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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Công nghệ LTE ra ñời là sự cải tiến ñối với chuẩn 

thông tin di ñộng 3G UMTS/WCDMA, ñưa mạng di ñộng trở 

thành mạng hội tụ IP hoàn toàn, nâng khả năng truy cập dữ liệu 

với tốc ñộ lên ñến hàng trăm Mb/s, hứa hẹn ñem lại cho người 

dùng một mạng băng rộng thực sự mọi lúc mọi nơi.  

Công nghệ LTE, ñược phát triển trên nền tảng IP hoàn 

toàn, phục vụ cho các dịch vụ VOIP, video, streaming, internet 

băng rộng. Khi ñó lớp truy nhập của LTE có nhiệm vụ ñảm bảo 

và kiểm soát chất lượng dich vụ. Bộ lập lịch với kỹ thuật lập 

lịch là cốt lõi, ñược sử dụng trong lớp MAC giao diện vô tuyến 

là thành phần quan trọng thực hiện chức năng này. Kỹ thuật lập 

lịch ñã ñược phát triển nhiều trong mạng Internet băng rộng 

như FIFO, Round Robin, Maxmin, Best CQI, Max Throughput, 

PF… Khi áp dụng vào mạng di ñộng băng rộng có nhiều ñiểm 

khác biệt như ảnh hưởng của các thông số SNR, phân bố 

Anten, phân bố eNodeB, khoảng cách UE ñến NodeB... Vì thế, 

luận văn chọn hướng nghiên cứu về các kỹ thuật lập lịch trong 

hệ thống thông tin di ñộng LTE trong lớp MAC trên giao diện 

vô tuyến.  

Từ những vấn ñề nêu trên cùng với tầm nhìn tổng quan 

về các hướng nghiên cứu mới hiện nay, tôi chọn ñề tài: 

”NGHIÊN C ỨU KỸ THUẬT LẬP LỊCH NÂNG CAO 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG HỆ THỐNG THÔNG 

TIN DI ĐỘNG LTE”.   

2. Mục ñích nghiên cứu 
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Trên cơ sở nghiên cứu tổng quan hệ thống thông tin di 

ñộng LTE và các kỹ thuật lập lịch, luận văn tiến hành xây dựng 

các mô hình, kịch bản mô phỏng, thực hiện mô phỏng nhằm so 

sánh và ñánh giá một số kỹ thuật lập lịch, ñề xuất kỹ thuật lập 

lịch phù hợp cho hệ thống thông tin di ñộng LTE.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

a. Đối tượng nghiên cứu: 

-  Tổng quan hệ thống thông tin di ñộng LTE. 

-  Giao diện vô tuyến LTE. 

-  Các kỹ thuật lập lịch. 

-  Mô hình lập lịch. 

-  Các kịch bản lập lịch  

b. Phạm vi nghiên cứu: 

Đề tài tập trung chủ yếu vào nghiên cứu các kỹ thuật 

lập lịch trong lớp MAC trên giao diện vô tuyến. Sau ñó nghiên 

cứu xây dựng các kịch bản mô phỏng tính toán, so sánh và 

ñánh giá các kỹ thuật lập lịch. Nội dung luận văn chủ yếu tập 

trung vào các kỹ thuật lập lịch Round Robin, Best CQI, PF, 

MaxMin, Max Throughput. Các thông số ñánh giá bao gồm 

thông lượng eNodeB, thông lượng của người dùng UE, tỉ lệ lỗi 

BLER. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

-  Thu thập và phân tích các tài liệu và thông tin có liên quan 

ñến ñề tài . 

-  Kết hợp lý thuyết ñã nghiên cứu, tiến hành lập mô hình, kịch 

bản nhằm mô phỏng và tính toán các thông số chất lượng ứng 

với các kỹ thuật lập lịch.  

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn  
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Công nghệ LTE là bước tiếp theo ñể các mạng di ñộng 

tiến lên 4G, nhằm tạo nên hệ thống thông tin di ñộng băng rộng 

mọi lúc mọi nơi. Vì thế, hướng nghiên cứu này nhằm trang bị 

kiến thức về công nghệ di ñộng LTE và kỹ thuật lập lịch, góp 

phần chọn giải pháp tối ưu cho giao diện vô tuyến, góp phần 

nâng cao chất lượng dịch vụ cho người sử dụng. 

