 

        Hiệu suất của hệ thống MC-CDMA trong đồng bộ uplink có thể được cải thiện 

một cách đáng kể bằng việc sử dụng kỹ thuật tách sóng đơn thuê bao . Trong đường 

lên, hiệu suất của MLSE và MLSSE là xấp xỉ với giới hạn đơn thuê bao vì ở đây các 
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mã Walsh- Hadamard không chồng bị chồng lấn lên nhau gây mất trực giao và vì thế 

mà ta có thể khai thác được tính phân tập tối đa của nó . Nếu phải so sánh thì sự suy 

giảm về hiệu suất của một hệ thống MC-CDMA sử dụng MLSE/MLSSE với hệ thống 

sử dụng giới hạn đơn thuê bao vào khoảng 1dB trong giá trị SNR. 

         Hơn nữa, người ta cũng đang nghiên cứu về các kỹ thuật tách sóng đa thuê bao 

kém tối ưu hơn để áp dụng cho uplink nhằm việc thu được các lợi ích khi giảm được 

độ phức tạp của máy thu trong hệ thống . 

          

 Bảng 3.4. Các thông số của MC-CDMA sử dụng tiền cân bằng. 

Thông số Giá trị/Thuộc tính 

Băng thông 20MHz 

Tần số sóng mang 5.2GHz 

Số lượng sóng mang phụ 256 

Mã trải phổ Mã Walsh-Hadamard 

Độ dài mã trải phổ 16 

Kỹ thuật điều chế QPSK 

Mã FEC None 

Kênh vô tuyến Kênh fadinh nội với maxgT   

Tần số Doppler tối đa 26Hz 

 

          Để tận dụng lợi thế của MC-CDMA với việc phân tách user gần như trực giao 

tại các ăng ten thu, các kỹ thuật tiền cân bằng có thể được sử dụng . Các thông số của 

hệ thống MC-CDMA sử dụng tiền cân bằng được thể hiện qua bảng 3.4.  
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Hình 3.17. : Tỉ số BER và SNR trong MC-CDMA trong đồng bộ uplink : 

(MRC, không mã FEC, QPSK, L=8, fading Rayleigh) 

 

         Để tận dụng lợi thế của MC-CDMA với việc phân tách user gần như trực giao tại 

các ăng ten thu, các kỹ thuật tiền cân bằng có thể được sử dụng . Các thông số của hệ 

thống MC-CDMA sử dụng tiền cân bằng được thể hiện qua bảng sau :  

 

Thông số Giá trị/Thuộc tính 

Băng thông 20MHz 

Tần số sóng mang 5.2GHz 

Số lượng sóng mang phụ 256 

Mã trải phổ Mã Walsh-Hadamard 

Độ dài mã trải phổ 16 

Kỹ thuật điều chế QPSK 

Mã FEC None 

Kênh vô tuyến Kênh fadinh nội với maxgT   

Tần số Doppler tối đa 26Hz 
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Hình 3.18. : Tỉ số BER và SNR trong MC-CDMA với các dạng tiền cân bằng 

 khác nhau (:hHệ thống tải tối đa , không có mã FEC). 

 

          Trong hình 3.18 ta có thể thấy rằng với việc sử dụng tiền cân bằng một hệ 

thống MC-CDMA được nạp tối đa có thể đạt được những kết quả rất khả quan ở 

uplink. Ngoài rat a cũng có thể thấy kỹ thuật tiền cân bằng MMSE và tiền cân bằng có 

điều khiển với mức ngưỡng 0.175tha   cho chất lượng tốt hơn cả , vượt hẳn so với 

các kỹ thuật khác . 

