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MỞ ĐẦU 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Phối hợp làm việc giữa hệ thống GSM và hệ thống UMTS là một 

yêu cầu cấp thiết ñể ñảm bảo chất lượng dịch vụ cho các thuê bao 

của các nhà khai thác mạng khi nâng cấp hệ thống mạng từ 2G – 

GSM lên 3G – UMTS. Mặc dù ñược phát triển trên nền tảng của hệ 

thống GSM nhưng vấn ñề phối hợp làm việc giữa hệ thống UMTS và 

hệ thống GSM vẫn cần ñược ñiều chỉnh hợp lý mới có thể ñảm bảo 

chất lượng phục vụ là tốt nhất. Sự phối hợp này càng khó khăn hơn 

khi các nhà cung cấp thiết bị của hệ thống GSM và hệ thống UMTS 

khác nhau (ñiều này rất phổ biến ñối với các nhà khai thác mạng di 

ñộng GSM ở Việt Nam).  

Đề tài “Đề xuất phương án phối hợp làm việc giữa hệ thống 

UMTS và hệ thống GSM trên giao diện vô tuyến”  với kết quả 

thực nghiệm kiểm tra trong hệ thống mạng MobiFone sẽ ñáp ứng 

ñược nhu cầu thiết thực ñã nêu trên. 

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN C ỨU 

Nghiên cứu, ñề xuất các thông số phối hợp làm việc giữa hệ 

thống GSM và UMTS ñể ứng dụng cho hệ thống mạng MobiFone tại 

miền trung nhằm nâng cao chất lượng mạng (cả 2G và 3G) và ñưa 

3G ñến gần hơn với khách hàng. 

3.  ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

- Nghiên cứu lý thuyết bảo mật, các thuật toán và thông số 

chuyển ñổi khác hệ thống trong hệ thống GSM và hệ thống 

UMTS. 

- Đề xuất thông số và ño kiểm chất lượng chuyển giao khác hệ 

thống của mạng MobiFone tại Đà Nẵng trước và sau khi sử 

dụng các thông số ñề xuất. 
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4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Phương pháp nghiên cứu xuyên suốt là kết hợp nghiên cứu lý 

thuyết về chuyển ñổi khác hệ thống giữa GSM và UMTS sau ñó ñề 

xuất thông số và ño kiểm chất lượng chuyển giao khác hệ thống của 

mạng MobiFone tại Đà Nẵng trước và sau khi sử dụng các thông số 

ñề xuất. 

5. Ý NGHĨA KHOA H ỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

- 3G – UMTS là công nghệ tiến tiến nhất trong lĩnh vực di ñộng 

mới ñược triển khai ở Việt Nam. 

- Do tất cả các nhà mạng ñều ñua nhau triển khai hệ thống 3G nên 

chất lượng mạng sau khi triển khai sẽ ảnh hưởng rất nhiều ñến 

uy tín, số lượng thuê bao và doanh thu của mỗi nhà khai thác 

dịch vụ 3G nên vấn ñề phối hợp làm việc giữa hệ thống mạng 

2G và 3G cực kỳ quan trọng. 

- Có thể áp dụng cho bất kỳ nhà khai thác mạng khác ñang triển 

khai 3G – UMTS tại Vi ệt Nam. 

6. TÊN LUẬN VĂN 

“Đề xuất phương án phối hợp làm việc giữa hệ thống GSM và 

UMTS trên giao diện vô tuyến” 

7. KẾT CẤU LUẬN VĂN 

Luận văn gồm 4 chương như sau: 

Chương 1: TỔNG QUAN MẠNG 2G – 3G 

Chương 2: CÁC TRƯỜNG HỢP CHUYỂN ĐỔI KHÁC H Ệ 

THỐNG GIỮA HỆ THỐNG UMTS VÀ GSM 

Chương 3: CÁC THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI KHÁC H Ệ THỐNG 

GIỮA HỆ THỐNG UMTS VÀ HỆ THỐNG GSM 

Chương 4: ĐỀ XUẤT CÁC THÔNG SỐ CHO CÁC THỦ TỤC 

CHUYỂN ĐỔI KHÁC H Ệ THỐNG GIỮA UMTS VÀ GSM. 
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Chương 1: TỔNG QUAN MẠNG 2G – 3G 

1.1. GIỚI THI ỆU CHƯƠNG 

Cùng với sự phát triển của xã hội thì mạng ñiện thoại di ñộng 

ngày càng trở thành một nhu cầu không thể thiếu của mọi người. 

Chưa bao giờ khả năng sở hữu một chiếc ñiện thoại di ñộng ñể có thể 

liên lạc với bạn bè và người thân trở nên dễ dàng ñối với mọi người 

như lúc này. Cùng với ñó là nhu cầu sử dụng của người sử dụng ngày 

càng tăng ñòi hỏi các nhà cung cấp mạng di ñộng cần phải có những 

nâng cấp lên các thế hệ mới hơn. Các nhà cung cấp mạng di ñộng lớn 

ở Việt Nam cũng ñã nâng cấp hệ thống mạng di ñộng lên 3G. 

