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MỞ ĐẦU 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Quản lí tài nguyên vô tuyến (RRM) rất cần thiết ñể tối ưu 

ñảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS), và dung lượng mạng. RRM gồm 

nhiều loại ñiều khiển như: ñiều khiển truy cập (AC), ñiều khiển công 

suất (PC), ñiều khiển chuyển giao (HC), lập lịch gói (PS),  ñiều khiển 

tải hay là quản lí tải (LC).  

Mục ñích quản lí tài nguyên vô tuyến 

- Nhằm mở rộng dịch vụ, dung lượng mạng 

- Nhằm ñảm bảo vùng phủ sóng của mỗi dịch vụ. 

- Nhằm ñảm bảo yêu cầu chất lượng kết nối. 

- Đảm bảo tỷ lệ bị ngắt kết nối (block) thấp. 

- Tối ưu hóa việc chiếm dụng hệ thống trong khi hoạt ñộng. 

Quản lí tải LC là một chức năng quan trọng trong RRM, nó tác ñộng 

lớn ñến các chức năng khác. Một chương trình quản lí tải tốt sẽ giải 

quyết ñược các lí do cấp thiết của hệ thống mạng như sau: 

1. Trong 3G WCDMA, sử dụng băng thông lớn hay nhỏ là 

do yêu cầu của thuê bao (thường ñược viết là Bandwith on Demand ) 

2. Cước phí dịch vụ ñược tính bằng lưu lượng truyền dẫn 

(ñơn vị Mbyte), do ñó mạng thường truyền tối ña tốc ñộ ñể nhanh 

chóng giải phóng ñường truyền, nhất là ñoạn truyền vô tuyến. 

3. Tốc ñộ bit (bit rate) trên ñoạn truy nhập vô tuyến do ñiều 

chế OFDM quyết ñịnh: nếu thuê bao ở gần trạm, tỷ số tín hiệu trên 

nhiễu kênh Pilot (Eb/N0) lớn, Block code chỉ tỉ lệ lỗi BER thấp, 

mạng sẽ ñiều chế cao cộng thêm tỉ lệ mã sửa lỗi thấp, do ñó tốc ñộ bit 

cao. Ngược lại, nếu thuê bao ở xa trạm, mức tín hiệu kênh Pilot nhỏ, 
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Block code chỉ tỉ lệ lỗi BER lớn, mạng sẽ ñiều khiển bộ ñiều chế 

QAM ở mức thấp (16-8-4 QAM) cộng thêm tỷ lệ mã sửa lỗi cao, do 

ñó tốc ñộ bit sẽ thấp. 

4.  Trạm Radio Node RN – cũng như mọi thiết bị ñiện tử 

hiện ñại khác, có dung lượng- tức là khả năng xử lí thông tin tức thời, 

hữu hạn và phụ thuộc vào tốc ñộ xử lí, dung lượng RAM của các 

thành phần trong máy. Các nhà làm tiêu chuẩn thường lấy mức khả 

năng tối ña trong trường hợp OFDM là tất cả các sóng mang con ñều 

ñược dùng cho 1 ñường Down Link (hoặc Up Link) với ñiều chế tối 

ña (ví dụ 64 QAM), không cần sửa lỗi, không kênh Pilot. Khi ñó khả 

năng lí thuyết cũng chỉ có 1 tốc ñộ bit nhất ñịnh cho tất cả các thuê 

bao trong vùng phủ sóng của trạm RN. Thực tế phải dành 1 số không 

nhỏ kênh con của OFDM ñể làm kênh Pilot, 1 số kênh con làm 

ñường lên (Up link), khả năng ñiều chế phụ thuộc vào ñiều kiện 

truyền sóng của môi trường (xa, gần hoặc mưa nắng, che chắn…) 

5. Do vậy rất dễ xảy ra khả năng các thuê bao gần trạm lấy 

hết dung lượng của trạm, nhất là khi vào giờ cao ñiểm (busy hour), 

người ta có gửi và load nhiều dữ liệu. Khi ñó các thuê bao ở xa sẽ rơi 

vào nghẽn mạng 

Vì tất cả những lí do trên, ñiều khiển tải là bài toán cần có 

ñối với mạng Bit rate on demand hoặc tính cước theo dung lượng 

truyền dẫn. (Đây cũng là ñiểm khác biệt với mạng 2G GSM. Khi hoạt 

ñộng, mỗi thuê bao ñược cấp 1 kênh 9,6Kbps cho tin nhắn, với GPRS 

cũng chỉ 2 Time slot tốc ñộ tối ña mỗi khe thời gian là Code Schema 

(21,4 Kbps) như vậy chỉ ñạt ñều nhau cho mỗi thuê bao là ~40 

Kbps.) 
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2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN C ỨU 