6. Cấu trúc luận văn 

Ngoài các phần mở ñầu, kết luận và hướng phát triển, 

tài liệu tham khảo, phụ lục, cấu trúc luận văn gồm các chương 

sau ñây: 

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN HỆ THỐNG THÔNG 

TIN DI ĐỘNG LTE: Nội dung chương này trình bày về các 

kiến thức tổng quan của hệ thống thông tin di ñộng LTE như 

giao diện vô tuyến, mô hình phân lớp trong eNodeB và các kỹ 

thuật quan trọng trong giao diện vô tuyến LTE. 

CHƯƠNG 2 CÁC KỸ THUẬT LẬP LỊCH: Nội dung 

chương này trình bày về các kỹ thuật lập lịch phổ biến hiện nay 

và so sánh các kỹ thuật lập lịch này.  

CHƯƠNG 3 KỸ THUẬT LẬP LỊCH TRONG LTE: 

Nội dung chương này trình bày hai phần chính là bộ lập lịch 

lớp MAC trong giao diện vô tuyến và các kỹ thuật lập lịch sẽ 

áp dụng mô phỏng trong môi trường LTE.  

 CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT 

QUẢ MÔ PHỎNG: Nội dung chương này trình bày về mô 

hình mô phỏng, các kịch bản mô phỏng cũng như kết quả mô 

phỏng kỹ thuật lập lịch trong LTE theo các thuật toán khác 

nhau. 
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CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN HỆ THỐNG THÔNG 
TIN DI ĐỘNG LTE 

1.1. Giới thi ệu chương 

1.2. Giới thi ệu về công nghệ LTE  

1.3.  Kiến trúc phân lớp của giao diện vô tuyến 

 

Hình 1.1 Kiến trúc phân lớp LTE 

1.3.1. Lớp vật lý  

Lớp vật lý LTE sử dụng công nghệ OFDMA cho 

ñường xuống và SC-FDMA cho ñường lên.  

1.3.2. Lớp MAC 

MAC có nhiệm vụ chính là ñiều khiển kênh vận 

chuyển, xử lý xung ñột, nhận dạng UE, ñiều khiển truyền lại 

HARQ. Tuy nhiên, chức năng quan trọng nhất của MAC là 

quản lý ưu tiên, lập lịch, có nhiệm vụ cấp phát tài nguyên vật lý 

cho kênh vật lý của người dùng ñược xử lý bởi lớp 1 và lớp 2.  

1.3.3. Lớp RLC 

1.3.4. Lớp PDCP  

1.3.5. Lớp RRC 
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1.4. Hệ thống kênh truyền trong LTE 

1.5. Lớp vật lý 

1.6. Lớp MAC 

1.7. Kết luận chương 

Nội dung chương này là cái nhìn tổng quan về hệ thống 

thông tin di ñộng LTE, là cơ sở tiến hành nghiên cứu và thực 

hiện mô phỏng các kỹ thuật lập lịch lớp MAC trong các 

chương tiếp theo. 

 

CHƯƠNG 2 CÁC KỸ THUẬT LẬP LỊCH 
2.1. Giới thi ệu chương 

Nội dung chương này sẽ trình bày về các kỹ thuật lập 

lịch phổ biến hiện nay và so sánh các kỹ thuật lập lịch này.  

2.2. Các thuật toán lập lịch 

2.2.1. Giới thiệu 

2.2.2. Các yêu cầu của bộ lập lịch 

2.2.3. Các kỹ thuật lập lịch cơ bản 

2.2.4. Tổng hợp về các kỹ thuật lập lịch 
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Bảng 2.1 So sánh giữa các kỹ thuật lập lịch. 

Thuật 

toán 
Ưu ñiểm Nhược ñiểm 

FIFO 
Nhanh và rất ñơn 

giản 

Không công bằng, không 

ñảm bảo các thông số 

QoS 

RR 

Đơn giản, công bằng 

khi kích thước gói 

như nhau. 

Không công bằng (khi 

kích thước gói thay ñổi), 

không ñảm bảo các thông 

số QoS 

Max TP 

Thông lượng hệ 

thống lớn nhất, ưu 

tiên UE có chất 

lượng ñường truyền 

tốt 

Không công bằng, ñộ 

biến ñộng thông lượng 

cao, không ổn ñịnh  

Best CQI 

Thông lượng UE 

lớn, quan tâm ñến 

chất lượng ñường 

truyền nên tỉ lệ lỗi 

thấp. 

