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Công nghệ điều chế số đa sóng mang trực giao (OFDM) đang được ứng dụng ngày càng rộng 
rãi trong lĩnh vực truyền thông không dây. Tuy nhiên các hệ thống OFDM lại chịu tác động rất 
lớn bởi hiện tượng phi tuyến gây ra bởi các bộ khuếch đại công suất cao (HPA) và bởi kênh 
truyền. Thuật toán thích nghi đã được sử dụng để thiết kế bộ dự đoán méo và bộ cân bằng 
nhằm loại bỏ các yếu tố phi tuyến này. 

I. MÔ TẢ HỆ THỐNG 

Hình 1 mô tả một hệ thống OFDM ở dải tần 
cơ sở mà ở đó dữ liệu là chuỗi tín hiệu nhị 
phân đầu tiên sẽ được điều chế để thu được 
các ký hiệu phức. Một số loại điều chế thông 
dụng trong hệ thống OFDM là QAM, 
QPSK…Sau đó các ký hiệu sẽ được đưa đến 
bộ điều chế OFDM. Tại đây dòng ký hiệu sẽ 
biến đổi thành các chuỗi song song kc . Các 
chuỗi kc  sẽ được xử lý bằng thuật toán biến 
đổi Fourier ngược (IFFT). Chuỗi này sau đó 
được chèn thêm khoảng bảo vệ có chiều dài 

gT . Lúc này khối tín hiệu OFDM truyền đi 
thứ n có dạng: 
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với N là số sóng con, T là chiều dài 1 khối tín 

hiệu OFDM,
u

k T
kff += 0  và 00 =f .  

Tín hiệu điều chế )(tx  sẽ qua bộ dự đoán 
méo, bộ khuếch đại công suất cao và truyền 
qua kênh truyền không dây chịu ảnh hưởng 
của nhiễu trắng và nhiễu đa đường. 

 
Hình 1.Hệ thống OFDM ở dải tần cơ sở tương đương  

Mô hình của các bộ khuếch đại công suất phi 
tuyến được trình bày chi tiết trong [2], [8]. 

[ ]))((exp)()( ρθρ yByjyAtz +⋅=  (3) 

ở đó ρy  và θy  là biên độ và pha của tín hiệu. 
Các hàm (.)A  và (.)B  là các hàm đặc trưng 
về méo biên độ và pha của tín hiệu. Cụ thể: 
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Hình 2 biểu diễn một mô hình HPA tiêu biểu 
viết bằng ngôn ngữ SIMULINK, đó là mô 
hình Saleh (tên của nhà khoa học đề xuất ra 
mô hình này). Hình 3 là kết quả mô phỏng 
các đặc trưng phi tuyến về biên độ và pha của 
mô hình Saleh này.  

 
Hình 2. Mô hình Saleh 

 
Hình 3. Đặc trưng phi tuyến của mô hình Saleh 



Yếu tố phi tuyến thứ 2 được xét tới đó là 
nhiễu đa đường. Nhiễu đa đường gây nên sự 
thăng giáng rất nhanh của biên độ tín hiệu 
trong khoảng thời gian rất ngắn. Giả sử tín 
hiệu cần truyền có dạng tfAtx cπ2cos)( =  thì 
sau khi qua kênh truyền đa đường nó sẽ có 
dạng:  
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ở đó ai là độ suy hao và θi độ dịch pha trên 
đường thứ i. Ta có ai và θi các các biến ngẫu 
nhiên. d(t) là biến phức có phân bố Gauss với 
mật độ phổ công suất là 2/0N .  
Nếu N lớn thì thêo định lý giới hạn trung tâm 
phương trình trên sẽ được rút gọn thàn: 

))(2cos()()( ttftARty c θπ +=           (7) 
ở đó R(t) có phân bố Rayleigh và hàm mật độ 
xác suất có dạng: 
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Độ lệch pha θ(t) có phân bố đều và có hàm 
mật độ xác suất là: 
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Hình 4 là kết quả mô phỏng bằng phương 
pháp Monte-Carlo được thực hiện trong cả 
hai trường hợp là chỉ có nhiễu trắng cộng tính 
(AWGN) và trường hợp có cả nhiễu AWGN 
và nhiễu đa đường. Chúng ta có thể dễ dàng 
thấy sự tác động nghiêm trọng của nhiễu đa 
đường lên hiệu suất của hệ thống.  
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Hình 4. Xác suất lỗi bit suy giảm do nhiễu đa đường 