Mục ñích nghiên cứu của ñề tài:  

Nghiên cứu phương pháp quản lí tải trong hệ thống thông tin di 

ñộng 3G WCDMA 

Nghiên cứu cơ chế giảm tải bằng thuật toán TFCS 

Mục ñích và chức năng quản lí tài nguyên vô tuyến 

Tìm hiểu cấu trúc, khuôn dạng kênh vô tuyến trong WCDMA 

Xây dựng chương trình mô phỏng bằng visual basic kết hợp 

với ñiều kiện thực tế ñể chọn ra thông số tối ưu cho chương trình 

quản lí tải 

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

3.1 Đối tượng nghiên cứu: 

- Lí thuyết quản lí tài nguyên vô tuyến trong mạng WCDMA 

(bao gồm mục ñích và chức năng) 

- Cấu trúc các kênh trên giao diện vô tuyến trong WCDMA 

- Tác ñộng của hệ số tải ñường lên, tỷ số tín hiệu trên nhiễu, hệ 

số tích cực thoại, quyền ưu tiên dành cho mỗi loại hình dịch vụ, tốc 

ñộ bit người dùng ñến vấn ñề tắc nghẽn trong mạng 

- Thuật toán giảm tải TFCS, quan hệ giữa khuôn dạng truyền 

tải TF và tốc ñộ bit người sử dụng. 

3.2 Phạm vi nghiên cứu : 

- Nghiên cứu về công nghệ 3G WCDMA 

- Nghiên cứu, mục ñích chức năng quản lí tài nguyên vô tuyến 

trong mạng WCDMA, ñặc biệt là chức năng quản lí tải LC 

- Nghiên cứu và xây dựng chương trình mô phỏng thuật toán 

quản lí tải và thuật toán giảm tải TFCS bằng ngôn ngữ lập 

trình visual basic. 
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- Nghiên cứu khuôn dạng cấu trúc kênh vô tuyến trong 3G 

WCDMA. 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Phương pháp nghiên cứu xuyên suốt là kết hợp nghiên cứu lí thuyết 

và thực hiện xây dựng chương trình mô phỏng bằng phần mềm 

Visual Basic. 

- Nghiên cứu chi tiết chức năng và thuật toán quản lí tải trong 

quản lí tài nguyên vô tuyến. 

- Xây dựng chương trình mô phỏng tiêu biểu, kết hợp với công 

việc thực tế ñưa ra các thông số tối ưu. 

5. KẾT CẤU LUẬN VĂN 

Cấu trúc luận văn gồm 4 chương như sau: 

Chương 1: TỔNG QUAN MẠNG 3G WCDMA 

Chương 2: GIAO DIỆN VÔ TUYẾN WCDMA 

Chương 3: TỐI ƯU HÓA QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN VÔ 

TUYẾN WCDMA 

Chương 4: THUẬT TOÁN VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÔ 

PHỎNG QUẢN LÍ TẢI 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN MẠNG 3G WCDMA 

1.1 Giới thi ệu chương 

Trong chương này sẽ giới thiệu về lịch sử phát triển, lộ trình 

tiến ñến 3G, kiến trúc mạng WCDMA và các dịch vụ của nó.  

1.2 Lịch sử phát tri ển 

1.3 Lộ trình phát tri ển mạng thông tin di ñộng hiện nay  

1.4 Kiến trúc mạng  

Hệ thống WCDMA ñược xây dựng trên cơ sở mạng GPRS. Về 

mặt chức năng có thể chia cấu trúc mạng WCDMA ra làm hai phần: 

mạng lõi (CN) và mạng truy nhập vô tuyến (UTRAN), trong ñó 

mạng lõi sử dụng toàn bộ cấu trúc phần cứng của mạng GPRS còn 

mạng  

Hình 1.2: Cấu trúc của UMTS 
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truy nhập vô tuyến là phần nâng cấp của WCDMA.  