Chương này sẽ giới thiệu về hệ thống mạng di ñộng 2G, 3G kết hợp. 

1.2. KIẾN TRÚC MẠNG 2G - GSM 

1.3. KIẾN TRÚC MẠNG 3G - UMTS 

1.4. MÔ HÌNH MẠNG SAU KHI NÂNG CẤP TỪ 2G – GSM 

LÊN 3G – UMTS CỦA CÁC NHÀ KHAI THÁC M ẠNG DI 

ĐỘNG Ở VIỆT NAM 

 

Hình 1.1: Mô Hình mạng lưới 2G-3G 
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1.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 

 Qua chương này chúng ta ñã ñưa ra mô Hình tổng quan của hệ 

thống mạng sau khi nâng cấp từ GSM lên UMTS. Về cơ bản, các 

phần tử của hệ thống GSM sau khi nâng cấp lên UMTS vẫn ñược giữ 

nguyên, chỉ là các phần tử này ñược nâng cấp lên ñể có thể hỗ trợ 

(phần mạng lõi) và tương tác (phần vô tuyến) với UMTS. Chương 

tiếp theo sẽ trình bày về các trường hợp chuyển giao khác hệ thống. 

 

Chương 2: CÁC TRƯỜNG HỢP CHUYỂN ĐỔI KHÁC H Ệ 

THỐNG GIỮA HỆ THỐNG GSM VÀ HỆ THỐNG UMTS 

2.1. GIỚI THI ỆU CHƯƠNG 

Trong chương này sẽ ñề cập ñến vấn ñề bảo mật trên giao diện vô 

tuyến của hệ thống GSM và hệ thống UMTS, các thuật toán ñể 

chuyển ñổi các thông số bảo mật giữa hai hệ thống này (ñiều này cần 

thiết khi thực hiện các lớp bảo mật trong việc chuyển giao khác hệ 

thống) và các cơ chế ñể thực hiện chuyển ñổi khác hệ thống ñối với 

các trường hợp chuyển ñổi khác hệ thống.  

2.2. BẢO MẬT TRÊN GIAO DI ỆN VÔ TUYẾN TRONG HỆ 

THỐNG GSM 

2.3. BẢO MẬT TRÊN GIAO ĐIỆN VÔ TUYẾN TRONG HỆ 

THỐNG UMTS 

2.4. CHUYỂN ĐỔI CÁC KHÓA B ẢO MẬT GIỮA HỆ THỐNG 

GSM VÀ HỆ THỐNG UMTS 

Các hàm chuyển ñổi khóa bảo mật giữa hệ thống GSM và UMTS 

như sau: 

� Hàm chuyển ñổi c1: chuyển ñổi RAND3G sang RAND2G. 

RAND2G = c1(RAND3G) = RAND3G 
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� Hàm chuyển ñổi c2: chuyển ñổi XRES3G sang XRES2G (trong 

AUC của mạng nhà hoặc VLR) hoặc SRES3G sang SRES2G 

(trong USIM). RES2G = c2(XRES3G), SRES2G = c2(RES3G) 

� Hàm chuyển ñổi c3: Chức năng này ñược áp dụng trong AUC 

của mạng chủ hoặc VLR và trong USIM. Kc = c3(CK, IK) 

� Hàm chuyển ñổi c4: Chức năng này ñược thực hiện trong UE 

và trong VLR. CK = c4(Kc) 

� Hàm chuyển ñổi c5: Chức năng này ñược thực hiện trong UE 

và trong VLR. IK = c5(Kc) 

2.5. CÁC TRƯỜNG HỢP PHỐI HỢP LÀM VI ỆC GIỮA HỆ 

THỐNG GSM VÀ HỆ THỐNG UMTS 

2.6. KẾT LUẬN CHƯƠNG 

Qua chương này chúng ta ñã xem xét các lớp bảo mật trên giao 

diện vô tuyến của hệ thống GSM và UMTS cũng như cách thức ñể 

chuyển ñổi vector nhận thực UMTS sang triplet nhận thực GSM và 

ngược lại nhằm phục vụ cho việc chuyển giao khác hệ thống. Trong 

chương này cũng ñã trình bày về các trường hợp phối hợp làm việc 

giữa hệ thống GSM và hệ thống UMTS cùng các cơ chế ñể thực hiện 

các trường hợp ñó. Trong chương tiếp theo chúng ta sẽ nghiên cứu 

về các thủ tục chuyển ñổi khác hệ thống giữa GSM và UMTS.  

 

Chương 3: CÁC THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI KHÁC H Ệ THỐNG 

GIỮA HỆ THỐNG UMTS VÀ HỆ THỐNG GSM 

3.1. GIỚI THI ỆU CHƯƠNG 

Ở chương trước chúng ta ñã phân tích về các trường hợp phối hợp 

làm việc giữa hệ thống UMTS và hệ thống GSM ở phần mạng lõi, 

trong chương này chúng ta sẽ tiếp tục phân tích cách thức phối hợp 

làm việc giữa hệ thống UMTS và hệ thống GSM ở phần truy cập 
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mạng vô tuyến. Chuyển ñổi khác hệ thống ñược phân loại dựa vào 

chế ñộ hoạt ñộng của UE có hai loại: chuyển ñổi khác hệ thống trong 

chế ñộ rỗi (chọn lại tế bào khác hệ thống) và chuyển ñổi khác hệ 

thống trong chế ñộ hoạt ñộng (chuyển giao khác hệ thống).  

