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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

Quảng Nam là một tỉnh ven biển miền Trung và cũng là một 

tỉnh có ngành thông tin truyền thông phát triển với tốc ñộ khá nhanh. 

Từ năm 2007 từ chỗ cả tỉnh chỉ mới có 150 trạm BTS, mật ñộ ñiện 

thoại là 20 máy/100 dân thì ñến năm 2010 con số ñó ñã tăng lên ñáng 

kể là 1079 trạm mật ñộ ñiện thoại ñạt 63 máy/100 dân, từ chỗ có 03 

nhà mạng chính là Viettel, Mobifone và Vinafone tham gia cung cấp 

dịch vụ di ñộng, ñến nay toàn tỉnh ñã có ñến 07 nhà mạng tham gia 

và cung cấp dịch vụ di ñộng và cố ñịnh như: Viettel, Mobifone và 

Vinafone, Sfone, EVN, Gtel, Vietnamobile. Đi ñôi với sự tham gia 

thị trường, cạnh tranh về thị phần cung cấp dịch vụ, các doanh nghiệp 

muốn phát triển mạnh thì phải có một mạng lưới cơ sở hạ tầng mạng 

ñủ mạnh của riêng mình thì mới có thể cạnh tranh tốt ñược. Bên cạnh 

những tiện ích về việc cung cấp dịch vụ tiện ích, hiện ñại cho người 

dân thì một vấn ñề quan trọng ñặt ra là việc các nhà mạng mạnh ai 

nấy phát triển xây dựng trạm BTS dẫn ñến trên một vùng lãnh thổ có 

rất nhiều trạm của nhiều doanh nghiệp cùng tham gia hoạt ñộng cung 

cấp dịch vụ. Đặc biệt tại các trung tâm thành phố, các trung tâm thị 

xã, thị trấn, khu vực ñông dân cư và các khu công nghiệp, với tốc ñộ 

gia tăng thuê bao sử dụng dịch vụ thông tin di ñộng tại các khu vực 

này cao nên ñòi hỏi nhà cung cấp dịch vụ phải tăng cường mạng lưới 

và khả năng cung cấp dịch vụ của mình càng lớn. Việc phát triển 

mạng lưới của các doanh nghiệp là một vấn ñề cần thiết, cấp bách, 

xong lại dẫn ñến việc phát triển ồ ạt, không theo quy hoạch và không 

có ñịnh hướng lâu dài gây lãng phí tài nguyên mạng và gây mất mỹ 

quan ñô thị.  
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Điều ñó ñặt ra cho các nhà quản l  ý là hiệu quả của việc sử dụng 

các trạm BTS là như thế nào? Có khai thác hết công suất và hiệu 

năng của các nhà trạm hay chưa? Có nên khuyến khích các doanh 

nghiệp dùng chung cơ sở hạ tầng mạng trên một vùng lãnh thổ hay 

không?  

Xuất phát từ tình hình thực tế việc xây dựng và sử dụng trạm 

BTS ñó tại Quảng Nam ñòi hỏi các nhà quản lý cần có một cách ñánh 

giá nhìn nhận tổng quát về hiệu quả sử dụng trạm BTS tại ñịa 

phương, ñể ñưa ra các giải pháp quản lý  trạm BTS hiệu quả hơn. Sau 

khi nghiên cứu các tài liệu và ñược sự ñồng ý, hướng dẫn, ñộng viên 

tận tình của PGS. TS Phan Huy Khánh tôi ñã chọn ñề tài:“Đánh giá 

hiệu quả khai thác các trạm phát sóng thông tin di ñộng (BTS) tại 

Quảng Nam”  

2. Mục ñích nghiên cứu  

Đề tài này nhằm mục ñích ñánh giá mức ñộ sử dụng và hiệu 

quả khai thác các trạm thu phát sóng thông tin di ñộng trên ñịa 

bàn tỉnh Quảng Nam; ñưa ra các giải pháp nhằm tối ưu hệ thống 

trạm thu phát sóng thông tin di ñộng tại một vùng lãnh thổ: 

 - Thu thập tổng hợp thông tin về trạm thu phát sóng thông tin 

di ñộng(trạm BTS) trên ñịa bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Nghiên cứu các tiêu chí cần ñánh giá về hiệu quả sử dụng 

trạm BTS. 