1.5 Lưu lượng và dịch vụ trong WCDMA 

1.5.1 Chuyển mạch kênh (CS: Circuit Switch)  

1.5.2 Chuyển mạch gói (PS: Packet Switch)  

1.5.3 Dịch vụ chuyển mạch kênh (CS Service) 

1.5.4 Dịch vụ chuyển mạch gói (PS Service)  

 

1.6 Chất lượng dịch vụ (QoS) trong WCDMA 

QoS ở WCDMA ñược phân loại như sau: 

Loại hội thoại (Conversational, rt): Thông tin tương tác yêu 

cầu trễ nhỏ (thoại chẳng hạn). 

Loại luồng (Streaming, rt): Thông tin một chiều ñòi hỏi dịch 

vụ luồng với trễ nhỏ (phân phối truyền hình thời gian thực chẳng hạn: 

Video Streaming) 

Loại tương tác (Interactive, nrt): Đòi hỏi trả lời trong một 

thời gian nhất ñịnh và tỷ lệ lỗi thấp (trình duyệt Web, truy nhập 

server chẳng hạn). 

Loại nền (Background, nrt): Đòi hỏi các dịch vụ nỗ lực nhất ñược 

thực hiện trên nền cơ sở (e-mail, tải xuống file: Video Download) 

1.7 Kết luận chương 

CHƯƠNG 2: GIAO DIỆN VÔ TUYẾN WCDMA 

2.1 Giới thi ệu chương:  

2.2 Giới thi ệu tổng quan 

2.3 Kiến trúc ngăn xếp giao thức WCDMA 
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Hình 2.1. Kiến trúc giao thức vô tuyến cho UTRA FDD. 

2.4 Các kênh trong WCDMA 

Các kênh của WCDMA ñược chia thành các loại kênh sau ñây: 

Kênh vật lí (PhCH). Kênh mang số liệu trên giao diện vô tuyến. 

Mỗi PhCH có một trải phổ mã ñịnh kênh duy nhất ñể phân biệt với 

kênh khác. Một người sử dụng tích cực có thể sử dụng các PhCH 

riêng, chung hoặc cả hai. Kênh riêng là kênh PhCH dành riêng cho 

một UE còn kênh chung ñược chia sẻ giữa các UE trong một ô. 

Kênh truyền tải (TrCH). Kênh do lớp vật lí cung cấp cho lớp 2 

ñể truyền số liệu. Các kênh TrCH ñược sắp xếp lên các PhCH 

Kênh Logic (LoCH). Kênh ñược lớp con MAC của lớp 2 cung 

cấp cho lớp cao hơn. Kênh LoCH ñược xác ñịnh bởi kiểu thông tin 

mà nó truyền. 

Hình 2.17 cho thấy việc ghép hai kênh truyền tải lên một kênh 

vật lí và cung cấp chỉ thị lỗi cho từng khối truyền tải tại phía thu. 

TFI= Transport Format Indicator: Chỉ thị khuôn dạng truyền tải 
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TFCI= Transport Format Combination Indicator: Chỉ thị kết hợp 

khuôn dạng truyền tải 

Hình 2.17: Ghép 2 kênh truyền tải lên kênh vật lí 

2.5 Kết luận chương 

 

CHƯƠNG 3: TỐI ƯU HÓA QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN                

VÔ TUYẾN WCDMA 

3.1 Giới thi ệu chương 

3.2. Mục ñích và chức năng quản lí tài nguyên vô tuyến WCDMA 

3.2.1.  Mục ñích chung của quản lí tài nguyên vô tuyến  

Việc quản lí tài nguyên vô tuyến (RRM) trong mạng di ñộng 

3G có nhiệm vụ cải thiện việc sử dụng nguồn tài nguyên vô tuyến. 

Các mục ñích của công việc quản lí tài nguyên vô tuyến RRM có thể 

tóm tắt như sau : 

• Đảm bảo QoS cho các dịch vụ khác nhau. 



 9 

• Duy trì vùng phủ sóng ñã ñược hoạch ñịnh. 

• Tối ưu dung lượng hệ thống. 

3.2.2. Các chức năng của quản lí tài nguyên vô tuyến RRM. 

Quản lí nguồn tài nguyên vô tuyến có thể chia thành các chức 

năng : ñiều khiển tải, ñiều khiển thu nạp,  ñiều khiển công suất, 

chuyển giao và lập lịch cho gói tin. 