 

 

3.9. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG MC-CDMA 

THEO GIẢN ĐỒ THỜI GIAN THỰC 

 

         

3.9.1. Đặt vấn đề 

 Kỹ thuật Đa sóng mang – Đa truy nhập phân chia theo mã MC-CDMA 

(MultiCarrier - Code Division Multiple Access) là sự kết hợp của 2 kỹ thuật điều chế 

đa tần trực giao và đa truy nhập phân chia theo mã nên có những ưu điểm nổi bật 

chung của cả 2 phương pháp như [1, 4]: Dung lượng cao; Tiết kiệm băng thông; Khả 

năng chống nhiễu đa đường, nhiễu liên ký tự (ISI), nhiễu liên kênh (ICI); Tính bảo mật 

cao; Hỗ trợ truyền dữ liệu tốc độ cao. Do đó, đối với hệ thống thông tin vô tuyến trên 
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mặt nước, MC-CDMA là ứng viên duy nhất hỗ trợ truyền thông đa phương tiện và là 

giải pháp công nghệ then chốt trong các hệ thống thông tin vô tuyến di động thế hệ 

mới. 

 Nhưng có thể ứng dụng MC-CDMA cho thông tin vô tuyến dưới nước được 

không? Theo một số tài liệu, điển hình trong đó là [2, 3], về định hướng phát triển 

tương lai của Kỹ thuật thông tin vô tuyến dưới nước, các tác giả trong đó có Bà Milica 

Stojanovic – một chuyên gia hàng đầu hiện nay trên thế giới ở lĩnh vực này, đã nêu lên 

khả năng ứng dụng MC-CDMA cho Hệ thống thông tin vô tuyến dưới nước. Với các 

lợi thế nêu ở phần trên, MC-CDMA đáp ứng rất tốt, rất phù hợp và có thể khắc phục 

các vấn đề nan giải của kênh thủy âm như: Băng thông hẹp; Tần số thấp; Tốc độ 

truyền lan chậm... Nhưng trên thực tế, MC-CDMA bao gồm một số phương thức xử lý 

tín hiệu khác nhau và việc chỉ ra phương thức nào có thể được sử dụng trong hệ thống 

thông tin vô tuyến dưới nước là chưa rõ ràng. Vì vậy, trong phần này sẽ thực hiện 

phân tích, đánh giá, so sánh hiệu quả của các phương thức xử lý tín hiệu MC-CDMA 

và đề cập đến việc xác định giải pháp thích hợp của MC-CDMA có thể áp dụng trong 

hệ thống thông tin vô tuyến dưới nước. 

 Có nhiều cách tiến hành phân tích, đánh giá, so sánh hiệu quả của các phương 

thức xử lý tín hiệu mà đầu tiên trong đó là phương pháp phân tích giải tích [4]. Đây là 

phương pháp phổ dụng nhất và có tính khoa học nhưng lại rất phức tạp. Trong phần 

này, xuất phát từ các khái niệm, nguyên lý cơ bản, đề tài được tiến hành theo phương 

pháp phân tích thông qua dạng thức tín hiệu biến thiên theo thời gian thực. Phương 

pháp phân tích hệ thống này có một số ưu điểm: 

 - Đơn giản, mang tính trực quan; Dễ dàng thấy được các đặc điểm, ưu khuyết 

của mỗi hệ thống hoạt động theo phương thức xử lý tín hiệu cụ thể nào đó. 

 - Các dạng thức tín hiệu biến thiên theo thời gian thực thường là cơ sở để xây 

dựng mô hình thực hiện hay chương trình mô phỏng quá trình xử lý tín hiệu tương 

ứng. 

 Việc phân tích tín hiệu theo thời gian thực ở đây được thể hiện thông qua các 

giản đồ thời gian dựa trên các chương trình vẽ hình và tính toán bằng máy tính tương 

ứng từng giải pháp. 

3.9.2. Các phương thức xử lý tín hiệu trong kỹ thuật MC-CDMA 

a. DS-CDMA. 

