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Më ®Çu 

 

1. Tính cấp thiết của ñề tài. 

Trong những năm gần ñây, nhu cầu về băng thông ñối với các 

dịch vụ viễn thông ñã gia tăng một cách ñáng kể. Theo các chuyên 

gia [3] thì sự gia tăng nhanh của các mạng xảy ra, sẽ dẫn ñến những 

thách thức mới ñối với ngành công nghiệp viễn thông ñó là sẽ phải 

ñối mặt với một sự tiêu thụ năng lượng gia tăng của các mạng. Do 

ñó, các giải pháp năng lượng mức thấp ñang trở thành một ñề tài 

chủ yếu trong cuộc chiến chống lại sự nóng dần lên của trái ñất và 

trong cả việc ñiều khiển sự tiêu thụ năng lượng hoạt ñộng. Đồng 

thời những nhà khai thác và khách hàng ngày càng quan tâm hơn 

các công nghệ có thể chịu ñựng ñược về mặt môi trường. Do ñó, các 

hội ñồng tiêu chuẩn hóa và các nhà cung cấp thiết bị ñã bắt ñầu tính 

ñến việc tiết kiệm năng lượng là một trong số những việc phải làm 

ñầu tiên của họ, ñể cung cấp các giải pháp viễn thông “xanh” cho 

một tương lai gần. 

Hiện nay, hiệu suất năng lượng của các mạng viễn thông ñang 

nhận ñược sự chú ý nhiều hơn so với trong quá khứ vì những 

nguyên nhân khách quan. Theo thống kê [3] ñược ñưa ra vào năm 

2009 thì năng lượng ñiện chiếm 30% trong tổng số năng lượng ñược 

tiêu thụ trên thế giới, trong ñó mạng viễn thông (hầu hết dùng năng 

lượng ñiện) chiếm trên 8% tổng năng lượng ñiện tiêu thụ, tương 

ñương 2.5% năng lượng tiêu thụ trên thế giới. Và trong mạng viễn 

thông thì riêng mạng truy nhập ñã chiếm trên 50% lượng ñiện tiêu 

thụ. Những con số này ñược dự báo là sẽ gia tăng rất nhanh trong 

những năm tiếp theo vì sự phát triển không ngừng nghỉ của các 

mạng viễn thông. 
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Vì vậy, cùng với xu thế chung của thế giới, luận văn ñã nghiên 

cứu tìm hiểu một kỹ thuật lập lịch nhờ chế ñộ ngủ ñể tiết kiệm năng 

lượng trong mạng quang thụ ñộng ghép kênh phân theo thời gian 

(TDM-PON).  

2. Mục ñích nghiên cứu 

- Tìm hiểu các kỹ thuật tiết kiệm năng lượng qua chế ñộ ngủ 

trong các mạng quang thụ ñộng ghép kênh phân theo thời gian. 

Nghiên cứu và ñưa ra những ñặc ñiểm riêng của mỗi kỹ thuật. 

- Nghiên cứu một kỹ thuật lập lịch biểu qua chế ñộ ngủ mà 

ñược xem như là “kỹ thuật ngủ nhanh”. Trong ñó ñộ dài của các chu 

kỳ ngủ ñối với mỗi ONU (bộ kết nối ñầu cuối) ñược tính toán bằng 

phương pháp thống kê dựa trên việc giám sát các lần ñến liên tiếp 

giữa các khung hướng xuống. 

- Lập lưu ñồ thuật toán và xây dựng chương trình mô phỏng 

bằng Matlab ñể ñánh giá hiệu quả tiết kiệm năng lượng của kỹ thuật 

lập lịch biểu qua chế ñộ ngủ này.  

3.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

a. Đối tượng nghiên cứu: 

- Kỹ thuật lập lịch biểu qua chế ñộ ngủ ñược xem như là “kỹ 

thuật ngủ nhanh”. 

b. Phạm vi nghiên cứu: 

- Nghiên cứu lý thuyết về các kỹ thuật ngủ trong các mạng 

quang thụ ñộng TDM.  

- Nghiên cứu lý thuyết về một kỹ thuật lập lịch biểu qua chế ñộ 

ngủ. 

- Mô phỏng bằng chương trình Matlab của kỹ thuật lập lịch này 

ñể ñánh giá ñược hiệu quả tiết kiệm năng lượng dựa trên sự tiêu thụ 

năng lượng theo thời gian.  
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4.  Phương pháp nghiên cứu 

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

thuyết và mô phỏng bằng chương trình Matlab của kỹ thuật lập lịch 

ñể ñánh giá ñược hiệu quả tiết kiệm năng lượng. 

5.  Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

Đề tài “Nghiên cứu kỹ thuật lập lịch biểu chế ñộ ngủ ñể tiết 

kiệm năng lượng trong các mạng quang thụ ñộng TDM” sẽ mở ra 

ñược một cái nhìn cụ thể về các kỹ thuật tiết kiệm năng lượng trong 

mạng quang thụ ñộng. Qua ñó, ñánh giá ñược khả năng sử dụng 

hiệu quả các thiết bị ñầu cuối trong mạng quang thụ ñộng. Đặc biệt 

ở Việt Nam hiện nay, mạng FTTx ñang phát triển rất mạnh mẽ. Vì 

tính kinh tế, một số Công ty Viễn thông tại Vi ệt Nam ñã ñang và sẽ 

sử dụng mạng quang thụ ñộng PON, thay cho mạng chủ ñộng AON 

vào các kiến trúc mạng cáp quang FTTx. 