Tín hiệu sau khi đi qua kênh truyền sẽ tới bộ 
nhận. Ở đây, tín hiệu được lấy mẫu rồi biến 
đổi từ nối tiếp thành song song. Sau đó tín 
hiệu được tiến hành loại bỏ khoảng bảo vệ 
rồi thực hiện thuật toán tính Fourier nhanh. 
Các chuỗi tín hiệu song song lại chuyển 

thành nối tiếp và qua bộ giải điều chế (QAM, 
QPSK…) để thu được tín hiệu cần thiết. 

III. ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI 

Kỹ thuật dự đoán méo là một giải pháp hữu 
ích để loại trừ hiện tương phi tuyến gây ra 
bởi HPA [5]. Điểm căn bản của kỹ thuật này 
đó là nghịch đảo độ phi tuyến của HPA. 
Nguyên lý hoạt động của kỹ thuật này được 
mô tả trong hình 5. 

 
Hình 5. Mô hình kỹ thuật dự đoán méo 

Như đã đề cập ở trên, (.)A  và (.)B  là hàm 
truyền về biên độ và pha của bộ HPA. 
Gọi θ

ρ
yjey ⋅  là is biên độ hình bao của tín hiệu 

lối vào. Nếu đặt bộ dự đoán méo trước HPA 
thì lối ra của bộ dự đoán méo sẽ có dạng: 
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Nếu bộ dự đoán méo là lý tưởng thì: 
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Hàm nghịch đảo có thể xấp xỉ bằng một đa 
thức F(.) với biến là yP. 
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Các hệ số tối ưu V và P xác định bởi thuật 
toán Bình phương Trung bình Tối thiểu 
(LMS) 
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và các giá trị cập nhật của V và P là: 
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A’(.) và B’(.) là đạo hàm của các hàm truyền 
A(.) và B(.). 
Dự định ban đầu chỉ sử dụng một bộ cân 
bằng để loại trừ hiện tượng phi tuyến gây bởi 
cả bộ HPA và kênh đa đường. Tuy nhiên, cấu 
trúc của bộ cân bằng sẽ rất phức tạp và khó 
khăn khi áp dụng vào thực tiễn. Vì vậy, trong 
công trình này chúng tôi cần sử dụng một bộ 
dự đoán méo (PD) để xử lý méo của HPA và 
một bộ cân bằng để xử lý méo do kênh đa 
đường. 
Như đã thảo luận ở trên, ta giả thiết rằng h(n) 
là đáp ứng rời rạc của kênh đa đường. Lúc 
này tại bộ thu: 

)()()()( ndnhnxny +×=          (16) 
Khi biểu diễn trên miền tần số, phương trình 
sẽ có dạng: 

)()()()( zDzHzXzY +=          (17) 
Muốn bù trừ tác động của kênh truyền, thực 
hiện nhân tín hiệu với trọng số C(z): 
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   (18) 
Nguyên tắc hoạt động của bộ cân bằng được 
mô tả trong hình 6. Ở đó, thuật toán thích 
nghi LMS 1 trọng số được sử dụng nhằm thu 
được đáp ứng nhanh nhất. Trong quá trình 
điều chế OFDM thì một tín hiệu hoa tiêu sẽ 
được chèn vào khung dữ liệu. Tại khối giải 
điều chế OFDM, tín hiệu hoa tiêu này sẽ 
được tách ra và đưa vào bộ lọc thích nghi 
LMS để xác định đặc trưng của kênh truyền. 
Lỗi ước lượng được tính như sau: 

)),(ˆ(),(ˆ),( kjXkjXkje Π−=                     (19) 
Ở đó ),(ˆ( kjXΠ  là lối ra của bộ quyết định (xác 
định vị trí của ký hiệu trên chòm sao), k là vị 
trí sóng mang và j là chỉ số thời gian. Lỗi ước 
lượng sau đó được sử dụng để điều chỉnh 
trọng số của bộ cân bằng để tối thiểu hoá lỗi 
bình phương trung bình biên độ tín hiệu. 
Trọng số của bộ cân bằng được xác định như 
sau: 

),(),(),(),1( * kjYkjekjCkjC ∆−=+          (21) 
với ∆ là giá trị hằng số của tín hiệu hoa tiêu. 

