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ABSTRACT 

The paper studies statistical properties of existing fading channel 

models in wireless communications. 

Several statistical characteristics of various fading channel models are 

numerically verified with related theoretical values. The comparison results 

can be used as guidelines in selecting suitable fading channel models for 

a specific wireless system design.  
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1. Đặt vấn đề: (Tình hình nghiên cứu 

trong nước và thế giới, tính thời sự 

của vấn đề). 

2. Giải quyết vấn đề: (Phương pháp 

nghiên cứu, phương tiện nghiên cứu, 

nội dung nghiên cứu đã thực hiện). 

3. Kết quả nghiên cứu và khảo sát:  

3.1. Kết quả 1:    

3.1.1. Nội dung 1: (Viết theo định 

dạng @ Nội dung) 

3.1.2. Nội dung 2: (Viết theo định 

dạng @ Nội dung) 

3.2. Kết quả 2: 

3.2.1. Nội dung 1: (Viết theo định 
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dạng @ Nội dung) 

3.2.2. Nội dung 2:  (Viết theo định 

dạng @ Nội dung)  

a) Ý 1: 

b) Ý 2:   

4. Bàn luận:    

4.1. Bàn luận 1:   

4.1.1. Nội dung 1:  (Viết theo định 

dạng @ Nội dung)  

a) Ý 1:    

b) Ý 2:    

4.1.2. Nội dung 2:  (Viết theo định 

dạng @ Nội dung)  

4.2. Bàn luận 2:  (Viết theo định 

dạng @ Nội dung)  

5. Kết luận:    

 Tab 1 (left) 

  Tab 2 (left) 

   Tab 3 (left) 

    Tab 4 (center) 

       Tab 5 (right) 

Bảng 1. Chú thích bảng… 

   

   

   

 

Hình 1. Chú thích hình … 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO:  

[1] Tài liệu tham khảo 1 

[2] Tài liệu tham khảo 2 

[3] Tài liệu tham khảo 3 

[4] Tài liệu tham khảo 4 
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