 Hình 3.1 chỉ ra các vị trí ñiển hình của các chức năng RRM 

trong phạm vi của một mạng WCDMA.  
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Hình 3.1 Các vị trí ñiển hình của các chức năng RRM trong 

mạng WCDMA 

3.2.2.1 Điều khiển tải (LC: Load control) 

3.2.2.2 Điều khiển thu nạp (AC: Admission control) 

3.2.2.3 Điều khiển công suất (PC: Power control) 

3.2.2.4 Điều khiển chuyển giao. (HC: Handover control) 

3.2.2.5 Lập lịch gói: (PS: Packet scheduling) 

3.3 Kết luận chương 
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CHƯƠNG 4: THUẬT TOÁN VÀ CH ƯƠNG TRÌNH                      

MÔ PHỎNG QUẢN LÍ T ẢI 

4.1 Giới thi ệu chương:  

4.2 Sự cần thiết phải quản lí tải 

1. Trong 3G WCDMA, sử dụng băng thông lớn hay nhỏ là 

do yêu cầu của thuê bao (thường ñược viết là Bandwith on Demand ) 

2. Cước phí dịch vụ ñược tính bằng lưu lượng truyền dẫn 

(ñơn vị Mbyte), do ñó mạng thường truyền tối ña tốc ñộ ñể nhanh 

chóng giải phóng ñường truyền, nhất là ñoạn truyền vô tuyến. 

3. Tốc ñộ bit (bit rate) trên ñoạn truy nhập vô tuyến do ñiều 

chế OFDM quyết ñịnh: nếu thuê bao ở gần trạm, tỷ số tín hiệu trên 

nhiễu kênh Pilot (Eb/N0) lớn, Block code chỉ tỉ lệ lỗi BER thấp, 

mạng sẽ ñiều chế cao cộng thêm tỉ lệ mã sửa lỗi thấp, do ñó tốc ñộ bit 

cao. Ngược lại, nếu thuê bao ở xa trạm, mức tín hiệu kênh Pilot nhỏ, 

Block code chỉ tỉ lệ lỗi BER lớn, mạng sẽ ñiều khiển bộ ñiều chế 

QAM ở mức thấp (16-8-4 QAM) cộng thêm tỷ lệ mã sửa lỗi cao, do 

ñó tốc ñộ bit sẽ thấp. 

4.  Trạm Radio Node RN – cũng như mọi thiết bị ñiện tử 

hiện ñại khác, có dung lượng- tức là khả năng xử lí thông tin tức thời, 

hữu hạn và phụ thuộc vào tốc ñộ xử lí, dung lượng RAM của các 

thành phần trong máy. Các nhà làm tiêu chuẩn thường lấy mức khả 

năng tối ña trong trường hợp OFDM là tất cả các sóng mang con ñều 

ñược dùng cho 1 ñường Down Link (hoặc Up Link) với ñiều chế tối 

ña (ví dụ 64 QAM), không cần sửa lỗi, không kênh Pilot. Khi ñó khả 

năng lí thuyết cũng chỉ có 1 tốc ñộ bit nhất ñịnh cho tất cả các thuê 

bao trong vùng phủ sóng của trạm RN. Thực tế phải dành 1 số không 

nhỏ kênh con của OFDM ñể làm kênh Pilot, 1 số kênh con làm 
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ñường lên (Up link), khả năng ñiều chế phụ thuộc vào ñiều kiện 

truyền sóng của môi trường (xa, gần hoặc mưa nắng, che chắn…) 

5. Do vậy rất dễ xảy ra khả năng các thuê bao gần trạm lấy 

hết dung lượng của trạm, nhất là khi vào giờ cao ñiểm (busy hour), 

người ta có gửi và load nhiều dữ liệu. Khi ñó các thuê bao ở xa sẽ rơi 

vào nghẽn mạng 

Vì tất cả những lí do trên, ñiều khiển tải là bài toán cần có 

ñối với mạng Bit rate on demand, hoặc tính cước theo dung lượng 

truyền dẫn.  

4.3 Nội dung của chương trình quản lí tải 
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Hình 4.1 Lưu ñồ thuật toán chương trình quản lí tải 
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4.3.1 Bước 1: Dò tìm tắc nghẽn 

hệ thống thường xuyên ño hệ số tải ñường lên ηUL và so 

sánh với ngưỡng ηCD. Nếu bé thua thì hệ thống vẫn tiếp tục thu nhận 

các kết nối mới, trường hợp ngược lại sẽ chuyển qua bước 2, là bước 

giải quyết tắc nghẽn. 