3.2. CÁC THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI KHÁC H Ệ THỐNG 

TRONG HỆ THỐNG TRONG CHẾ ĐỘ RỖI GIỮA HỆ 

THỐNG GSM VÀ HỆ THỐNG UMTS 

3.2.1. Thủ tục chọn lại tế bào từ hệ thống UMTS sang hệ thống 

GSM. 

 

Hình 3.2: Thuật toán chọn lại tế bào từ UMTS sang GSM 
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3.2.2. Thủ tục chọn lại tế bào từ hệ thống GSM sang hệ thống 

UMTS. 

 

Hình 3.3: Thuật toán chọn lại tế bào từ GSM sang UMTS 

3.3. CHẾ ĐỘ NÉN  

3.4. CÁC THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI KHÁC H Ệ THỐNG 

TRONG CHẾ BẬN GIỮA HỆ THỐNG UMTS VÀ GSM 

3.4.1. Thủ tục chuyển giao khác hệ thống giữa hệ thống UMTS 

sang hệ thống GSM. 

 

Hình 3.7: Thủ tục chuyển giao khác hệ thống từ UMTS sang GSM 



10 
 

3.4.2. Thủ tục chuyển giao khác hệ thống từ hệ thống GSM sang 

hệ thống UMTS. 

 

Hình 3.8: Thủ tục chuyển giao khác hệ thống từ GSM sang UMTS 

3.5. HIỆN TƯỢNG “PING - PONG” 

3.5.1. Hiện tượng “ping - pong” trong tr ường hợp UE ở trạng 

thái rỗi. 

Để tránh hiện tượng “ping – pong” khi UE ở trạng thái rỗi, chúng 

ta cần thiết lập: FDD_Qmin ≥ Qqualmin + Ssearch_RAT 

3.5.2. Hiện tượng “ping - pong” trong tr ường hợp UE ở trạng 

thái hoạt ñộng. 

Để tránh hiện tượng “ping – pong” khi UE ở trạng thái bận, chúng 

ta cần thiết lập: GTHU2G > GTHG2U và UTHG2U > UTHU2G 

3.6. KẾT LUẬN CHƯƠNG 

Trong chương này ñã trình bày về các thủ tục chuyển ñổi khác hệ 

thống giữa hệ thống UMTS và hệ thống GSM. Một trong những vấn 

ñề ảnh hưởng nhiều nhất ñến chất lượng của chuyển giao khác hệ 

thống hay gặp phải ñó là hiện tượng “ping - pong”. Trong chương 

này ñã trình bày về hiện tượng “ping - pong” cũng như ñưa ra 

phương án ñể tránh hiện tượng này xảy ra. Trong chương tiếp theo sẽ 
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ñề xuất các thông số cho các thủ tục chuyển giao khác hệ thống áp 

dụng cho hệ thống mạng Trung Tâm Thông Tin Di Động Khu Vực 3. 

 

Chương 4: ĐỀ XUẤT CÁC THÔNG SỐ CHO CÁC THỦ TỤC 

CHUYỂN ĐỔI KHÁC H Ệ THỐNG GIỮA UMTS VÀ GSM. 

4.1. GIỚI THI ỆU CHƯƠNG 

Trong chương này, tôi xin ñề xuất các thông số chính quyết ñịnh 

của thủ tục chuyển giao khác hệ thống giữa GSM – UMTS với nền 

tảng hệ thống mạng GSM của hãng Ericsson và hệ thống mạng 

UMTS của Nokia Siemens. Các thông số này ñược thay ñổi trên 

BSC (ñối với hệ thống mạng GSM) và RNC (ñối với hệ thống mạng 

UMTS). Việc ñề xuất các thông số phối hợp làm việc giữa hệ thống 

GSM và hệ thống UMTS dựa trên tiêu chí sau: 

- Tiêu chí ñể ñề xuất thông số phối hợp làm việc giữa hệ thống 

GSM và hệ thống UMTS là chất lượng tín hiệu và công suất của 

các tế bào UMTS và GSM.  

- Đối chọn lại tế bào khác hệ thống (Khi UE ở trạng thái rỗi): 

� Cho phép chọn lại tế bào qua lại giữa hệ thống GSM và 

UMTS 

� Ưu tiên UE truy cập vào tế bào UMTS ñể tạo ñiều kiện thuận 

lợi cho UE có thể truy cập các dịch vụ 3G. 