6.  Kết cấu luận văn 

 Kết cấu luận văn gồm 4 chương như sau:  

Chương 1: MẠNG QUANG THỤ ĐỘNG. 

Chương 2: CÁC KỸ THUẬT TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG NHỜ 

CHẾ ĐỘ NGỦ TRONG MẠNG QUANG THỤ ĐỘNG TDM. 

Chương 3: KỸ THUẬT LẬP LỊCH BIỂU CHẾ ĐỘ NGỦ. 

Chương 4: MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ. 

 

Chương 1: MẠNG QUANG THỤ ĐỘNG 

1.1. Giới thi ệu chương 

Chương này sẽ trình bày về mạng truy nhập PON, và mạng 

TDM-PON. Trong mạng TDM-PON sẽ khái quát về các cơ chế 

ghép kênh ñối với truyền hướng xuống và hướng lên, khái quát về 

cấu trúc chung của các khối thiết bị trong TDM-PON như là khối 
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OLT và ONU. Sau cùng sẽ sơ lược về các tiêu chuẩn cho mạng 

TDM-PON. 

1.2. Mạng PON  

Mô hình của PON ñược mô tả như trong Hình 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.3. Mạng PON ghép kênh phân chia theo thời gian      

Trong mạng TDM-PON, các tín hiệu ñược ghép theo miền thời 

gian và ñược phân bố trên toàn mạng nhờ các bộ chia năng lượng 

thụ ñộng ñược ñặt tại các nút mạng. 

1.4.  Các tiêu chuẩn cho mạng TDM-PON      

1.4.1.  B-PON 

1.4.2.  E-PON  

1.4.3.  G-PON 

1.5.  Kết luận chương 

Chương 1 ñã trình bày các ưu ñiểm nổi trội của mạng PON so 

với mạng AON. Chương cũng ñã trình bày về mạng TDM-PON, 

Hình 1.2: Mạng PON 
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trong ñó ghép kênh phân chia theo thời gian là phương pháp ñược 

ưu tiên hiện nay cho việc chia sẻ kênh quang trong mạng truy nhập 

khi mà nó cho phép một bước sóng ñơn ở hướng lên và chỉ một bộ 

thu phát ñơn ở OLT ñã làm cho giải pháp này có ưu thế hơn về chi 

phí ñầu tư.  

 

Chương 2: CÁC KỸ THUẬT TIẾT KI ỆM NĂNG LƯỢNG NHỜ 

CHẾ ĐỘ NGỦ TRONG MẠNG QUANG THỤ ĐỘNG TDM 

 

2.1.  Giới thi ệu chương 

Chương này sẽ trình bày các nội dung sau: 

1. Phân loại các kỹ thuật tiết kiệm năng lượng trong mạng 

TDM-PON. 

2. Tìm hiểu kỹ thuật tiết kiệm năng lượng hiện ñại trong mạng 

TDM-PON, trong ñó sẽ ñi vào trình bày: 

 - Các ñặc ñiểm của trạng thái ngủ 

 - Các hạn chế của việc bảo toàn năng lượng nhờ bộ 

thu phát ONU 

 - Khoảng thời gian của trạng thái ngủ 

 - Các ñiều kiện kích hoạt trạng thái ngủ 

 - Các ñiều kiện kích hoạt trở về trạng thái hoạt ñộng 

 - Các phương pháp thông báo hỗ trợ chế ñộ ngủ 

 - Các giải pháp cải thiện thời gian thức dậy của 

ONU. 

2.2.  Tổng quan  

2.3.  Phân loại các kỹ thuật ti ết ki ệm năng lượng trong mạng 

TDM-PON      

2.3.1.  Kỹ thuật làm mất năng lượng trong ONU 
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Kỹ thuật làm mất năng lượng trong ONU dựa trên thực tế là 

một vài chức năng của ONU có thể không hoạt ñộng hoặc ít nhất là 

không cần thiết trong một thời gian nào ñó và do ñó ta có thể tiết 

kiệm ñược một lượng năng lượng cắt giảm.  

2.3.2.  Kỹ thuật ONU ngủ không sâu 

Kỹ thuật ONU ngủ không sâu ra lệnh cho ñầu phát ONU có 

thể tắt nguồn trong các chu kỳ thời gian nào ñó trong khi ñầu thu 

ONU vẫn phải luôn luôn có nguồn. 

2.3.3.  Kỹ thuật ONU ngủ sâu 

Kỹ thuật ngủ sâu ñược mô tả như sau: bộ thu phát và hầu hết 

các chức năng của ONU tắt hoàn toàn trong toàn bộ thời gian khi ở 

trạng thái tiết kiệm năng lượng. Chỉ một số chức năng cơ bản vẫn 

còn hoạt ñộng theo tùy chọn, chẳng hạn như chức năng phát hiện 

hoạt ñộng và một số chức năng ñịnh thời cục bộ.  

2.3.4.  Kỹ thuật ONU ngủ nhanh 

Khi ở trạng thái tiết kiệm năng lượng, ONU ñi xuyên qua một 

chuỗi các chu trình ngủ, mỗi chu trình ñược cấu thành bởi một giấc 

ngủ và một chu kỳ hoạt ñộng. Trong suốt các chu kỳ ngủ, ONU vận 

hành như thể nó ñang ở chế ñộ ngủ sâu, nghĩa là nó hoàn toàn tắt 

nguồn, ngoại trừ một vài chức năng ñịnh thời và phát hiện hoạt 

ñộng thì vẫn còn hoạt ñộng. Thay vào ñó, trong suốt các chu kỳ hoạt 

ñộng, ONU hoạt ñộng bình thường. 