 
Hình 6. Bộ cân bằng LMS   

IV. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG 

Hiệu ứng phi tuyến trên chòm sao QAM16 
được mô tả trên hình 7-9 tương ứng với 
trường hợp hệ thống tuyến tính và phi tuyến. 
Trong trường hợp lý tưởng (hệ thống tuyến 
tính) thì có thể dễ dàng xác định vị trí tín hiêu 
trên chòm sao. Với hệ thống phi tuyến, chòm 
sao tín hiệu chịu ảnh hưởng nặng nề của méo 
biên độ, pha và tác động kênh truyền.  

 
Hình 7. Chòm sao tín hiệu trên hệ thống tuyến tính 

 
Hình 8. Chòm sao QAM16 trên kênh đa đường 

 
Hình 9. Chòm sao QAM16 với trường hợp HPA 

 là mô hình Saleh 



Với mô hình Saleh thì đa thức bậc 5 được sử 
dụng để bù trừ mô hình Saleh. Hình 10 mô tả 
sự hội tụ của các trọng số thích nghi trong bộ 
dự đoán méo. 

 
Hình 10. Sự hội tụ của các trọng số bộ dự đoán méo 

Chúng tôi sử dụng phương pháp mô phỏng 
Monte-Carlo để tính toán tỷ lệ lối bit (BER) 
trên các hệ thống tuyến tính hoá này. Chương 
trình mô phỏng được thực hiện với 144 sóng 
mang và sử dụng chòm sao QAM16 trên các 
sóng mang con này. Hình 11 là kết quả tính 
BER khi tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR) được 
xét trong khoảng 0 tới 30 dB. Có 5 trường 
hợp được thực hiện với mục đích khảo sát 
hiệu quả của điều khiển thích nghi (xem bảng 
1). 

 
Hình 11. BER  vs. SNR trên hệ thống OFDM 

Hai trường hợp 1 và 4 là những trường hợp 
sai lỗi không thể chấp nhận được. Điều đó 
cho thấy các chất lượng hệ thống bị thấp như 
thế nào nếu như không áp dụng các phương 
pháp bù trừ các hiện tượng phi tuyến. 
Khi so sánh trường hợp 2 và 3 thấy rằng kênh 
đa đường có tác động nghiêm trọng tới hệ 
thống. Ở đây, muốn đạt tỷ lệ lỗi bit (BER) là 
10-3 thì tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu trong trường 
hợp 3 chỉ là 12 dB trong khi ở trường hợp 2 
là 30 dB. 

Bảng 1. Các yếu tố phi tuyến trên hệ thống OFDM 

STT Tác nhân gây phi tuyến Điều khiển thích nghi 

1 HPA & nhiễu AWGN+ 
đa đường 

Không dự doán méo 

không  bộ cân bằng 

(Un-PD & un-EQ) 

2 Nhiễu AWGN + đa 
đường EQ 

3 Nhiễu AWGN EQ 

4 HPA & nhiễu AWGN+ 
đa đường Un-PD & EQ 

5 HPA & nhiễu 
AWGN+ đa đường PD & EQ 

Khi so sánh trường hợp 5 và 6, thấy rằng bộ 
khuếch đại công suất cao (HPA) gây ra tác 
động rất nghiêm trọng tới hệ thống. Cụ thể là 
với SNR là 30 dB thì tỷ lệ lỗi bit trong trường 
hợp 6 nhỏ hơn 100 lần so với trường hợp 5. 
Sự so sánh giữa trường hợp 2 và 5 là hết sức 
lý thú. Với các giá trị SNR trên 27 dB thì tỷ 
lệ lỗi bit của 2 trường hợp này là như nhau. 
Điều này có nghĩa là bộ dự đoán méo hoạt 
động rất tốt. 
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