Không công bằng  

PF 
Thông lượng cao, có 

tính công bằng. 
Thuật toán phức tạp 

MaxMin 

Đảm báo công bằng 

cho các UE, không 

gây tắc nghẽn 

Thông lượng hệ thống và 

UE không cao 
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2.3. Kết luận chương 

Thuật toán lập lịch rất ña dạng và ñược phát triển theo 

nhiều tiêu chí khác nhau như thông lượng, ñộ công bằng, ñộ 

trễ, ñộ phức tạp…Vì thế mỗi thuật toán có mỗi ưu và ñiểm 

riêng và không có thuật toán nào là hoàn hảo. Những thuật toán 

dung hòa những tiêu chí trên là thuật toán tốt nhất, ñáp ứng 

ñược nhiều loại lưu lượng, dịch vụ.  

 

CHƯƠNG 3 KỸ THUẬT LẬP LỊCH TRONG LTE 
3.1. Giới thi ệu chương 

Nội dung chương này sẽ trình bày hai phần chính là bộ 

lập lịch lớp MAC trong LTE và các kỹ thuật lập lịch áp dụng 

mô phỏng trong LTE.  

3.2. Bộ lập lịch trong eNodeB  

3.2.1. Đáp ứng kênh truyền 

3.2.2. Giao diện của bộ lập lịch MAC 

3.3. Kỹ thuật lập lịch trong LTE 

Nội dung ñề tài luận văn tập trung vào các kỹ thuật lập 

lịch thời gian không thực như Round Robin, Best CQI, PF, 

Max Throughput. Đây là các thuật toán có ñộ công bằng cao, 

quan tâm ñến việc cấp phát tối ña thông lượng cho từng người 

dùng.  
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3.3.1. Kỹ thuật lập lịch Round Robin  

3.3.2. Kỹ thuật lập lịch Best CQI  

3.3.3. Kỹ thuật lập lịch PF  

3.3.4. Kỹ thuật lập lịch Max Throughput  

3.3.5. Kỹ thuật lập lịch Maxmin  

3.4. Kết luận chương 

Việc ñánh giá hiệu quả một thuật toán lập lịch dựa vào 

nhiều yếu tố mà thuật toán ñó ñem lại cho hệ thống và người 

dùng như thông lượng, chất lượng dịch vụ, ñộ phức tạp …Tuy 

nhiên, trong nội dung luận văn không thể ñánh giá hết ñược các 

thông số mà chỉ tập trung vào các thông số theo ñánh giá là 

quan trọng là thông lượng, tỉ lệ lỗi BLER  do việc cấp phát 

thông lượng là rất quan trọng.  

 

CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ K ẾT 
QUẢ MÔ PHỎNG 

4.1.Giới thi ệu chương 

Trong chương này, luận văn sẽ trình bày về mô hình mô 

phỏng cũng như kết quả mô phỏng kỹ thuật lập lịch trong LTE 

theo các thuật toán khác nhau qua số liệu.  

4.2. Giới thi ệu chương trình LTE System Level Simulation 

4.3.Thiết lập mô phỏng 

4.3.1. Mô hình mô phỏng 

Lập mô hình mô phỏng như sau: Cho hệ thống LTE 

SISO với K UE với K = 5, 10, 15, 30...và N RB với N =6 ứng 

với băng thông 1,4 Mhz. Quá trình mô phỏng là vòng lặp với 

thời gian mỗi vòng lập là 1 TTI (1 ms). Trong mỗi TTI, các UE 

di chuyển với tốc ñộ trung bình 3 km/h. Vừa di chuyển, mỗi 
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UE sẽ tính toán SNR dựa vào vị trí, khoảng cách ñến eNodeB, 

công suất phát, fading...Từ SNR ñó UE sẽ ánh xạ qua hồi âm 

CQI gửi về eNodeB.  EnodeB sẽ dựa vào CQI, kết hợp thuật 

toán lập lịch mà cấp phát tài nguyên RB cho các UE. Trong 

quá trình truyền, sẽ có bước kiểm tra lỗi gói tin và truyền lại 

HARQ. 