2.4.  So sánh các kỹ thuật ti ết kiệm năng lượng trong mạng 

TDM-PON 

2.5.  Kỹ thuật tiết ki ệm năng lượng hiện ñại trong mạng TDM-

PON    

2.5.1.  Các ñặc ñiểm của trạng thái ngủ 

- ONU vẫn tiêu thụ một lượng năng lượng ngay cả trong 

suốt chu kỳ ngủ.  
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- Nếu một dịch vụ hướng xuống bắt ñầu trong khi ONU vẫn 

còn ngủ, dữ liệu nhận ñược sẽ ñược lưu trữ trong bộ ñệm tại OLT 

ñể việc truyền ñi sau ñó không có gói dữ liệu nào bị mất. Theo cách 

này lưu lượng hướng xuống sẽ có một thời gian trễ (ñộ trễ) gia tăng, 

ñược giới hạn bên trong chu kỳ ngủ.  

2.5.2.  Các hạn chế của việc bảo toàn năng lượng do bộ thu phát 

ONU 

Chuyển tiếp của ONU từ trạng thái ngủ sang trạng thái hoạt 

ñộng (thức dậy) không phải là tức thời nhưng nó ñòi hỏi một lượng 

thời gian hữu hạn. Thời gian này một phần là do sự tái ñồng bộ hóa 

giữa OLT và ONU.  

Vì vậy, kỹ thuật chế ñộ ngủ nên xem xét ñến ñộ trễ khi thức 

dậy thông qua bộ thu phát ONU.  

2.5.3.  Khoảng thời gian của trạng thái ngủ 

Chiều dài của chu kỳ ngủ nên ñược xác ñịnh như là một kết 

quả cân ñối giữa các yêu cầu QoS và sự bảo toàn năng lượng mong 

muốn. Có thể xác ñịnh chiều dài chu kỳ ngủ theo 3 cách: 

  

- 

 

- Chu kỳ ngủ là hàm của thời gian ñến liên tiếp của khung. 

- Chu kỳ ngủ là hàm trung bình ñược làm phẳng hàm mũ của 

các lần ñến liên tiếp. 

2.5.4.  Các ñiều kiện kích hoạt trạng thái ngủ  

Điều kiện thường ñược thông qua khi bước vào trạng thái ngủ 

là sự vắng mặt các thông báo ñược gửi xuống (từ OLT ñến các 

ONU) hoặc ñược gửi hướng lên (từ người sử dụng ñến OLT), có 

nghĩa là không có dịch vụ hoạt ñộng.  

Các phương pháp ñể kích hoạt ONU vào trạng thái ngủ: 

(2.1) 
Độ dài khung x 8 

Thời gian chờ = 
Băng thông x Tỷ lệ 
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- Đo lưu lượng chảy qua ONU. 

- Giám sát các thông báo ñiều khiển lớp trên chỉ báo sự chấm 

dứt và bắt ñầu của lưu lượng. 

- Giám sát các chỉ báo bên ngoài của hệ thống. 

- Dựa vào khoảng khung hướng xuống. 

- Dựa vào chiều dài xếp hàng hướng xuống của lưu lượng tại 

OLT.  

- Dựa trên trung bình ñược làm phẳng hàm mũ ñược tính trên 

khoảng thời gian giữa các khung. 

2.5.5.  Các ñiều kiện kích hoạt trở về trạng thái hoạt ñộng 

Việc mong muốn trở về trạng thái hoạt ñộng (thức dậy) cả 

trong trường hợp lưu lượng ñến từ phía mạng (hướng xuống) và 

trong trường hợp lưu lượng ñến từ phía người sử dụng (hướng lên).  

2.5.6.  Các phương pháp thông báo hỗ trợ chế ñộ ngủ 

- Quá trình chuyển ñổi giữa các trạng thái hoạt ñộng và ngủ 

của ONU có thể ñược khởi tạo bởi OLT hoặc bởi chính ONU. 

- Có thể ñiều khiển chuyển ñổi trạng thái bằng cách sử dụng 

các bộ ñịnh thời (tại OLT hoặc tại ONU) ñược nạp sẵn trước một 

giá trị thời gian nhất ñịnh, việc kích hoạt quá trình chuyển ñổi xảy 

ra khi chúng hết hạn. Giải pháp thứ hai không cho phép tính linh 

hoạt nhiều nhưng ít ñòi hỏi phí tổn truyền thông giữa OLT và ONU.  

2.5.7.  Các giải pháp cải thiện thời gian thức dậy của ONU 

Các tác giả trong [7] ñề xuất hai giải pháp khác nhau ñể cài 

ñặt khối CDR nhằm ñạt ñược thời gian phục hồi ñồng hồ ngắn hơn 

và do ñó cải thiện ñược thời gian tốn thêm khi ONU thức dậy.  

2.6.  Kết luận chương   

Nội dung chương trình bày tổng quan về các kỹ thuật tiết kiệm 

năng lượng trong mạng TDM-PON bao gồm: kỹ thuật làm mất năng 

lượng trong ONU, kỹ thuật ONU ngủ không sâu, kỹ thuật ONU ngủ 
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sâu và kỹ thuật ONU ngủ nhanh. Nhìn chung, mỗi kỹ thuật ñều có 

ứng dụng riêng trong từng tình huống riêng của nó.  