Hệ số tải ñường lên ñược tính theo công thức như ñã ñề cập trong 

chương 3: 
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4.3.2 Bước 2: Giải quyết tắc nghẽn 

Đầu tiên chúng ta sẽ lập ra một danh sách quyền ưu tiên, ví 

dụ những khách hàng sử dụng dịch vụ thoại thì ñược ưu tiên cao nhất 

tiếp ñến là các mức ưu tiên khác (nhắn tin sms, truy cập internet, 

truyền dữ liệu tốc ñộ cao…). Danh sách ưu tiên này sẽ phụ thuộc vào 

các loại dịch vụ mà khách hàng ñăng kí với nhà mạng. Khi tắc nghẽn 

xảy ra, mức ưu tiên thấp nhất sẽ ñược kiểm tra và xử lí cho tới khi 

mạng hoạt ñộng bình thường. 

Thuật toán giảm tải: Thuật toán giảm tải ñược thực thi theo 

các bước sau, trước hết nó sẽ khóa các kết nối mới sau ñó sử dụng 

thuật toán giới hạn TFCS. Tiếp ñến nó sẽ ngắt bớt các kênh truyền 

tải, ngắt các cuộc gọi, và cuối cùng là thực hiện việc chuyển giao. 

Nội dung của thuật toán giảm tải tập trung vào thuật toán giới hạn 

TFCS. Tốc ñộ truyền dữ liệu của người sử dụng dịch vụ sẽ ñược hạn 

chế bằng cách hạn chế tốc ñộ truyền các kênh truyền tải 



 15 

4.3.3 Bước 3: Khôi phục tắc nghẽn 

Một khi mạng ñã nằm trong tầm kiểm soát ñược các hình thức khôi 

phục tắc nghẽn sẽ thực hiện dựa trên quyền ưu tiên cho trước. Nó sẽ 

từng bước thực hiện như sau: 

1. Bỏ quyền ưu tiên 

2. Mở các kết nối mới 

3. Khôi phục lại TFmax cho người dùng ñã bị xử lí 

4. Khôi phục kênh truyền tải ñã bị ngắt 

5. Kết nối các cuộc gọi ñã bị ngắt 

6. Khôi phục lại các chuyển giao 

Để nắm ñược chi tiết nội dung thuật toán chúng ta thực hiện chương 

trình mô phỏng với các thông số cụ thể như phần dưới ñây. 

4.4 Thuật toán giới hạn TFCS 

Từ quyền ưu tiên, chương trình chọn ra ñược danh sách các 

user cần xử lí ñể giảm tải. Hình 4.2 là sơ ñồ thuật toán của chương 

trình giới hạn TFCS.  
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Hình 4.2 Lưu ñồ thuật toán giới hạn tải TFCS 
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4.4.1 Quan hệ TF và tốc ñộ bit Rb  

Khuôn dạng kênh truyền tải TF sẽ ñặc trưng tốc ñộ bit truyền cho 

mỗi kênh của người dùng (user). Nó gồm 2 phần chính như sau: 

Phần ñộng (Dynamic part:TB size, TBS size) 

Bao gồm các bit trong khối truyền tải (TB) và số khối ñược thiết lập 

ñể truyền ñi TBSS từ lớp MAC ñến lớp vật lí 

Phần bán tĩnh (Semi-static part: TTI, type/rate of coding,size of 

CRC) 

Bao gồm thời gian truyền dẫn các khối truyền tải TTI, trong hệ thống 

WCDMA, TTI nhận các giá trị 10ms, 20ms, 40ms, 80ms, kiểu/ tốc 

ñộ của việc mã hóa, kích cỡ của mã CRC. 

Các thông số TB size, TBS size, TTI sẽ xác ñịnh ñược tốc ñộ bit của 

kênh lưu lượng trước khi ñược xử lí ñưa vào lớp vật lí 

 

Hình 4.3 Khuôn dạng truyền tải TFCS 
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Vì tính chất của mỗi người sử dụng là khác nhau, nên số bit 

truyền tải trong mỗi TB và số TBS trong các TTI của người dùng là 

khác nhau. Để ñơn giản trong việc mô phỏng nhưng không làm sai 

lệch kết quả, luận văn ñưa ra mối quan hệ giữa TF và tốc ñộ bit Rb 

người sử dụng trong hai trường hợp tổng quát sau ñây. 