- Nghiên cứu ngôn ngữ lập trình C#, hệ cơ sở dữ liệu My SQL 

Server ñể hỗ trợ cho việc ñưa ra các kết quả ñánh giá thông tin. 

- Đưa ra kết quả ñánh giá và một số giải pháp ñịnh hướng ñể 

nâng cao hiệu quả sử dụng trạm BTS trên ñịa bàn tỉnh Quảng Nam. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

� Đối tượng nghiên cứu:  
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- Thu thập tổng hợp thông tin về trạm trạm BTS trên ñịa bàn 

tỉnh Quảng Nam. 

- Nghiên cứu các tiêu chí cần ñánh giá về hiệu quả sử dụng 

trạm BTS. 

- Nghiên cứu các phương pháp luận về thống kê phục vụ cho 

công tác ñiều tra thu thập số liệu. 

- Nghiên cứu ngôn ngữ Visual Basic ñể hỗ trợ cho việc ñưa ra 

các kết quả ñánh giá thông tin. 

� Phạm vi nghiên cứu  

- Hiện trạng khai thác và sử dụng BTS trên ñịa bàn tỉnh 

Quảng Nam. 

 - Ngôn ngữ lập trình C# và hệ cơ sở dữ liệu MySQL Server 

4. Phương pháp nghiên cứu 

� Phương pháp thu thập thông tin 

- Tiến hành khảo sát hiện trạng và cập nhật các dữ liệu về trạm 

BTS trên ñịa bàn tỉnh Quảng Nam.. 

� Phương pháp phân tích 

  * Nghiên cứu tài liệu 

- Các tài liệu về trạm thu phát sóng thông tin di ñộng. 

- Các tài liệu về phương pháp phân tích và thống kê dữ liệu. 

- Các tài liệu về lập trình hướng ñối tượng và ngôn ngữ lập 

trình Visual Basic 

 * Nghiên cứu thực nghiệm 

- Đo kiểm hiệu quả sử dụng trạm thu phát sóng thông tin di 

ñộng tại một số ñịa ñiểm cụ thể trên ñịa bàn tỉnh Quảng Nam.. 

- Xây dựng phần mềm cơ bản ñánh giá hiệu quả sử dụng trạm 

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

Về mặt lý thuyết: Chúng tôi nắm bắt ñược cở sở lý thuyết về 

nguyên lý hoạt ñộng của các trạm thu phát sóng thông tin di ñộng.  

Về mặc thực tiễn: Đánh giá ñược hiệu quả sử dụng của mỗi 

trạm thu phát sóng thông tin di ñộng, từ ñó ñánh giá ñược hiệu quả sử 

dụng của toàn hệ thống trạm thu phát sóng thông tin di ñộng. Từng 

bước xây dựng nên quy trình ñánh giá hiệu quả sử dụng trạm thu phát 

sóng trên một ñịa bàn lãnh thổ, từ ñó có những giải pháp nhằm tối ưu 

mạng lưới trạm thu phát sóng thông tin di ñộng.  

6. Bố cục của luận văn 

Báo cáo của luận văn ñược ñược tổ chức thành ba chương 

chính.  

Chương 1, Hiện trạng phát triển viễn thông tỉnh Quảng Nam. 

Chương 2, Phân tích, ñánh giá hiệu quả khai thác trạm BTS tại 

tỉnh Quảng Nam. 

Chương 3, Xây dựng phần mềm ñánh giá hiệu quả khai thác 

trạm BTS xây dựng thử nghiệm hệ thống.  
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CHƯƠNG 1. HIỆN TRẠNG PHÁT TRI ỂN VIỄN THÔNG 

TỈNH QUẢNG NAM 

1.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN XÃ H ỘI T ỈNH QUẢNG NAM 

1.1.1 Đặc ñiểm tự nhiên, xã hội t ỉnh Quảng Nam 

 1.1.1.1 Vị trí ñịa lý 

Tỉnh Quảng Nam có diện tích tự nhiên là 10.406,83 km2, gồm 

có 2 thành phố Tam Kỳ, Hội An và 16 huyện. 