4.3.2.Tính toán mô phỏng  

Các thông số ta tính toán số liệu ñể ñánh giá bao gồm: 

Thông lượng cell, thông lượng UE, BLER của cell, BLER của 

UE.  

4.3.3. Thuật toán mô phỏng 

4.4. Kịch bản mô phỏng 

Bảng 4.1  Các thông số mô phỏng thuật toán lập lịch 

Thông số Giá trị 

Số UE 5,10,15,30,45,60 

Số eNodeB 1 

Số cell 1 

Băng thông 1,4 Mhz 

Số RB 6 

Số subcarrier 72 

Thời gian mô phỏng 50 TTI, 100 TTI 

Thuật toán lập lịch 

Round Robin, Best CQI, 

MaxMin, Max ThroughPut, PF 

Kỹ thuật anten truyền  SISO 
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4.5. Kết quả mô phỏng  

4.5.1. Thông lượng và BLER của cell 

4.5.1.1. Thông lượng và BLER cell sử dụng thuật toán Round 

Robin 

   

 

 

Hình 4.7  Thông lượng cell và BLER ứng với 60 UE và 120 UE 
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4.5.1.2.Thông lượng và BLER cell sử dụng thuật toán Best CQI 

 

 

 

Hình 4.9 Thông lượng cell và BLER ứng với 60 UE và 120 UE 
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4.5.1.3.Thông lượng và BLER cell sử dụng thuật toán Max 

Throughput 

 
 

 
 

Hình 4.11 Thông lượng cell và BLER ứng với 60 UE và 120 

UE 
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4.5.1.4.Thông lượng và BLER cell sử dụng thuật toán PF 

 

 

 

 

 
Hình 4.13 Thông lượng cell và BLER ứng với 60 UE và 120 

UE 
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4.5.1.5. Thông lượng và BLER cell sử dụng thuật toán Max 

Min 

  

 

 

Hình 4.15 Thông lượng cell và BLER ứng với 60 UE và 120 

UE 
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4.5.2. Thông lượng và BLER của UE 

4.5.2.1. Thông lượng và BLER UE sử dụng Round Robin 

 

Hình 4.18 Thông lượng và BLER UE 5 

Bảng 4.2 Thông lượng của 5 UE dùng Round Robin 

TTI UE 1 UE 2 UE 3 UE 4 UE 5 

10 0.16 0.19 0.19 0.15 0.19 

20 0.36 0.39 0.39 0.35 0.38 

30 0.56 0.6 0.6 0.56 0.57 

40 0.72 0.79 0.8 0.76 0.78 

50 0.99 0.99 1 0.97 0.98 

60 0.99 1 1.01 1.02 1 

70 0.99 1 1.01 1.02 0.98 

80 0.99 1 1.01 1 0.98 

90 0.99 1.01 1.01 1 0.98 

100 0.99 1.01 1.01 1 0.98 
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4.5.2.2. Thông lượng và BLER UE sử dụng Best CQI 

 

Hình 4.21 Thông lượng và BLER UE 5 

Bảng 4.3 Thông lượng của 5 UE sử dụng Best CQI 

TTI UE 1 UE 2 UE 3 UE 4 UE 5 

10 0.28 0.11 0.2 0.13 0.18 

20 0.44 0.35 0.45 0.33 0.34 

30 0.6 0.55 0.73 0.58 0.46 

40 0.85 0.68 0.97 0.83 0.64 

50 1.22 0.82 1.08 0.99 0.9 

60 1.18 0.92 1.05 1.15 0.78 

70 1.25 0.94 0.98 1.2 0.68 

80 1.32 0.96 0.89 1.19 0.7 

90 1.3 1.02 0.9 1.1 0.74 

100 1.18 1.08 0.9 1.19 0.72 
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4.5.2.3. Thông lượng và BLER UE sử dụng Max ThroughPut 

 

Hình 4.24 Thông lượng và BLER UE 5 

Bảng 4.4 Thông lượng của 5 UE sử dụng Max TP 

TTI UE 1 UE 2 UE 3 UE 4 UE 5 

10 0.1 0.21 0.21 0.1 0.1 

20 0.4 0.32 0.6 0.52 0.1 

30 0.8 0.64 0.82 0.58 0.18 

40 1.12 0.75 0.92 0.98 0.28 

50 1.42 0.95 1.22 1.08 0.38 

60 1.43 0.85 1.4 1.18 0.38 

70 1.43 0.95 1.12 0.93 0.8 

80 1.25 0.75 1 1 1.13 

90 1.03 0.85 1.2 0.6 1.46 

100 1.14 0.75 1.1 0.82 1.44 
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4.5.2.4. Thông lượng và BLER UE sử dụng MaxMin 