Kỹ thuật ONU ngủ nhanh nhìn chung là kỹ thuật ổn nhất cả về 

mặt tiết kiệm năng lượng lẫn sự bảo toàn lưu lượng so với các kỹ 

thuật trên. Bởi vì khi ngủ thì ONU ngủ theo kỹ thuật ngủ sâu nên 

khả năng tiết kiệm năng lượng là rất cao và trong khi ONU ngủ, 

OLT vẫn ñệm lưu lượng có gán ñịa chỉ của từng ONU cụ thể ñến 

nó, nên cơ chế này ñã bảo toàn ñược lưu lượng cho các ONU.      

Chương cũng ñi sâu tìm hiểu kỹ thuật tiết kiệm năng lượng hiện 

ñại trong mạng TDM-PON. Thông qua kỹ thuật này, luận văn ñã 

làm rõ ñược các thuộc tính, phương pháp, ñiều kiện ñể làm nên một 

kỹ thuật tiết kiệm năng lượng hiện ñại thông qua chế ñộ ngủ trong 

mạng TDM-PON. Luận văn cũng ñã cho thấy các hạn chế của việc 

bảo toàn năng lượng do bộ thu phát ONU phải thực hiện các nhiệm 

vụ ñồng bộ khi mới thức dậy nên gây ra trễ lớn, và luận văn cũng 

nêu ra các giải pháp ñể cải thiện các hạn chế này.  

 

Chương 3: KỸ THUẬT LẬP LỊCH BIỂU CHẾ ĐỘ NGỦ 

 

3.1. Giới thi ệu chương  

Chương này sẽ ñi vào trình bày cách thức hoạt ñộng của một kỹ 

thuật lập lịch ngủ mà ñược xem như là ngủ nhanh. Bao gồm các nội 

dung chính như sau: 

- Các tiến trình trong sơ ñồ hoạt ñộng 

- Cơ chế hoạt ñộng gồm: dự ñoán các chu kỳ rỗi, lập lịch các 

chu kỳ ngủ, các tính năng bổ sung ñể cải thiện hiệu suất của kỹ 

thuật ngủ. 
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3.2. Tổng quan 

3.3. Sơ ñồ hoạt ñộng     

Sơ ñồ hoạt ñộng ñể hỗ trợ việc lập lịch ngủ theo ba tiến trình 

như ñược phác họa trong Hình 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Cơ chế ñiều khiển 

Cơ chế ñiều khiển chịu trách nhiệm về việc kích hoạt hướng 

ñến các yêu cầu ngủ và việc tính toán ñộ dài các chu kỳ ngủ. Trong 

cả hai kỹ thuật ñều phải ñối phó với việc giám sát các lần ñến liên 

tiếp của các khung hướng xuống mà ñược gắn ñịa chỉ ñến một ONU 

cụ thể.  

3.4.1. Dự ñoán các chu kỳ rỗi     

Sử dụng phương pháp thống kê ñể dự ñoán thời gian ñến liên 

tiếp kế tiếp trên cơ sở tác ñộng quá khứ của lưu lượng hướng xuống. 

Hình 3.1: Ba tiến trình của sơ ñồ hoạt ñộng 
 

OLT ONU 

SLEEP 

ACK 

WAKEUP 

TSLEEP 

(a) ONU chấp 
nhận yêu cầu 
ngủ 

OLT ONU 

(b) ONU ngắt 
chu kỳ ngủ vì 
gặp lưu lượng 
vào hướng lên 

OLT ONU 

NACK 

(c) ONU từ chối 
yêu cầu ngủ vì sự 
có mặt của lưu 
lượng hướng lên 

WAKEUP 
TSLEEP 

SLEEP SLEEP 

ACK 
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Đầu tiên, giả sử các khung ñược gắn ñịa chỉ cụ thể ñến một 

ONU ñi ñến OLT theo phân phối Poisson. Do ñó, các lần ñến liên 

tiếp liên quan sẽ ñi theo phân phối mũ.  

Bước ñầu tiên của phương pháp này là việc ước lượng giá trị 

trung bình của phân phối hiện tại của các lần ñến liên tiếp. Điều này 

thực hiện ñược nhờ vào trung bình cộng ñược tính trong n mẫu: 

    

 

 

 

Trong ñó, k  là biến rời rạc ñếm các biến cố ñến của các khung 

hướng xuống mà ñược gắn ñịa chỉ ñến một ONU cụ thể tại OLT và 

)(xiat  là thời gian ñến liên tiếp giữa lần ñến thứ )1( −x  và lần ñến 

thứ x . 

Bước thứ hai là việc ước lượng thời gian ñến liên tiếp kế tiếp. 

Thực hiện ñược nhờ vào phương pháp trung bình ñược làm phẳng 

hàm mũ. Công thức tổng quát ñối với trung bình ñược làm phẳng 

hàm mũ là:   

)1().1()1(.)( −−+−= tESActYctESA , 0>t , 0)0( =ESA    (3.2) 

Trong ñó t  là biến rời rạc biểu thị các mẫu thời gian rời rạc, c  là 

một hệ số ñặc trưng cho cấp ñộ giảm trọng số có giá trị từ 0 ñến 1 

và )1( −tY  là quan sát tại thời ñiểm 1−t . 