Trường hợp người dùng dữ liệu (phi thoại) với tốc ñộ bit thay ñổi và 

trường hợp người dùng thoại có tốc ñộ dựa vào bộ mã hóa/giải mã 

AMR sẽ ñưa ra các giá trị TF khác nhau. 

4.4.2 Trường hợp người dùng sử dụng dịch vụ dữ liệu (phi thoại) 

Bảng 4.1 Quan hệ khuôn dạng TF và tốc ñộ bit Rb 

Khuôn dạng truyền tải TF Tốc ñộ bit người dùng Rb 

TFmax =7 Rb = Rbmax/20 

TFmax =6 Rb = Rbmax/21 

TFmax =5 Rb = Rbmax/22 

TFmax =4 Rb = Rbmax/23 

TFmax =3 Rb = Rbmax/24 

TFmax =2 Rb = Rbmax/25 

TFmax =1 Rb = Rbmax/26 

TFmax =0 Rb = Rbmax/27 
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4.4.3 Trường hợp người dùng sử dụng dịch vụ thoại 

Bảng 4.4 Quan hệ giữa khuôn dạng truyền tải TF và tốc ñộ          

bit Rb 
 

Khuôn dạng truyền tải TF Tốc ñộ bit Rb (Kb/s) 
TFmax =8 12.20 
TFmax =7 10.20 
TFmax =6 7.95 
TFmax =5 7.40 
TFmax =4 6.70 
TFmax =3 5.90 
TFmax =2 5.15 
TFmax =1 4.75 
TFmax =0 1.80 

4.5 Nội dung thuật toán TFCS 

Hệ thống sẽ chọn người thứ i từ danh sách và kiểm tra khuôn dạng 

truyền tải TFmax của nó. Nếu TFmax = 0 thì hệ thống sẽ gửi lại cấu 

hình cho người này và tiếp tục xét tiếp người thứ i+1. Trường hợp 

TFmax khác 0, hệ thống sẽ thực hiện giảm bớt TFmax  ñi 1 (TFmax= 

TFmax-1). Sau ñó tính lại hệ số tải ñường lên của người thứ i và tổng 

tải của hệ thống bằng công thức: 

Trường hợp TF = TFmax thì tốc ñộ bit của người sử dụng dịch vụ là 

Rbmax, do ñó hệ số tải của người thứ i lúc này là ηimax 

=(1+i)*1/(1+w/(Eb/N0)i* Rbmax*νi)) 

Hệ số tải ñường lên của hệ thống khi TF = TFmax:  
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Trường hợp TF = TFmax -1 thì tốc ñộ bit của người sử dụng dịch vụ là 

Rbmax/2, do ñó hệ số tải của người thứ i lúc này là  

ηimax =(1+i)*1/(1+w/(Eb/N0)i* (Rbmax/2)*νi)).               (4.2) 

Tương tự như vậy chúng ta sẽ tính ñược hệ số tải ñường lên của hệ 

thống khi TF = TFmax-1, TF = TFmax-2, TF = TFmax-3, TF = TFmax-

4,… 

Hệ thống lấy tổng hệ số tải sau khi giảm người thứ i so sánh với 

ngưỡng hệ số tải khôi phục ηCR nếu bé thua hoặc bằng thì sẽ gửi lại 

cấu hình mới cho người thứ i và tiếp tục xét tiếp người thứ i+1. 

Trường hợp ngược lại, hệ thống tiếp tục giảm TFmax cho ñến khi nó 

bằng không. Quá trình tiếp diễn cho tới khi mạng trở lại bình thường 

và khi vấn ñề ñược giải quyết thuật toán sẽ chuyển sang bước tiếp 

theo của quá trình giảm tải 

4.6 Chương trình mô phỏng quản lí tải 

4.6.1 Giới thiệu chương trình 
Form giới thiệu 

 
Hình 4.4 Giao diện chính của chương trình 
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4.6.2 Chương trình dò tìm tắc nghẽn 
Kết quả mô phỏng 

 
 

Hình 4.7 Tiến trình xử lí công việc dò tìm tắc nghẽn 

4.6.3 Chương trình giải quyết tắc nghẽn 
 

 
Hình 4.14 Tiến trình xử lí tắc nghẽn 

4.6.4 Chương trình khôi phục mạng 
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Hình 4.17 Chọn chương trình khôi phục mạng 

Hình 4.18 Kết quả chương trình xử lí với người dùng thoại  

4.7 Chương trình mô phỏng dịch vụ thoại 

4.8 Kết luận chương 
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRI ỂN 
`Quản lí tải nhằm tối ưu hệ thống mạng luôn là một trong 

những vấn ñề quan trọng nhất trong lĩnh vực thông tin di ñộng. Luận 

văn trình bày bốn chương với bố cục rõ ràng, mạch lạc kết hợp một 

chương trình mô phỏng minh họa ñã cho ta thấy ñược tầm quan trọng 

của các chức năng trong RRM, và ñặc biệt chức năng quản lí tải. 