 

Hình 4.27 Thông lượng và BLER UE 5 

Bảng 4.5  Thông lượng của 5 UE sử dụng Maxmin 

TTI UE 1 UE 2 UE 3 UE 4 UE 5 

10 0.2 0.15 0.2 0.16 0.19 

20 0.45 0.22 0.38 0.39 0.39 

30 0.65 0.52 0.6 0.55 0.61 

40 1.08 0.73 0.83 0.75 0.79 

50 1.05 0.91 1.04 0.93 0.99 

60 1.05 1 1.04 0.96 0.96 

70 1.04 1 1.06 0.97 0.95 

80 1.05 0.98 1.1 0.95 0.93 

90 1 0.9 1.1 1.03 1 

100 1 0.95 10.8 1.02 1 
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4.5.2.5. Thông lượng và BLER UE sử dụng PF 

 

Hình 4.30 Thông lượng và BLER UE 5 

Bảng 4.6 Thông lượng của 5 UE sử dụng PF 

TTI UE 1 UE 2 UE 3 UE 4 UE 5 

10 0.25 0.13 0.24 0.09 0.15 

20 0.44 0.36 0.46 0.3 0.3 

30 0.6 0.6 0.72 0.7 0.37 

40 0.85 0.7 0.95 0.82 0.58 

50 1.21 0.82 1.06 1 0.82 

60 1.18 0.93 1 1.23 0.72 

70 1.25 0.98 0.96 1.26 0.62 

80 1.32 0.92 0.9 1.18 0.75 

90 1.29 1 0.9 1.12 0.76 

100 1.13 1.08 0.92 1.2 0.75 
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4.6. Tổng hợp kết quả 

  Về thông lượng: Best CQI, Max Throughput, PF, 

Maxmin, RoundRobin. Về ñộ công bằng: Maxmin, PF, Round 

Robin, Max Throughput, Best CQI. Tổng hợp các thông số về 

công bằng, thông lượng và BLER: PF, Maxmin, Best CQI, 

Max Throughput, Round Robin. 

4.7. Kết luận chương 

Nếu hệ thống cần thông lượng lớn thì nên chọn Best 

CQI, PF, Max Throughput. Nếu hệ thống cần ñộ công bằng thì 

nên chọn Maxmin, PF, Round Robin. Nếu chọn một thuật toán 

ñảm bảo vừa thông lượng hiệu quả vừa ñộ công bằng thì ta nên 

chọn PF, Maxmin.  

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRI ỂN 

Kết luận: 

Công nghệ LTE, ñược hiểu là công nghệ di ñộng thế hệ 

thứ 4, hiện nay ñã ñược triển khai ở vài nước trên thế giới và có 

lẽ là sự lựa chọn của các mạng tại Vi ệt Nam, vốn trung thành 

với dòng công nghệ di ñộng GSM (thế hệ thứ 2), 

UMTS/WCDMA(thế hệ thứ 3). Mặc dù chưa ñược thương mại 

hóa nhiều nhưng LTE hứa hẹn sẽ làm người dùng rất hài lòng 

bởi sự vượt trội hơn nữa của công nghệ này so với thế hệ thứ 

ba. Với ñặc ñiểm là mạng toàn IP, LTE ñược phát triển ñể trở 

thành mạng internet không dây mạnh mẽ hỗ trợ ở mọi lúc, mọi 

nơi với băng thông hàng trăm Mb/s. Khi ñó, vai trò của bộ cấp 

phát tài nguyên phụ thuộc nhiều vào bộ lập lịch lớp MAC trong 

eNodeB. 
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Bộ lập lịch là một thực thể thông minh và ñóng vai trò 

chủ ñạo trong LTE. Bởi bộ lập lịch phải nhận rất nhiều thông 

tin, xử lý và ñưa ra quyết ñịnh chính xác và hiệu quả cho việc 

cấp phát tài nguyên cho người dùng. Hoạt ñộng của bộ lập lịch 

liên quan ñến tất cả các lớp từ lớp RLC, ñến MAC, lớp vật lý, 

bao gồm tiếp nhận, yêu cầu thông tin và ñiều khiển các thành 

phần thuộc các lớp trên. Vì thế, bộ lập lịch phải hoạt ñộng theo 

thuật toán tối ưu. Đó là kỹ thuật lập lịch. 