 Đa truy nhập phân chia theo mã-Dãy trực tiếp – DS-CDMA (DS-Direct 

Sequence) là kỹ thuật xử lý tín hiệu nền tảng của MC-CDMA, trong đó dãy dữ liệu 

đầu vào được trực tiếp trải phổ bằng một dãy mã   1 2 ...
DS

j j j j

GC t C C C     - là dãy mã 
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trải phổ của người sử dụng thứ j (trong đó GDS là độ lợi trải phổ) [1]. Thực chất dãy 

mã trải phổ là một dãy giả ngẫu nhiên, mà mỗi phần tử của nó j

nC  được gọi là 1 chip. 

Hình 3.19 mô tả các dạng thức tín hiệu DS-CDMA cho 1 dãy dữ liệu d tùy chọn [1 -1 -

1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1] và phương thức điều chế là Khóa dịch pha nhị phân – BPSK 

(Bipolar Phase Shift Keying). Dãy dữ liệu d và phương thức điều chế cao tần này được 

sử dụng cho tất cả các phương thức xử lý tín hiệu ở phần sau để dễ so sánh và thấy rõ 

sự khác biệt nhau. 
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Hình 3.19. Các dạng thức tín hiệu DS-CDMA 

 Từ giản đồ thời gian hình 3.19, nếu gọi Ts là thời gian kéo dài của 1 symbol, thì 

thời gian kéo dài của mỗi sóng mang có thể xác định bởi quan hệ: 

                                                                   
S

DS

T

G
              (3.80) 

 Dựa trên cơ sở của DS-CDMA, có thể phân các phương thức xử lý tín hiệu 

MC-CDMA làm 2 nhóm chính. Nhóm thứ 1, thực hiện phân tập dãy mã trải phổ và 

thực hiện điều chế đa tần trực giao cho từng chip (Theo cách này, phương thức xử lý 

tín hiệu thực chất là phân tập trong miền tần số) là MC-sfd-CDMA (sfd – Spreading in 

Frequency Domain). Nhóm thứ 2, thực hiện phân tập ngay dãy dữ liệu đầu vào thành 

các luồng, sau đó trải phổ các luồng bởi cùng dãy mã và lại điều chế đa tần trực giao 

từng luồng bằng các tần số khác nhau (Thực chất là DS-CDMA trên từng luồng dữ 

liệu phân tập nên gọi là phân tập trong miền thời gian) và có 2 phương thức con là 

MC-DS-CDMA và MT-CDMA (MT – Multi-Tone). 
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Hình 3.20. Quá trình điều chế trong MC-sfd-CDMA. 

b. Kết hợp phân tập trong miền tần số và điều chế đa sóng mang MC-sfd-CDMA. 

 Trong phương thức xử lý tín hiệu MC-sfd-CDMA, dãy dữ liệu đầu vào được 

sao lặp thành GMC luồng như nhau (trong đó GMC là độ lợi trải phổ của phương thức 

MC-sfd-CDMA) và mỗi luồng được trải phổ bằng 1 chip của dãy mã 

  1 2 ...
MC

j j j j

GC t C C C    , sau đó được điều chế bởi 1 sóng mang fCn (n = 1  NC). 

Như vậy trong trường hợp này số lượng sóng mang đúng bằng độ lợi trải phổ (NC = 

GMC). Hình 3.20 mô tả các dạng thức tín hiệu của quá trình điều chế trên các sóng 

mang đối với mỗi chip của tín hiệu đã trải phổ (Tương ứng tín hiệu trong hình thứ 3 từ 

trên xuống của hình 3.19), thì thời gian kéo dài trên mỗi sóng mang tính bằng: 

                                                                   
C S

MC

N T

G
             (3.81) 