� Giảm thiểu chọn lại tế bào khác hệ thống (giảm thiểu chọn lại 

tế bào từ UMTS sang GSM) 

� Ngăn chặn hiện tượng “ping – pong” 

- Đối với chuyển giao khác hệ thống (Khi UE ở trạng thái bận): 

� Khi UE ñang truy cập vào tế bào UMTS: cho phép chuyển 

giao khác hệ thống sang tế bào GSM. 
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� Khi UE ñang truy cập vào tế bào GSM: hạn chế tối ña chuyển 

giao khác hệ thống sang tế bào UMTS vì vùng phủ sóng GSM 

hiện nay của các nhà mạng ñã ñảm bảo chất lượng thoại rất 

tốt.   

� Giảm thiểu chuyển giao khác hệ thống, cụ thể ở ñây là giảm 

thiểu chuyển giao khác hệ thống từ UMTS sang GSM vì vùng 

phủ sóng của mạng UMTS ñã khá ñảm bảo ñồng thời tạo ñiều 

kiện thuận lợi cho các thuê bao có thể thực hiện ngay ñược các 

dịch vụ 3G sau khi kết thúc cuộc gọi. 

4.2. ĐỀ XUẤT THÔNG SỐ PHỐI HỢP LÀM VI ỆC HỆ 

THỐNG MẠNG GSM 

4.2.1. Đề xuất thông số cho thủ tục chọn lại tế bào từ hệ thống 

GSM sang hệ thống UMTS. 

Bảng 4.1: Các thông số chọn lại tế bào khác hệ thống từ 2G sang 3G  

Thông 

số 
Giải thích thông số 

Khuyến 

nghị 

Đề 

xuất 

Qsearch

_I 

Tế bào UMTS ñược ño lường nếu: 

• 0 ñến 6: thấp hơn -98dBm ñến -

74dBm (bước nhảy 4dBm) 

• 7: luôn luôn 

• 8 ñến 14: cao hơn -78dBm ñến -

54dBm (bước nhảy 4dBm) 

• 15: không bao giờ 

7 7 

FDD_Q

min 

Ngưỡng nhỏ nhất của chất lượng ño 

Ec/No ñối tế bào UMTS. 

0 ñến 7 (-20dB, -6dB, -18dB, -8dB, -

16dB, -10dB, -14dB, -12dB) 

3 6 
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FDD_Q

offset 

0 ñến 15 (inf, -28dB ñến +28dB với 

bước nhảy 4dB) 

0 0 

4.2.2. Đề xuất thông số cho thủ tục chuyển giao khác hệ thống từ 

hệ thống GSM sang hệ thống UMTS. 

Bảng 4.2: Các thông số chuyển giao khác hệ thống từ 2G sang 3G 

Thông số Giải thích thông số 
Khuyến 

nghị 

Đề 

xuất  

Qsearch_C Tế bào UMTS ñược ño lường nếu: 

• 0 ñến 6: thấp hơn -98dBm ñến -

74dBm (bước nhảy 4dBm) 

• 7: luôn luôn 

• 8 ñến 14: cao hơn -78dBm ñến -

54dBm (bước nhảy 4dBm) 

• 15: không bao giờ 

7 7 

ISHOLEV Ngưỡng tải của tế bào GSM phục vụ 

mà UE sẽ thực hiện ño lường UMTS: 

0 ñến 99 

10 10 

FDDMRR Chỉ ñịnh số tế bào UMTS sẽ bao gồm 

trong danh sách các tế bào mạnh nhất 

trong báo cáo ño lường: 0 ñến 3 

1 hoặc 2 1 

MRSL Ngưỡng chất lượng ñối với tế bào 

UMTS: 0 ñến 49 (0: MRSL<-24dB, 

1: -24dB ≤ MRSL < -23.5dB, ..., 48: 

-0.5dB ≤ MRSL < 0dB, 49: 0 dB ≤ 

MRSL) 

25 25 
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4.3. ĐỀ XUẤT THÔNG SỐ PHỐI HỢP LÀM TRÊN H Ệ 

THỐNG MẠNG UMTS. 

4.3.1. Đề xuất thông số cho thủ tục chọn lại tế bào từ hệ thống 

UMTS sang hệ thống GSM. 

Bảng 4.3: Các thông số chọn lại tế bào khác hệ thống từ 3G sang 

2G. 

Thông số Giải thích thông số 
Khuyến 

nghị 

Đề 

xuất 

Ssearch_

RAT 

Ngưỡng chuyển giao khác hệ 

thống: -32dB ñến 20 dB với bước 

nhảy 2dB 

10 2 

Qqualmin Mức chất lượng thấp nhất trong tế 

bào tính theo CPICH Ec/No: -24dB 

ñến 0dB 

-18 -18 

Qhyst1 Ngưỡng ñược sử dụng trong ño 

lường chất lượng CPICH RSCP  

của chọn lại tế bào: 0dB ñến 40dB 

với bước nhảy 2dB 

0 0 

Qoffset1 Phần bù giữa hai tế bào khác hệ 

thống tính theo CPICH RSCP:-

50dB ñến 50dB 

0 0 

Qrxlevmi

n 

Mức chất lượng nhỏ nhất của tế bào 

GSM tính theo PCICH RSCP: -115 

dBm ñến -25dBm với bước nhảy 

2dBm 

-115 -80 

Treselecti

on 

Thời gian chọn lại tế bào: 0 ñến 31 

giây. 