Biểu thức logic thực hiện cơ chế như ñã mô tả ñể dự ñoán các 

chu kỳ rỗi ñược trình bày như dưới ñây: 

if tbtbtb kkk )1()2()1(( −>−−−   

or  ))2()2()1( tbtbtb kkk −>−−−  

)1()( −= kiatkESA  

1,

)(
1

0 −≥
−

=
∑

−

= nk
n

jkiat

k

n

j
tb  (3.1) 
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reset 1−= k  
else 

)1(.
1

2
1)1(.

1

2
)( −









+−
−+−

+−
= kESA

resetk
kiat

resetk
kESA

 
3.4.2.  Lập lịch các chu kỳ ngủ

 a. Phương pháp ñối với lưu lượng nhạy trễ 

Khi giá trị ESA nằm giữa các ngưỡng 1thr  và 2thr , thì chu kỳ 

ngủ sẽ bằng một nửa của ESA, nếu không nó sẽ bằng 2T . Các 

giá trị của hai mức ngưỡng 1thr , 2thr ñược thiết lập tương ứng bằng 

1*2 T  và 2*2 T . 

b. Phương pháp ñối với lưu lượng không nhạy tr ễ 

Việc tính toán các chu kỳ ngủ bao gồm  các yêu cầu ngủ ñược 

chia thành hai giai ñoạn. Giai ñoạn ñầu tiên chu kỳ ngủ ñược gán 

bằng nửa giá trị của ESA. Nếu khung lưu lượng hướng xuống 

mới ñối với ONU cụ thể, không ñến trong suốt chu kỳ ngủ ñầu tiên, 

thì giai ñoạn thứ hai bắt ñầu. Đây là chu kỳ ngủ ñược thiết lập bằng 

phần thấp hơn một nửa giá trị của ESA. Những chu kỳ 

ngủ ngắn hơn này sau ñó ñược lập lịch lại nhiều lần cho ñến khi một 

khung hướng xuống mới ñối với ONU ñang ngủ ñến tại OLT.  

3.4.3. Các tính năng bổ sung          

a. Xử lý các lỗi 

b. Giám sát các bộ ñệm 

c. Các ONU rỗi 

3.5. Kết luận chương 

Như vậy, bằng cách giám sát các lần ñến liên tiếp của các khung 

hướng xuống có gắn ñịa chỉ ñến một ONU, và bằng phương pháp 

thống kê ñể tính toán ñộ dài các chu kỳ ngủ, ñã tạo nên một kỹ thuật 

(3.4) 
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ngủ mà ñược xem như là kỹ thuật ngủ nhanh. Với các tính năng bổ 

sung như xử lý lỗi, giám sát bộ ñệm, …trong cơ chế ñiều khiển của 

kỹ thuật, ñã cho chúng ta thấy ñược sự chặt chẽ của kỹ thuật ngủ 

này. Hơn nữa, cơ chế ñiều khiển cũng ñã thực hiện qua hai phương 

pháp nhỏ ñể có thể bảo toàn chất lượng dịch vụ khi lưu lượng nhạy 

trễ làm chủ, và sẽ tiết kiệm ñược nhiều năng lượng hơn khi lưu 

lượng không quá nhạy với trễ. Mục ñích là ñể cải tiến ñược hiệu 

năng năng lượng nhưng không ảnh hưởng nhiều ñến chất lượng dịch 

vụ. Đó cũng chính là mục ñích mà mọi phương pháp tiết kiệm năng 

lượng trong viễn thông ñều mong muốn ñạt tới.  

 

Chương 4: MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ K ẾT QUẢ 
 

4.1. Giới thi ệu chương   

Chương này sẽ ñi vào các nội dung sau: 

- Lập hai lưu ñồ thuật toán mô phỏng. Trong ñó một lưu ñồ dựa 

trên cơ chế ñiều khiển của kỹ thuật ngủ ñã trình bày trong chương 3 

và một lưu ñồ dựa trên cơ chế trên nhưng ñược ñơn giản hóa. 

- Dựa trên các lưu ñồ thuật toán, mô phỏng bằng Matlab. 

- Nhận xét, ñánh giá kết quả sau khi chạy chương trình mô 

phỏng. 

4.2. Tổng quan 

4.3. Lưu ñồ thuật toán  

4.3.1. Lưu ñồ thuật toán mô phỏng kỹ thuật chế ñộ ngủ sử dụng 

phương pháp dự ñoán thời gian ñến liên tiếp kế tiếp 

a. Đối với tr ường hợp lưu lượng nhạy trễ 

b. Đối với tr ường hợp lưu lượng không nhạy tr ễ 
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4.3.2.  Lưu ñồ thuật toán mô phỏng kỹ thuật chế ñộ ngủ sử dụng 

phương pháp ñược ñơn giản hóa 

a. Đối với tr ường hợp lưu lượng nhạy trễ 

b. Đối với tr ường hợp lưu lượng không nhạy tr ễ 

4.4. Chương trình mô phỏng và ñánh giá kết quả  

Sau khi chạy các chương trình mô phỏng ta nhận thấy: 