Việc phát triển kỹ thuật lập lịch khá quen thuộc trong 

nhiều lĩnh vực từ dịch vụ, hàng không, bán hàng, thông tin, 

máy tính…với các thuật toán ñơn giản ban ñầu như FIFO, 

Round Robin ñến các thuật toán phức tạp như Maxmin, PF, 

Exp Rule…Kỹ thuật lập lịch ñã phát triển nhiều khi môi trường 

mạng IP ra ñời. Việc phát triển thuật toán lập lịch trong di ñộng 

cũng ñã ñược thực hiện nhưng ñến khi LTE ra ñời, thuật toán 

lập lịch trong eNodeB thực sự trở thành quan trọng bởi LTE là 

hệ thống di ñộng toàn IP. 

Thuật toán lập lịch hay còn gọi là các kỹ thuật lập lịch 

có thể hiểu là thủ tục ñể hệ thống cấp phát tài nguyên cho 

người dùng theo cách hành xử khác nhau, theo các tiêu chí 

khác nhau như ñộ ưu tiên người dùng, ñộ ưu tiên dịch vụ, ñảm 

bảo chất lượng dịch vụ, băng thông cao nhất hay hiệu quả sử 

dụng cao nhất, ñảm bảo tính an toàn của mạng, tránh tắc 

nghẽn…Mặc dù có rất nhiều thuật toán lập lịch, nhưng việc 

phát triển thuật toán lập lịch cho lĩnh vực thông tin di ñộng rất 

phức tạp, vì thế khó tìm ra thuật toán lập lịch sử dụng trong 

LTE ngoài Round Robin, Best CQI, FIFO, MaxThroughPut, 
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PF. Vì thế ñây cũng là khó khăn khi nghiên cứu thuật toán lập 

lịch và ứng dụng mô phỏng trong nền tảng LTE.  

Nội dung luận văn ñã tập trung vào nghiên cứu về kỹ 

thuật lập lịch trong LTE, ở ñây luận văn tập trung vào kỹ thuật, 

không ñi sâu vào thuật toán. Sau ñó luận văn ứng dụng mô 

phỏng hoạt ñộng của các kỹ thuật này nhằm có ñược số liệu 

cần thiết, phục vụ cho việc so sánh, ñánh giá các kỹ thuật này 

với nhau. Các kỹ thuật ñược chọn mô phỏng là Round Robin, 

Best CQI, PF, Maxmin, MaxThroughPut. Kết quả mô phỏng ñã 

ñược thực hiện và ñem lại cho chúng ta nhiều kết quả. Trước 

hết, kết quả là bước kiểm chứng cho nghiên cứu lý thuyết kỹ 

thuật lập lịch, về tính chất, ưu nhược ñiểm của các kỹ thuật 

này. Sau ñó là bước so sánh các kỹ thuật nhằm ñề xuất kỹ thuật 

lập lịch hiệu quả nhất.  

Như ñã trình bày, luận văn chia kỹ thuật lập lịch thành 

hai loại là kỹ thuật lập lịch không quan tâm kênh truyền và kỹ 

thuật lập lịch quan tâm kênh truyền. RR là kỹ thuật không quan 

tâm kênh truyền. Best CQI, PF, MaxMin, MaxThroughPut là 

các kỹ thuật quan tâm kênh truyền. Kỹ thuật không quan tâm 

kênh truyền là không phù hợp với môi trường thông tin di ñộng 

bởi ñặc tính của ñường truyền di ñộng là luôn thay ñổi, không 

ổn ñịnh như có dây hay cả wifi. Vì thế, trong thông tin di ñông, 

các kỹ thuật quan tâm kênh truyền ñược phát triển rộng rãi, bởi 

khả năng ñáp ứng lại ñối với trạng thái kênh truyền, ảnh hưởng 

rất lớn ñến thông lượng, tỉ lệ lỗi, mã hóa và ñiều chế. 