2 2 
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4.3.2. Đề xuất thông số cho thủ tục chuyển giao khác hệ thống từ 

hệ thống UMTS sang hệ thống GSM. 

4.3.2.1. Đề xuất thông số cho thủ tục khởi tạo ño lường khác hệ 

thống từ hệ thống UMTS sang hệ thống GSM. 

4.3.2.2. Đề xuất thông số cho thuật toán chuyển giao khác hệ 

thống từ hệ thống UMTS sang hệ thống GSM. 
Bảng 4.4: Các thông số chuyển giao khác hệ thống từ 3G sang2G 

 
Thông 

số 
Giải thích thông số 

Khuyến 

nghị 

Đề 

xuất 

HhoRs

cpThre

shold 

Thông số ngưỡng CPICH 

RSCP ñể RNC khởi tạo ño 

lường khác hệ thống. -115 

dBm ñến -25 dBm (với bước 

nhảy 1 dBm) 

-105 -107 

CPIC

H 

RSCP 
HhoRs

cpCan

cel 

Thông số ngưỡng CPICH 

RSCP ñể RNC hủy ño lường 

khác hệ thống: -115 dBm ñến -

25 dBm (với bước nhảy 1 

dBm) 

-102 -104 

CPIC

H 

Ec/No 

HhoEc

NoThr

eshold   

Thông số ngưỡng CPICH 

RSCP ñể RNC khởi tạo ño 

lường khác hệ thống. -24 dB 

ñến 0 dB (với bước nhảy 1 

dBm) 

 

-12 -12 
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HhoEc

NoCan

cel 

Thông số ngưỡng CPICH 

Ec/No ñể RNC hủy ño lường 

khác hệ thống: -24 dB ñến 0 

dB (với bước nhảy 1 dBm) 

-9  -9 

AdjgR

xLevM

inHO 

Xác ñịnh yêu cầu nhỏ nhất ñối 

với mức RSSI GSM có thể 

chuyển giao: -110 dBm ñến -

47 dBm (với bước nhảy 

1dBm) 

-95 -85 

Thuật 

toán 

quyết 

ñịnh 

chuyể

n giao 

AdjgT

xPwr

MaxT

CH 

Chỉ ñịnh mức công suất truyền 

tối ña mà UE sử dụng trên 

kênh TCH trong tế bào GSM 

lân cận: 0 dBm ñến 43 dBm 

(với bước nhảy 1 dBm) 

+33 +33 

4.4. ĐO KIỂM 

4.4.1. Giới thi ệu chương trình ño 

4.4.2. Thực hiện ño kiểm và kết quả 
Các kết quả ño ñược thực hiện trong khu vực quận Thanh Khê và 

theo một lộ trình như nhau. Quy trình thực hiện ño kiểm hiện trường 

và ñiều chỉnh thông số ñược thực hiện như sau: 

• Mục ñích: Kiểm tra hiệu quả của các thông số ñiều chỉnh. 

• Thực hiện:  

� Thực hiện ño kiểm hiện trường theo một lộ trình xác ñịnh. 

� Dùng phần mềm TEMS ñể phân tích kết quả ño kiểm trước 

khi thay ñổi thông số. 
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� Phân tích nguyên nhân, lựa chọn và thay ñổi thông số hệ 

thống ñối với các thông số phối hợp làm việc. 

� Thực hiện ño kiểm hiện trường theo lộ trình giống như trước 

khi thay ñổi thông số. 

� Dùng phần mềm TEMS ñể phân tích kết quả ño kiểm sau khi 

thay ñổi thông số. 

• Nhận xét: Nhận xét kết quả sau ñiều chỉnh có ñảm bảo ñược các 

tiêu chí ñã ñề ra hay không? 

4.4.2.1. Thực hiện ño kiểm chọn lại tế bào khác hệ thống 

Kết nối 01 ñiện thoại di ñộng dòng máy Sony Ericsson với 01 

máy tính xách tay ñang chạy chương trình TEMS Investigation và di 

chuyển (không thực hiện cuộc gọi – ñể máy ở trạng thái chờ/rỗi) 

trong khu vực quận Thanh Khê theo một lộ trình xác ñịnh. Sau khi 

phân tích bằng chương trình TEMS Investigation ta ñược thống kê 

ñược tổng số lần chọn lại tế bào khác hệ thống giữa hệ thống UMTS 

và hệ thống GSM là 17 (từ UMTS sang GSM là 9 lần, từ GSM sang 

UMTS là 8 lần) như trong Hình 4.3. 

Sử dụng chức năng “Report Generator” của TEMS Investigation 

ñể phân tích chất lượng tín hiệu của tế bào GSM và tế bào UMTS ta 

ñược các biếu ñồ như trong Hình 4.4. 