Hình 4.1 cho thấy mức thời gian trải qua trong trạng thái ngủ là 

hàm giá trị trung bình của các phân phối các lần ñến liên tiếp. Thuật 

ngữ Tech.1 ñặc trưng cho kỹ thuật 1 chỉ thị kỹ thuật chế ñộ ngủ sử 

dụng phương pháp dự ñoán thời gian ñến liên tiếp kế tiếp. Còn thuật 

ngữ Tech.2 ñặc trưng cho kỹ thuật 2 chỉ thị phương pháp ñược ñơn 

giản hóa bằng cách sử dụng trung bình số học là dự ñoán của các 

lần ñến liên tiếp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Như vậy, Kỹ thuật 1 có thể thích ứng nhanh hơn với các ñiều 

kiện thay ñổi của lưu lượng mà không ảnh hưởng ñến việc thiết lập 

lại giá trị dự ñoán của nó ñến một giá trị dưới ngưỡng kích hoạt vì 

Hình 4.1: Mức thời gian ngủ là hàm trung bình của thời gian ñến liên tiếp 

 

 



 17 

các giá trị trung bình của các lần ñến liên tiếp khá xa nó. Đồ thị 

cũng cho thấy khi thời gian ñến liên tiếp trung bình rất cao, hai kỹ 

thuật có xu hướng hiển thị các hiệu năng năng lượng giống nhau.  

Hình 4.1 cũng cho thấy các phương pháp lập lịch ñược sử dụng 

ñối với lưu lượng nhạy trễ, và không nhạy trễ ñưa ra các mức thời 

gian ngủ tương tự nhau lên ñến một thời gian ñến liên tiếp trung 

bình ~ 100 ms. Trên giá trị này, việc lập lịch ñược sử dụng cho lưu 

lượng không nhạy trễ ñem lại các hiệu năng về năng lượng tốt hơn 

vì nó có thể lập lịch các chu kỳ ngủ dài hơn một cách ñáng kể so với 

phương pháp lập lịch khác khi ñược mô tả bởi một chu kỳ ngủ tối 

ña cho phép.  

Các kết quả ñược trình bày trong Hình 4.1 ñược ánh xạ trong 

Hình 4.2, biểu thị năng lượng ñược tiêu thụ bởi một ONU như là 

hàm của thời gian ñến liên tiếp trung bình của khung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.2: Sự tiêu thụ năng lượng là hàm của thời gian ñến liên tiếp trung bình 
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Nếu thời gian thức dậy tăng, thì phương pháp lập lịch ñược sử 

dụng trong trường hợp lưu lượng không nhạy trễ có kết quả  thuận 

lợi ñối với các giá trị lần ñến liên tiếp trung bình thấp hơn so với 

mức 100 ms của trường hợp khi chưa tăng thời gian thức dậy, như 

thể hiện trong Hình 4.3. Nhưng nếu thời gian ñến liên tiếp trung 

bình thấp hơn ~ 60 ms, thì phương pháp ñối với lưu lượng nhạy trễ 

thuận lợi hơn về mặt tiết kiệm năng lượng.  

Hiện tượng tương tự xuất hiện khi lưu lượng nhạy trễ ñòi hỏi 

một dung sai của trễ xếp hàng bổ sung thấp hơn.   

Trong trường hợp này, chu kỳ có thể lập lịch tối ña của lưu 

lượng nhạy trễ sẽ ngắn hơn , hiệu năng năng lượng sẽ thấp hơn.  

Như vậy cũng trong trường hợp này, lợi thế của kỹ thuật linh 

hoạt hơn xuất hiện ở các giá trị lần ñến liên tiếp trung bình thấp 

hơn. Điều này ñược thể hiện trong Hình 4.4, ñạt ñược bằng 

 

Hình 4.3: Sự tiêu thụ năng lượng là hàm của thời gian ñến liên tiếp trung bình 

với thời gian thức dậy ñược tăng lên thành 5 ms 
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việc thiết lập ñộ trễ bổ sung có thể cho phép tối ña ñối với lưu lượng 

nhạy trễ là 5 ms: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Như ñã nhận thấy trong Hình 4.1, Hình 4.5 cũng cho thấy rằng 

 khi thời gian ñến liên tiếp trung bình  dưới ~6 ms, kỹ thuật chế ñộ 

ngủ có một dự ñoán dựa trên mức trung bình cộng (kỹ thuật) không 

kích hoạt bất kỳ chu kỳ ngủ nào, trong khi kỹ thuật 1 thì có. Dù ñộ 

trễ bổ sung trung bình ở khu vực này có thể ñược coi là không ñáng 

kể vì nó thấp hơn 1 ms. Ngoài vùng bắt ñầu (có thời gian ñến liên 

tiếp trung bình từ ~6 ms ñến ~10 ms), mà tại ñó kỹ thuật 1 cho 

thấy hiệu năng ñộ trễ tốt hơn so với kỹ thuật 2, còn lại thì hai kỹ 

thuật hiển thị các hiệu năng ñộ trễ tương tự nhau như theo sơ ñồ. 

 

 

 

 

 
 Hình 4.4: Sự tiêu thụ năng lượng là hàm của thời gian ñến liên tiếp 

trung bình với chu kỳ ngủ tối ña ñược làm giảm 
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So sánh các phương pháp lập lịch ñược sử dụng ñối với lưu 

lượng nhạy trễ và không nhạy trễ. Hình 4.5 cho thấy phương 

pháp ñối với lưu lượng không nhạy trễ dẫn ñến ñộ trễ ít hơn so 

với phương pháp lưu lượng nhạy trễ cho ñến ~100 ms của thời gian 

ñến liên tiếp trung bình. Trên 100 ms, tình huống chuyển ngược lại.  