 Tồn tại một phương thức trung gian giữa phân tập trong miền tần số và phân tập 

trong miền thời gian, được gọi là phương thức MC-sfd-CDMA cải tiến. Trong phương 

thức này, dãy dữ liệu đầu vào được phân tập thành P luồng dữ liệu song song và trên 

mỗi luồng dữ liệu đó lại thực hiện trải phổ và điều chế theo nguyên lý MC-sfd-CDMA 

như trên. Trường hợp MC-sfd-CDMA cải tiến lấy ví dụ minh họa đơn giản cho P = 2, 

dạng thức tín hiệu xung quá trình phân tập được trình bày trên hình 3.21a, b và điều 

chế trình bày trên hình 3.22. 
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b) 

Hình 3.21. Dạng tín hiệu phân tập và trải phổ thành 2 luồng 

theo phương thức MC-sfd-CDMA cải tiến. 

c. Kết hợp phân tập trong miền thời gian và điều chế đa sóng mang. 

 Trường hợp này bao gồm 2 phương thức MC-DS-CDMA và MT-CDMA [1]. 

Đối với cả 2 phương thức, nếu xét riêng biệt trên từng luồng với mỗi sóng mang fCn (n 

= 1  NC) thì quá trình xử lý tín hiệu hoàn toàn tương tự như một quá trình trải phổ dãy 

trực tiếp DS-CDMA, nghĩa là: 

 - Đối với MC-DS-CDMA, ký hiệu GMD là độ lợi trải phổ, thì 

  1 2 ...
MD

j j j j

GC t C C C     là dãy mã trải phổ như nhau trên tất cả các luồng và tất cả 

các tần số; 
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Hình 3.22. Quá trình điều chế trong MC-sfd-CDMA cải tiến. 

 - Đối với MT-CDMA, ký hiệu GMT là độ lợi trải phổ, thì 

  1 2 ...
MT

j j j j

GC t C C C     là dãy mã trải phổ như nhau trên tất cả các luồng và tất cả 

các tần số. 

 Như vậy, nếu lấy độ lợi trải phổ của DS-CDMA là GDS làm chuẩn để so sánh 

thì ta có thể rút ra các quan hệ: 

 - Đối với MC-DS-CDMA: 

                                                                   MD DSG G              (3.82) 

 - Đối với MT-CDMA: 

                                                                MT C DSG N G              (3.83) 

 Khi đó thời gian kéo dài trên mỗi sóng mang của cả 2 phương thức đều được 

tính bằng: 

                                                                     C SN T              (3.84) 

 Và thời gian kéo dài chip Tch của từng phương thức xác định tương ứng: 

 - Đối với MC-DS-CDMA: 

                                                                     
C S

MD

N T

G
             (3.85) 

 - Đối với MT-CDMA: 

                                                                 
C S

MT

N T

G
                        (3.86) 
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b) 

Hình 3.23. Dạng tín hiệu phân tập dữ liệu và trải phổ 2 luồng 

theo phương thức MC-DS-CDMA/MT-CDMA. 

 Sự khác biệt về nguyên lý giữa 2 phương thức này là đối với MT-CDMA sự 

phân bố phổ theo từng sóng mang được sắp xếp chỉ thỏa mãn điều kiện trực giao tối 

thiểu [1, 4], hoặc có thể như trực giao đôi. Điều này được thể hiện trên miền tần số khi 

ta thực hiện phân tích phổ tín hiệu. 

 Dạng thức tín hiệu theo thời gian của 2 phương thức này trình bày chung trên 

hình 3.23 và điều chế trên hình 3.24. 

3.9.3. Tổng hợp so sánh đặc trưng của các phương thức xử lý tín hiệu trong 

kỹ thuật MC-CDMA. 