Dựa vào ñồ thị phân tích tín hiệu tế bào GSM và tế bào UMTS 

trong Hình 4.4, ta nhận thấy: 

• Công suất phát của các tế bào UMTS ñạt chất lượng tốt (phần 

lớn có giá trị ≥ -100 dBm) và chất lượng của tín hiệu của các tế 

bào UMTS nằm trong khoảng -14 dB ñến -2 dB.  
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• Công suất phát của tế bào GSM nằm trong khoảng -88 dBm ñến 

-48 dBm. 

 

Hình 4.3: Phân tích số lượng chọn lại tế bào khác hệ thống trước 

khi thay ñổi thông số. 

Do ñây là khu vực trung tâm nên công suất phát của các tế bào rất 

tốt nhưng chất lượng có thể suy giảm vì nhiễu cao. Tuy nhiên số 

lượng chọn lại tế bào khác hệ thống vẫn cao. 

Phân tích thông số thiết lập thủ tục chọn lại tế bào khác hệ thống 

ta nhận thấy:  

• Đối với thủ tục chọn lại tế bào khác hệ thống từ UMTS sang 

GSM:  

� Thông số Ssearch_RAT = 10 dB và Qqualmin = -18 dB 

nên theo thuật toán khởi tạo ño lường chọn lại tế bào khác 

hệ thống ở Hình 3.2, mục 3.2.1 thì giới hạn chất lượng tín 

hiệu tế bào UMTS nhỏ nhất ñể khởi tạo ño lường khác hệ 

thống ñối với tế bào GSM là: Ec/No = Qqualmin + 

Ssearch_RAT = -18 + 10 = -8 dB. 
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� Thông số Qrxlevmin = -115 dBm nên mức công suất tín 

hiệu GSM nhỏ nhất cho phép chọn lại tế bào khác hệ thống 

chỉ -115 dBm  

 
Hình 4.4: Phân tích tín hiệu của các tế bào GSM và UMTS  

• Đối với thủ tục chọn lại tế bào khác hệ thống từ GSM sang 

UMTS: giới hạn chất lượng tín hiệu nhỏ nhất ñể chọn lại tế 

bào khác hệ thống sang tế bào UMTS là FDD_Qmin = 3 

(tương ứng -8 dB).  

Thiết lập thông số như vậy ñảm bảo ñược tiêu chí ngăn chặn hiện 

tượng “ping – pong” là FDD_Qmin ≥ Qqualmin + Ssearch_RAT. 

Tuy nhiên do giới hạn chất lượng tín hiệu tế bào UMTS nhỏ nhất ñể 

kích hoạt ño lường khác hệ thống là Ec/No = -8 dB trong khi dải chất 

lượng tín hiệu của tế bào UMTS từ -14 dB ñến -2 dB nên số lượng 

chọn lại tế bào khác hệ thống xảy ra nhiều. Ngoài ra việc thiết lập giá 

trị thông số Qrxlevmin = -115 dBm trong khi công suất phát của tế 

bào GSM nằm trong khoảng -88 dBm ñến -48 dBm cũng làm cho 

việc chọn lại tế bào sang GSM dễ dàng hơn. 
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Đề xuất thay ñổi thông số cho thủ tục chọn lại tế bào khác hệ 

thống như sau: 

• Trên hệ thống mạng 3G:  

� Thông số Ssearch_RAT = 2 dB. Khi ñó chất lượng tín hiệu 

nhỏ nhất của tế bào UMTS ñể kích hoạt ño lường khác hệ 

thống là Ec/No = Qqualmin + Ssearch_RAT = -18 + 2 = -

16 dB. Nhằm giảm thiểu kích hoạt ño lường khác hệ thống. 

� Thông số Qrxlevmin = -80 dBm ñể hạn chế bớt chuyển 

giao khác hệ thống 

• Trên hệ thống mạng 2G: FDD_Qmin = 6 (ứng với -14dB). 

Thực hiện ño kiểm hiện trường với lộ trình giống ban ñầu trước 

khi thay ñổi thông số và phân tích bằng chương trình TEMS ta ñược 

như Hình 4.5. 

Dựa vào kết quả phân tích ở Hình 4.5 ta thấy số lượng chọn lại tế 

bào khác hệ thống chỉ còn 7 lần (4 lần chọn lại tế bào từ GSM sang 

UMTS và 3 lần chọn lại tế bào từ UMTS sang GSM). 

 

Hình 4.5: Phân tích số lượng chọn lại tế bào khác hệ thống sau khi 

thay ñổi thông số 
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4.4.2.2. Thực hiện ño kiểm chuyển giao khác hệ thống 

Kết nối 01 ñiện thoại di ñộng dòng máy Sony Ericsson với 01 

máy tính xách tay ñang chạy chương trình TEMS Investigation. 

Cưỡng bức UE truy cập vào tế bào UMTS bằng chương trình TEMS 

(trong chương trình TEMS Investigation, trong Menu tab chọn 

Configuration/Equipment Configuration chọn chế ñộ WCDMA sau 

ñó chọn lại chế ñộ Dual mode) hoặc trên ñiện thoại bằng cách chọn 

chế ñộ mạng của ñiện thoại là UMTS ñể UE bắt sóng 3G sau ñó 

chọn lại chế ñộ Dual mode. Sau ñó thực hiện cuộc gọi thoại và di 

chuyển trong khu vực quận Thanh Khê theo một lộ trình xác ñịnh. 