Các kết quả tương tự liên quan ñến việc so sánh giữa hai  

phương pháp lập lịch sử dụng lưu lượng nhạy trễ và không nhạy 

trễ cũng ñược chỉ ra trong Hình 4.6. Ở ñây ñộ trễ bổ sung trong 

trường hợp xấu nhất ñược biểu thị như là hàm của thời gian ñến liên 

tiếp trung bình. Hình 4.6 cho thấy trong trường hợp lưu lượng 

không nhạy trễ, kỹ thuật 2 dẫn ñến kết quả trong trường hợp xấu 

nhất một ñộ trễ thấp hơn so với kỹ thuật 1.  

 

 

 

 

Hình 4.5: Độ tr ễ bổ sung trung bình là hàm của thời gian ñến 
liên tiếp trung bình 
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Trong tập mô phỏng thứ hai, kỹ thuật chế ñộ ngủ sử dụng  

 

 

 

 

Trong tập mô phỏng thứ hai, kỹ thuật chế ñộ ngủ sử dụng 

phương pháp dự ñoán thời gian ñến liên tiếp kế tiếp và phiên bản 

ñơn giản hóa của nó ñược áp dụng ñối với phân phối mũ của các lần 

ñến liên tiếp mà ñược ñặc trưng bởi một giá trị trung bình thay ñổi 

theo thời gian. Giá trị trung bình ñược vẽ trong Hình 4.7 là hàm 

theo thời gian: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.8 biểu thị tiến trình về mức thời gian ngủ là thời gian 

ñến liên tiếp trung bình thay ñổi theo thời gian. 

 

Hình 4.6: Độ tr ễ bổ sung trong trường hợp xấu nhất là hàm của thời gian 
ñến liên tiếp trung bình 

 

 

 
Hình 4.7: Thời gian ñến liên tiếp trung bình là hàm theo thời gian 
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Các hiệu năng về năng lượng của hai kỹ thuật chế ñộ ngủ ñược 

mô tả bởi các phương pháp dự ñoán khác nhau có thể so sánh 

ñược, như trong Hình 4.8. Sự khác biệt ñáng kể duy nhất có 

thể nhận thấy ñược khi thời gian ñến liên tiếp trung bình ñi từ 

150 ms ñến 9 ms. Trong trường hợp này, kỹ thuật 1 ñưa ra mức thời 

gian ngủ thấp hơn.  

Hình 4.9 biểu thị tiến trình  tiêu thụ năng lượng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

` 

 

T = 3 ms    T = 90 ms   T = 270 ms    T = 5 ms    T = 150 ms     T = 9 ms      T = 90 ms 

Hình 4.8: Mức thời gian ngủ là hàm của thời gian và thời gian ñến liên tiếp  
trung bình 

 

   T = 3 ms   T = 90 ms T = 270 ms  T = 5 ms  T = 150 ms T = 9 ms  T = 90 ms 

Hình 4.9: Sự tiêu thụ năng lượng là hàm của thời gian và thời gian ñến liên 

tiếp trung bình 
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Hình 4.10 vẽ biểu thị tiến trình ñộ trễ bổ sung trung bình theo 

thời gian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồ thị cho thấy rằng kỹ thuật 2, tức là phương pháp dự 

ñoán ñược cấu thành bởi trung bình cộng, nhìn chung có các hiệu 

năng ñộ trễ xấu hơn so với kỹ thuật 1.  

Hình 4.11 ñã biểu thị tiến trình của ñộ trễ bổ sung trong trường 

hợp xấu nhất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     T = 3 ms    T = 90 ms  T = 270 ms   T = 5 ms  T = 150 ms  T = 9 ms    T = 90 ms 

 
Hình 4.10: Độ tr ễ bổ sung trung bình là hàm của thời gian và thời gian ñến liên 

tiếp trung bình. 
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4.5.  Kết luận chương  

Chương 4 ñã lập lưu ñồ thuật toán và xây dựng chương trình mô 

phỏng cho hai kỹ thuật chế ñộ ngủ sử dụng phương pháp dự ñoán 

thời gian ñến liên tiếp kế tiếp (kỹ thuật 1) và sử dụng phương pháp 

ñược ñơn giản hóa (kỹ thuật 2). Qua các kết quả từ các chương trình 

mô phỏng, bằng cách so sánh giữa hai phương pháp ñã cho chúng ta 

thấy ñược, theo thời gian ñến liên tiếp trung bình, nhìn chung kỹ 

thuật 1 cho thấy khả năng tiết kiệm năng lượng tốt hơn kỹ thuật 2, 

bởi vì nó làm cho ONU ngủ trong một thời gian dài hơn so với kỹ 

thuật 2 (theo Hình 4.1 và Hình 4.2). Và hiệu năng ñộ trễ của kỹ 

thuật 1 nhìn chung cũng tốt hơn so với kỹ thuật 2 (theo Hình 4.5). 

Khi thời gian ñến liên tiếp trung bình là hàm theo thời gian thì kỹ 

thuật 1 và kỹ thuật 2 nhìn chung có sự tiêu thụ năng lượng trung 

    T = 3 ms    T = 90 ms T = 270 ms  T = 5 ms  T = 150 ms  T = 9 ms  T = 90 ms 

Hình 4.11: Độ tr ễ bổ sung trong trường hợp xấu nhất là hàm của thời gian 

và thời gian ñến liên tiếp trung bình. 
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bình tương ñương nhau (Hình 4.9), nhưng hiệu năng ñộ trễ của kỹ 

thuật 1 tốt hơn kỹ thuật 2 (Hình 4.10).  