1.1.1.2 Địa hình 

Địa hình tỉnh Quảng Nam rất phức tạp, ñộ chia cắt sâu, ñộc 

dốc lớn, ñộ cao giảm dần từ Tây sang Đông, hình thành ba vùng sinh 

thái: vùng núi cao, vùng trung du và vùng ñồng băng ven biển.  

1.1.1.3 Khí hậu, thủy văn 

Quảng Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt ñới, trong năm có 2 

mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.  

1.1.1.4 Giao thông 

1.1.1.5 Điện lực 

Nguồn cung cấp ñiện cho tỉnh phục vụ sản xuất và sinh hoạt 

chủ yếu ñược lấy từ lưới 110 kV qua các trạm cung cấp.  

1.1.2 Đặc ñiểm xã hội và nhân văn 

1.1.2.1 Dân số 

Theo Niên giám thống kê tỉnh Quảng Nam năm 2010, dân số 

toàn tỉnh Quảng Nam là 1.425.683 người với tỷ lệ dân số sống ở thành 

thị là 17,11%, ở nông thôn là 82,89%, mật ñộ dân số toàn tỉnh là 137 

người/km2.  

1.1.2.2 Lao ñộng  

Số người trong ñộ tuổi lao ñộng theo niên giám thống kê tỉnh 

Quảng Nam năm 2010 là 867.638 người. 
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1.1.3 Tổng quan về phát tri ển kinh tế xã hội tỉnh Quảng 

Nam 

1.1.3.1 Thành tựu phát triển kinh tế- xã hội 

Nhìn chung trong vài năm gần ñây, tốc ñộ tăng trưởng kinh tế 

của Quảng Nam rất khá, ñạt tương ñương mức trung bình của Vùng 

kinh tế trọng ñiểm miền Trung và cao hơn mức trung bình của cả 

nước.  

1.1.3.2 Đánh giá những thuận lợi và hạn chế ñối với phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

* Thuận lợi 

Quảng Nam có nhiều di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh, 

ñặc biệt có 2 di sản văn hóa thế giới (phố cổ Hội An và di tích Mỹ 

Sơn) cùng với hơn 125 Km bờ biển với nhiều bãi biển ñẹp, các làng 

nghề truyền thống ñang ñược khôi phục là thế mạnh ñể phát triển 

ngành du lịch. 

* Hạn chế 

Hạ tầng cơ sở chưa phát triển và các dịch vụ xã hội còn nhiều 

yếu kém ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển xã hội và nâng cao ñời 

sống của dân trong tỉnh.  

Chất lượng lao ñộng thấp, ñội ngũ công nhân kỹ thuật, thợ lành 

nghề còn thiếu. 

Nguồn nội lực huy ñộng ñầu tư phát triển còn hạn chế, hạ tầng 

kỹ thuật còn khó khăn. 

1.1.3.3 Tác ñộng của kinh tế - xã hội ñến sự phát triển ngành 

viễn thông 

Sự phát triển kinh tế - xã hội chính là ñộng lực to lớn cho sự 

phát triển của ngành bưu chính, viễn thông Quảng Nam.  
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1.2 HIỆN TRẠNG PHÁT TRI ỂN VIỄN THÔNG VI ỆT NAM 

 1.2.1 Tổng quan 

Với những chính sách hỗ trợ về mặt pháp lý cũng như các 

chính sách nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về viễn thông, viễn 

thông Việt Nam ñang có những con số phát triển rất ấn tượng. Mật 

ñộ thuê bao di ñộng ñã ñạt ñến con số 71 thuê bao/100 dân với tổng 

lượng thuê bao tính ñến năm 2010 là 98.223.980 thuê bao, tăng hơn 

gấp 5 lần so với mật ñộ ñiện di ñộng năm 2006 (năm 2006 là 22,41 

máy/100 dân ñạt 18.892.480 thuê bao). 