 Với cùng 1 dãy dữ liệu tùy chọn d như trên và giả thiết ví dụ minh họa đơn giản 

nhất là độ lợi trải phổ trong tất cả các trường hợp là bằng nhau và bằng 4, như vậy đối 

với DS-CDMA (Hình 3.19) thời gian kéo dài 1 chip Tch là 1 đơn vị (Hình thứ 2 từ trên 

xuống – Hình 3.19), thời gian kéo dài 1 bit dữ liệu Tb là 4 đơn vị (Hình trên cùng – 

Hình 3.19). Các giá trị Tch, Tb của các phương thức khác có thể thấy được trên các hình 

vẽ tương ứng. Với các đồ thị dạng thức tín hiệu biến thiên theo thời gian thực trên các 

hình vẽ, ta có thể đi đến Bảng tổng hợp so sánh các thông số thời gian đặc trưng của 
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các phương thức xử lý tín hiệu MC-CDMA như Bảng 3.5. Cũng trong Bảng 3.5, số 

liệu về số lượng tần số sóng mang Nc có thể thấy được trên các hình vẽ về dạng thức 
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Hình 3.24. Điều chế MC-DS-CDMA và MT-CDMA. 

 Bảng 3.5. Tổng hợp so sánh các phương thức xử lý tín hiệu MC-CDMA. 
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KẾT LUẬN 

 Một trong các đặc điểm chính của sóng thủy âm là tần số thấp, chu kỳ lặp là rất 

lớn như vậy thông số về thời gian đối với tín hiệu yêu cầu càng lớn càng tốt. Theo 

Bảng 1, ta có thể phân tích khả năng của các phương thức MC-CDMA đáp ứng tốt 

nhất điều kiện về thời gian như sau: 

 - Về Thời gian kéo dài trên mỗi sóng mang. Gọi TS là thời gian kéo dài của 1 

symbol dữ liệu nếu giả thiết là như nhau đối với tất cả các phương thức và nếu lấy Độ 

lợi trải phổ GDS của DS-CDMA là chuẩn thì rõ ràng thời gian kéo dài trên mỗi sóng 

mang của MC-DS-CDMA và MT-CDMA là lớn nhất và có lợi nhất. Khi thời gian kéo 

dài trên mỗi sóng mang càng lớn cho phép tăng chu kỳ sóng mang lên hay tần số sóng 

mang có thể hạ thấp thích hợp với các sóng mang thủy âm. 

 - Về Thời gian kéo dài chip Tch. Vì    MT C DS MD DSG N G G G   , nên thời gian 

kéo dài chip của MC-DS-CDMA lớn hơn của MT-CDMA. Thực chất thời gian kéo dài 

chip quyết định độ rộng băng tần tín hiệu CDMA, nếu Tch lớn có nghĩa băng tần tín 

hiệu CDMA có thể co hẹp hơn và đây là điều kiện rất cần thiết đối với kênh thủy âm. 

Như vậy xét về mặt thời gian, phương thức có lợi hơn đối với hệ thống thông tin vô 

tuyến dưới nước là MC-DS-CDMA. 

 Mặt khác, MC-DS-CDMA là một trong các phương thức của MC-CDMA cho 

phép có thể phát triển thành giải pháp Đa sóng mang – Đa dãy mã – Đa truy nhập 

phân chia theo mã (MC-Multi Code-CDMA), viết tắt là MC-MC-CDMA, theo 

nguyên lý [1]: Mỗi luồng dữ liệu phân tập theo thời gian sẽ được trải phổ bởi các dãy 

mã trải phổ khác nhau (Có cùng Độ lợi trải phổ) và với các sóng mang có tần số khác 

nhau. Giải pháp MC-MC-CDMA có tính bảo mật rất cao, đồng thời cho phép tăng số 

lượng người sử dụng lên gấp nhiều lần và đây chính là các yếu tố quan trọng rất cần 

thiết đối với hệ thống thông tin vô tuyến dưới nước. 

 Tóm lại, xét về nhiều phương diện, giải pháp MC-DS-CDMA là rất thích hợp 

với các hệ thống thông tin vô tuyến dưới nước. Chúng ta cần có sự quan tâm nghiên 

cứu sâu hơn, cụ thể hơn tới giải pháp MC-DS-CDMA không chỉ về lý thuyết mà còn 

là các mô phỏng, thử nghiệm.  
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