Trong  nội dung luận văn, phần mô phỏng lấy mô hình 

là 5, 10 hoặc 15 UE di chuyển trong vùng phủ sóng của một 

cell của eNodeB LTE. Cell có băng thông 1,4 Mhz, ứng với 6 
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RB. ENodeB ñược áp dụng lần lượt các thuật toán lập lịch khác 

nhau. Trong mỗi TTI, theo thuật toán lập lịch, eNodeB sẽ cấp 

phát tài nguyên cho các UE. Các UE sẽ vừa di chuyển vừa tính 

toán SNR và CQI ñể báo cáo về eNodeB. CQI là cơ sở ñể 

eNodeB giám sát chất lượng ñường truyền ñến UE, có giá trị từ 

1 ñến 15. CQI càng cao thì mã hóa và ñiều chế tương ứng ñược 

chọn cho UE càng tốt, tăng tốc ñộ truy cập của UE. Ngoài CQI, 

kỹ thuật lập lịch áp dụng cách cấp phát tài nguyên là số RB, 

công suất phát theo thuật toán của nó như Round Robin, PF, 

Best CQI…Kết hợp CQI và kỹ thuật lập lịch cho ta cái nhìn 

tổng quan và hiểu về lập lịch trong LTE. Mô hình tính CQI và 

SNR của từng UE sử dụng kỹ thuật ESM, tổng hợp tất cả CQI 

và SNR từng RB các UE báo cáo lên eNodeB. Ánh xạ CQI và 

SNR ñảm bảo BLER nhỏ hơn 0,1. Trong mỗi TTI, ta ñều tính 

thông lượng của UE, của cell, BLER UE, cell và lưu trữ số liệu 

này làm cơ sở ñánh giá sau này. 

Sau khi mô phỏng, luận văn ñã có bước so sánh và 

ñánh giá các thuật toán lập lịch. Kết quả nhận ñược ñó là: Nếu 

hệ thống cần thông lượng lớn thì nên chọn Best CQI, PF, Max 

Throughput. Nếu hệ thống cần ñộ công bằng thì nên chọn 

Maxmin, PF, Round Robin. Nếu chọn một thuật toán ñảm bảo 

vừa thông lượng hiệu quả vừa ñộ công bằng thì ta nên chọn PF, 

Maxmin. Đây là bước ñánh giá dựa vào kết quả mô phỏng. Kết 

quả này cho thấy ñể chọn thuật toán lập lịch hiệu quả với hệ 

thống không phải là chuyện dễ. eNodeB không phải là siêu 

máy tính, không thể xử lý hàng loạt phép tính phức tạp trong 

tích tắc hàng 1 ms ñể ñưa ra quyết ñịnh tức thời. Mặc dù PF 

hay Maxmin là các thuật toán ñược kiểm nghiệm là tốt nhất, 
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nhưng ñể ứng dụng trong eNodeB thì còn phải qua thực 

nghiệm nhiều bởi vấn ñề quan trọng là khả năng xử lý và bộ 

nhớ ñáp ứng cho các thuật toán tối ưu này là rất lớn. Vì thế, 

việc chọn kỹ thuật lập lịch phù hợp với hệ thống là vấn ñề quan 

trọng hơn.  

Việc áp dụng kỹ thuật lập lịch trong hệ thống di ñộng 

LTE cần nhiều thông tin hơn nữa ñể có thể ứng dụng kỹ thuật 

lập lịch cho LTE như lưu lượng hiện tại, lưu lượng tương lai, 

bố trí mạng lưới, vị trí ñịa lý, ñặc ñiểm và thói quen truy cập 

của khách hàng, khả năng ñường truyền, khả năng xử lý 

eNodeB…Rất nhiều yếu tố ñược liệt kê cho thấy việc áp dụng 

kỹ thuật lập lịch rất quan trọng, ảnh hưởng rất nhiều ñến hệ 

thống di ñộng như LTE và cả người dùng. Và vai trò quan 

trọng của kỹ thuật lập lịch là không thể bàn cãi. 

 

Hướng phát triển: 

Luận văn chưa ñề cập ñến vấn ñề chất lượng dịch vụ 

và tác dụng các thuật toán lập lịch QoS ñến từng dịch vụ cụ 

thể. Vì thế, hướng phát triển của ñề tài là nghiên cứu thuật toán 

lập lịch QoS và tác dụng của nó ñối với chất lượng dịch vụ. 

 