Sau khi phân tích bằng chương trình TEMS Investigation ta ñược 

thống kê ñược tổng số lần chuyển giao khác hệ thống giữa hệ thống 

UMTS và hệ thống GSM là 14 (từ UMTS sang GSM là 14 lần, từ 

GSM sang UMTS là 0 lần) như trong Hình 4.6. 

 

Hình 4.6: Phân tích số lượng chuyển giao khác hệ thống trước khi 

thay ñổi thông số 

Sử dụng chức năng “Report Generator” của TEMS Investigation 

ñể phân tích chất lượng tín hiệu của tế bào GSM và tế bào UMTS ta 

ñược các biếu ñồ như trong Hình 4.6. 
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Hình 4.6: Phân tích tín hiệu của các tế bào GSM và UMTS trên lộ 

trình ño kiểm hiện trường ñối với thủ tục chuyển giao khác hệ thống. 

Dựa vào ñồ thị phân tích tín hiệu tế bào GSM và tế bào UMTS 

trong Hình 4.6, ta nhận thấy công suất phát của các tế bào UMTS 

nằm phần lớn ñều lớn hơn -107 dBm và chất lượng của tín hiệu của 

các tế bào UMTS nằm trong khoảng -10 dB ñến -2 dB. Công suất tín 

hiệu GSM trong khoảng -92 dBm ñến -56 dBm. Số lượng chuyển 

giao khác hệ thống nhiều. 

Phân tích thông số thiết lập thủ tục chuyển giao khác hệ thống ta 

nhận thấy: 
• Đối với thủ tục chuyển giao khác hệ thống từ UMTS sang 

GSM:  

� Thông số kích hoạt ño lường khác hệ thống: 

HhoRscpThreshold = -105 dBm, HhoRscpCancel = -102 

dBm, HhoEcNoThreshold = -12 dB, HhoEcNoCancel = -9 

dB. Do chất lượng tín hiệu của tế bào UMTS rất tốt (hầu 

hết ñều lớn hơn ngưỡng Ec/No khai báo) nên ta chỉ cần 

ñiều chỉnh giảm thông số ngưỡng RSCP xuống ñể giảm 

kích hoạt ño lường khác hệ thống. 
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� Thông số quyết ñịnh chuyển giao khác hệ thống từ UMTS 

sang GSM: AdjgRxLevMinHO = -95 dBm. Do chất lượng 

tín hiệu của tế bào GSM trong trường hợp này tốt nên ta 

cần tăng ngưỡng quyết ñịnh chuyển giao ñể giảm chuyển 

giao khác hệ thống. 

• Đối với thủ tục chuyển giao khác hệ thống từ GSM sang 

UMTS:  

� Do thông số ngưỡng tải GSM ñược thiết lập với giá trị 

ISHOLEV = 10 nên chỉ khi tế bào GSM ngẽn 90% thì mới 

cho phép ño lường khác hệ thống. 

� Thông số ngưỡng chất lượng tín hiệu tế bào UMTS thực 

hiện chuyển giao là MRSL = 25 (ứng với khoảng -12 dB) 

Đề xuất thay ñổi thông số cho thủ tục chuyển giao tế bào khác hệ 

thống như sau: 

• Trên hệ thống mạng 3G: 

� Thông số kích hoạt ño lường khác hệ thống: 

HhoRscpThreshold = -107 dBm, HhoRscpCancel = -104 

dBm. 

� Thông số quyết ñịnh chuyển giao khác hệ thống từ UMTS 

sang GSM: AdjgRxLevMinHO = -85 dBm 

• Trên hệ thống mạng 2G: Không thay ñổi. 

Thực hiện ño kiểm hiện trường với lộ trình giống ban ñầu trước 

khi thay ñổi thông số và phân tích bằng chương trình TEMS ta ñược 

như Hình 4.7. 

Dựa vào kết quả phân tích ở Hình 4.7 ta thấy số lượng chuyển 

giao khác hệ thống chỉ còn 8 lần (0 lần chọn lại tế bào từ GSM sang 

UMTS và 8 lần chọn lại tế bào từ UMTS sang GSM). 
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Hình 4.7: Phân tích số lượng chuyển giao khác hệ thống sau khi 

thay ñổi thông số 

4.4.3. Nhận xét về kết quả của việc thay ñổi thông số 

4.4.3.1. Nhận xét kết quả thay ñổi thông số thủ tục chọn lại tế bào 

khác hệ thống 

Sau khi thay ñổi thông số, thực hiện ño kiểm hiện trường lại và 

phân tích bằng chương trình TEMS Investigation ta thấy rằng: 

• Thông số Ssearch_RAT, FDD_Qmin ñược thiết lập thỏa mãn 

ñiều kiện chống hiện tượng “ping – pong” ñồng thời vẫn giảm 

ñược chọn lại tế bào khác hệ thống. Thỏa mãn tiêu chí ñề ra. 