Nội dung chương 1 cung cấp một cách nhìn tổng quan về lịch 

sử phát triển và kiến trúc hệ thống mạng 3G WCDMA. Chương 2 

nêu rõ cấu trúc khuôn dạng các kênh trên giao diện vô tuyến, sự sắp 

ñặt ñể thu và phát các tín hiệu cũng ñược trình bày trong chương này. 

Chương 3 tìm hiểu mục ñích chức năng RRM ñối với hệ thống thông 

tin di ñộng nói chung và 3G WCDMA nói riêng. Từ ñây ta thấy ñược 

ý nghĩa của mỗi chức năng, ñặc biệt là chức năng quản lí tải. Các 

thông số liên quan ñến bài toán quản lí tải như hệ số tải ñường lên, 

tốc ñộ bit người sử dụng, tỉ số tín hiệu trên nhiễu, hệ số tích cực 

thoại, nhiễu kênh lân cận cũng ñược trình bày chi tiết. Chương 4 với 

mục ñích ñưa ra bài toán thực tế là giải quyết vấn ñề tắc nghẽn trong 

mạng và kết quả thu ñược có ý nghĩa rất lớn. Mở ñầu chương nêu lên 

sự cần thiết phải có chương trình quản lí tải. Tiếp theo luận văn nêu 

rõ tham số truyền tải TFCS và mối quan hệ của nó với tốc ñộ bit. Tại 

ñường lên của UE, một hoặc một vài khối truyền tải ñược gán vào 

một kênh logic cho dữ liệu phát tại lớp MAC. Các tham số của kênh 

truyền tải ñược chỉ ñịnh tại khuôn dạng truyền tải. Việc thiết lập một 

TFCs thì ñược cung cấp bởi ñiều khiển tài nguyên vô tuyến. Việc 

thiết lập này ñược gọi là TFCS. Dữ liệu phân phát ở các kênh truyền 

tải ñược sử dụng ở các khuôn dạng khác nhau gây nên biến ñổi công 

suất truyền dẫn và kết quả gây ra tốc ñộ bit dữ liệu, tỷ lệ lỗi bit khác 

nhau. Vì vậy vấn ñề lựa chọn TFC phù hợp theo sau tải hệ thống là 
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hết sức quan trọng của RRM. Kết quả của chương trình mô phỏng 

trong trường hợp tổng quát bao gồm dịch vụ thoại và dữ liệu, cùng 

với trường hợp chỉ dành cho thoại ñã thể hiện ñược kết quả bài toán 

giải quyết tắc nghẽn trong mạng 3G WCDMA. 

Với các kết quả ñạt ñược: 

- Đề xuất các thông số, giải pháp cụ thể trong quản lí tải LC ñể 

giải quyết các lí do cấp thiết như nêu trên nhằm khai thác 

hiệu quả tối ña của mạng 3G. 

- Kết quả mô phỏng chương trình quản lí tải 

- Hiểu rõ quy trình tối ưu hóa trong quản lí tài nguyên vô 

tuyến 3G WCDMA nói chung và chức năng quản lí tải nói 

riêng 

Luận văn ñã hoàn thành mục tiêu ñề ra có ý nghĩa thực tiễn và 

khoa học cao. Tuy nhiên do thời gian có hạn nên chưa thể nghiên cứu 

sâu sắc ñến bốn chức năng còn lại của RRM là ñiều khiển thu nạp, 

ñiều khiển công suất, ñiều khiển chuyển giao, lập lịch gói và xây 

dựng một bài toán tổng quát ñể có thể tối ưu nhất cho hệ thống mạng 

3G WCDMA. Chính vì vậy với nội dung xây dựng bài toán tổng quát 

ñể tối ưu RRM là hướng phát triển của ñề tài trong tương lai. 
 


