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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

Luận án nghiên cứu và xây dựng mô hình kết hợp kỹ thuật anten thông minh vào hệ thông tin 

di động đa sóng mang dựa trên OFDM; sử dụng đa truy cập phân chia theo không gian (SDMA) và 

đã đạt được những kết quả mới sau: 

 Xây dựng một hệ tìm phương mới dùng anten hai phần tử. Phần tử thứ nhất là phần tử vô 

hướng. Phần tử thứ hai không có tâm pha và có đặc tính pha phi tuyến. Khi kết hợp với thuật toán 

MUSIC thì hệ tìm phương này có khả năng phát hiện số mục tiêu lớn, không bị giới hạn bởi số phần 

tử anten của hệ (ở đây là hai phần tử). Tuy nhiên để phát hiện được số mục tiêu như của dàn anten 

tuyến tính cách đều L phần tử, chúng tôi phải tiến hành lấy mẫu theo thời gian L-2 lần nữa để được 

tập dữ liệu tương đương.  

Trên cơ sở định vị người dùng sử dụng hệ tìm phương nêu trên, đề xuất mô hình anten thông 

minh là anten mảng pha điều khiển búp sóng hướng vào vị trí tập trung người dùng cao nhất trong 

một séc-tơ nhằm tăng dung lượng hệ thống.   

Xem xét 4 cấu hình cụ thể: 



Hệ1: SISO-SECTOR-OFDM; Hệ 2: SISO-ADAPTIVE-OFDM; Hệ 3: MIMO 2x2-SECTOR-OFDM; 

Hệ 4: MIMO 2x2-ADAPTIVE-OFDM. 

Kết hợp tính toán và mô phỏng đã chứng minh được rằng: 

• Dung lượng của Hệ 2 cao hơn Hệ 1 khoảng 3 lần. 

• Dung năng của Hệ 3&4 còn tốt hơn vì dùng thêm kỹ thuật MIMO.  

• Hệ 2 dùng phương pháp quay búp thích nghi, đơn giản hơn so với thuật toán LMS.  

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 

Mô hình anten thông minh và các tính toán dung lượng đường lên cho hệ thông tin di động 

OFDM/SDMA của luận án có thể áp dụng cho LTE (Long Term Evolution). 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  

 Nghiên cứu các hệ anten thông minh cho Radar và Sonar. 
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