 

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRI ỂN ĐỀ TÀI 

1. Kết luận 

Luận văn ñã nghiên cứu tìm hiểu một kỹ thuật chế ñộ ngủ 

nhanh dành cho mạng TDM-PON, ñó là kỹ thuật sử dụng phương 

pháp dự ñoán thời gian ñến liên tiếp kế tiếp ñể tắt ONU. Mục tiêu là 

nhằm cải tiến ñược hiệu năng năng lượng mà không tác ñộng quá 

nhiều ñến chất lượng dịch vụ.  

Kết quả của các mô phỏng bằng Matlab (Hình 4.2 và Hình 4.9) 

cho thấy rằng nếu khung ñến theo một phân bố Poisson, thì kỹ thuật 

1 nhìn chung dẫn ñến việc tiết kiệm năng lượng cao hơn kỹ thuật 

dựa trên phương pháp dự ñoán ñược ñơn giản hóa (kỹ thuật 2). Điều 

này càng trở nên rõ ràng hơn khi tốc ñộ lưu lượng thấp hơn. Ngược 

lại, kỹ thuật 2 thường ít tạo nên ñộ trễ bổ sung trong lưu lượng hơn 

kỹ thuật 1. Tình hình này thay ñổi khi các lần ñến liên tiếp của 

khung theo phân bố hàm mũ có giá trị trung bình thay ñổi theo thời 

gian. Trong trường hợp này, kỹ thuật 1 cho thấy có hiệu năng ñộ trễ 

tốt hơn kỹ thuật 2 (Hình 4.10). Điều này xảy ra là nhờ có phương 

pháp dự ñoán ñược chấp nhận trong kỹ thuật 1 thích ứng nhanh hơn 

khi thay ñổi các tình trạng lưu lượng.    

Riêng ñối với một số trường hợp ñặc biệt mà tại ñó thời gian 

ñến liên tiếp trung bình của khung có thể ñược so sánh với chu kỳ 

ngủ tối ña cho phép khi các dịch vụ nhạy trễ làm chủ, phương pháp 

lập lịch ñược sử dụng trong trường hợp lưu lượng nhạy trễ ñáp ứng 

tốt hơn về các yêu cầu QoS. Hơn nữa, cũng không làm giảm sút quá 

nhiều ñến các hiệu năng tiết kiệm năng lượng. Như vậy, nếu sự tiêu 

thụ năng lượng không quá nghiêm trọng, kỹ thuật 1 có thể ñược 
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thực hiện chỉ với phương pháp lập lịch ñối với lưu lượng nhạy trễ. 

Bằng cách này, một phần nhỏ của năng lượng tiết kiệm sẽ bị mất, 

nhưng sẽ ñạt ñược một sự cải thiện khá ý nghĩa trong các hiệu năng 

ñộ trễ. Ngược lại, nếu cần phải tiết kiệm năng lượng càng nhiều 

càng tốt, kỹ thuật 1 sẽ bao gồm cả hai phương pháp lập lịch, ñối với 

các dịch vụ nhạy trễ và không nhạy trễ. 

2. Hướng nghiên cứu tiếp theo  

Thứ nhất, trên quan ñiểm lý thuyết, sự phát triển của kỹ 

thuật chế ñộ ngủ ñối với mạng TDM-PON cần phải nghiên cứu về 

hình dạng lưu lượng. Sự nắm bắt cụ thể hơn về tính năng thực tế của 

lưu lượng sẽ mang lại một sự trợ giúp quan trọng trong việc thiết kế 

phương pháp tiết kiệm năng lượng nhờ chế ñộ ngủ. Với việc biết 

ñược hình dạng của lưu lượng, một vài giải pháp có thể ñem lại kết 

quả không phù hợp và bị loại. Đồng thời, việc biết ñược ñặc tính 

của lưu lượng sẽ gợi ý trong việc khai thác những thuận lợi của việc 

tiết kiệm năng lượng. 

Thứ hai, nên có cơ chế phát hiện sự hiện diện các dịch vụ nhạy 

trễ. Vì khi ñể chuyển ñổi giữa hai phương pháp lập lịch (nhạy trễ và 

không nhạy trễ) ñược mô tả, thì cần phải nhận dạng khi các ứng 

dụng nhạy trễ ñang hoạt ñộng. Các dịch vụ, chẳng hạn như ñiện 

thoại video (VoIP) hoặc trò chơi trực tuyến, ñòi hỏi mức ñộ tương 

tác cao. Để ño tính tương tác, cần giám sát lưu lượng hướng lên. 

Điều này có thể ñạt ñược bằng cách kiểm tra nội dung của các bản 

tin ñược gửi bởi các ONU. Một cách khác ñể giám sát lưu lượng 

hướng lên có thể chỉ dựa vào việc ñếm số khung. Số khung hướng 

lên thu ñược qua một chu kỳ thời gian có thể ñược ño tại OLT. Sau 

ñó, con số này có thể ñược so sánh với số lượng khung hướng 

xuống. Nếu chúng có thể so sánh ñược, thì một dịch vụ tương tác 

cao ñang hoạt ñộng. 