• Thông số FDD_Qmin = 6 (ứng với -14 dB) làm cho việc chọn 

lại tế bào sang UMTS dễ dàng vì dải chất lượng tín hiệu tế bào 

UMTS nằm trong khoảng -14 dB ñến -2 dB. Thỏa mãn tiêu chí 

ñề ra. 

• Số lượng chuyển giao khác hệ thống giảm hẳn từ 17 trường hợp 

xuống còn 7 trường hợp. Thỏa mãn tiêu chí ñề ra. 

• Không có hiện tượng “ping – pong”. Thỏa mãn tiêu chí ñề ra. 
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4.4.3.2. Nhận xét kết quả thay ñổi thông số thủ tục chuyển giao 

khác hệ thống 

Sau khi thay ñổi thông số, thực hiện ño kiểm hiện trường lại và 

phân tích bằng chương trình TEMS Investigation ta thấy rằng: 

• Việc thay ñổi thông số ngưỡng kích hoạt ño lường và quyết ñịnh 

chuyển giao khác hệ thống từ UMTS sang GSM ñã làm giảm số 

lượng chuyển giao khác hệ thống từ 14 lần xuống còn 8 lần. 

Thỏa mãn tiêu chí ñề ra. 

• Không có chuyển giao khác hệ thống từ GSM sang UMTS. 

Thỏa mãn tiêu chí ñề ra. 

• Không có hiện tượng “ping – pong”. Thỏa mãn tiêu chí ñề ra. 

4.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 

Qua chương này chúng ta ñã tìm hiểu về các thông số chính 

thường ñược sử dụng ñể ñiều khiển quá trình chuyển ñổi khác hệ 

thống giữa hệ thống UMTS và hệ thống GSM cũng như ñề xuất ñược 

các thông số phối hợp làm việc giữa hệ thống UMTS và hệ thống 

GSM với nền tảng hệ thống GSM của hãng Ericsson và hệ thống 

UMTS của hãng Nokia Seimens. 

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRI ỂN ĐỀ TÀI 

� Kết luận: 

Sau thời gian thực hiện, ñề tài “Đề xuất phương án phối hợp 

làm việc giữa hệ thống GSM và UMTS trên giao diện vô tuyến” 

ñã hoàn thành với sự hướng dẫn của thầy giáo, TS. Nguyễn Lê Hùng 

và nỗ lực của bản thân. 

Luận văn ñã trình bày về cách thức phối hợp làm việc giữa hệ 

thống 2G – GSM và 3G – UMTS cả trong mạng lõi và mạng vô 

tuyến. Đối với mạng lõi, luận văn ñã trình bày về các lớp bảo mật 

giữa hệ thống mạng GSM và hệ thống mạng UMTS và các thuật toán 
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ñể chuyển ñổi các lớp bảo mật giữa hai hệ thống mạng GSM, UMTS. 

Ngoài ra các cơ chế thực hiện các trường hợp phối hợp ở phần mạng 

lõi giữa hai hệ thống GSM, UMTS cũng ñược trình bày. Đối với 

mạng vô tuyến, luận văn ñã trình bày các thuật toán chuyển giao 

khác hệ thống và ñề xuất ñược các thông số chuyển giao khác hệ 

thống cùng với kết quả ño kiểm thực tế trên hệ thống mạng 

MobiFone tại Đà Nẵng. 

Với những kết quả ñạt ñược, có thể khẳng ñịnh luận văn ñã ñáp 

ứng ñược những mục tiêu nghiên cứu ñặt ra ban ñầu. Cụ thể, luận văn 

ñạt ñược nhưng kết quả cụ thể sau: 

- Đề xuất các thông số chuyển giao khác hệ thống trong hệ thống 

mạng GSM – UMTS kết hợp với nền tảng hệ thống GSM của 

hãng Ericsson và hệ thống UMTS của hãng Nokia Seimens. 

- Kết hợp giữa nội dung lý thuyết ñã nghiên cứu với ño kiểm hiện 

trường mạng MobiFone, luận văn ñã thu thập, phân tích số liệu 

từ ñó rút ra kết luận và ñánh giá hiệu quả của giải pháp. 

� Hướng phát triển của ñề tài: 

Trong quá trình nghiên cứu, do một số ñiều kiện khách quan, 

luận văn ñã chưa thực hiện ño kiểm hiện trường tại nhiều vị trí ñịa lý 

khác nhau của hệ thống mạng, cũng như những trường hợp cần ñiều 

chỉnh về thông số chuyển giao khác hệ thống trong các trường hợp 

ñặc biệt (ví dụ: trong trường hợp tổ chức bắn pháo hoa ở Đà Nẵng, 

khi ñó số lượng thuê bao tập trung nhiều tại một vị trí). Vì vậy hướng 

phát triển tiếp theo của ñề tài là thực hiện ño kiểm tại nhiều vị trí ñịa 

lý khác nhau của hệ thống mạng và ñề xuất các thông số chuyển giao 

khác hệ thống ñối với các trường hợp ñặc biệt. 