 1.2.2 Dự báo xu hướng phát triển viễn thông Việt Nam 

1.2.2.1 Xu hướng phát triển công nghệ 

1.2.2.2 Xu hướng phát triển thị trường  

1.2.2.3 Xu hướng phát triển dịch vụ mới 

1.2.2.4 Xu hướng ứng dụng khoa học công nghệ 

1.2.2.5  Xu hướng phát triển nguồn nhân lực 

1.3 HIỆN TRẠNG PHÁT TRI ỂN VIỄN THÔNG QUẢNG NAM  

1.3.1 Hiện trạng phát triển viễn thông tỉnh Quảng Nam 

1.3.1.1 Mạng chuyển mạch 

Đến hết năm 2010, các trạm chuyển mạch do Bưu ñiện tỉnh 

quản lý hiện ñang khai thác gồm 2 tổng ñài Host: tổng ñài Alcatel 

1000E10 MM tại Tam Kỳ và tổng ñài Ericsson AXE 810 tại Hội An, 

38 tổng ñài vệ tinh, 10 tổng ñài ñộc lập SDE, 14 bộ truy nhập V5.2, 2 

RLU, 1 UDC và 1 UMC. Tổng dung lượng lắp ñặt trên toàn mạng là 

130.674 lines, tổng dung lượng sử dụng toàn mạng là 82.596 lines, ñạt 

hiệu suất sử dụng mạng lưới là 63,2%, dung lượng cụ thể như sau: 

1.3.1.2 Mạng truyền dẫn 

1.3.1.3 Mạng ngoại vi 

1.3.1.4 Mạng thông tin di ñộng 
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Trong tỉnh có 7 mạng ñiện thoại di ñộng chính sử dụng công 

nghệ GSM ñang cung cấp dịch vụ: Mobifone, Vinaphone và Viettel, 

EVN, Vietnamobile và Gtel. Tính ñến hết năm 2010, 100% các 

huyện ñã có trạm phát sóng, tuy nhiên tại các huyện ñã có trạm phát 

sóng nhiều khu vực vẫn nằm ngoài vùng phủ sóng.  

1.3.1.5 Mạng Internet 

Có 3 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet trên ñịa bàn tỉnh 

Quảng Nam là: EVN, VNPT và Viettel. 

1.3.1.6 Các dịch vụ viễn thông và Internet 

1.3.1.7 Thị trường viễn thông 

1.3.2 Đánh giá hiện trạng viễn thông tỉnh Quảng Nam 

1.3.2.1 Điểm mạnh 

Mạng viễn thông có ñộ phủ tương ñối tốt, chất lượng cao, công 

nghệ hiện ñại, có khả năng nâng cấp ñể ñáp ứng các dịch vụ mới. Tất 

cả các xã ñều có ñiểm phục vụ và máy ñiện thoại.  

1.3.2.2 Điểm yếu 

Đầu tư phát triển mạng ít ñược thực hiện theo kế hoạch dài 

hạn. Chất lượng cung cấp dịch vụ không ñồng ñều. Mạng thông tin di 

ñộng chưa phủ sóng hết tất cả các xã, nhiều vùng, nhiều khu vực kinh 

tế, dân cư vẫn còn lõm sóng hoặc phủ sóng yếu. 

1.3.2.3 Nguyên nhân 

Kinh tế của tỉnh Quảng Nam có xuất phát ñiểm thấp. Nguồn 

kinh phí dành cho việc xây dựng và phát triển quy hoạch tổng thể 

ngành bưu chính viễn thông trên ñịa bàn tuy ñã ñược các cấp quan 

tâm song vẫn còn thấp. 
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CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ HI ỆU QUẢ KHAI THÁC            

TRẠM THU PHÁT SÓNG (BTS) TẠI T ỈNH QUẢNG NAM 

2.1 TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG CSDL TRẠM BTS TỈNH 

QUẢNG NAM 

 Khi ñất nước bước vào giai ñoạn hiện ñại hóa nền kinh tế, vai 

trò của ngành viễn thông với phát triển kinh tế xã hội sẽ ngày càng 

trở nên quan trọng hơn. Việc phát triển một cơ sở hạ tầng viễn thông 

mạnh không chỉ tạo ñiều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế mà còn 

góp phần ñảm bảo phân phối phúc lợi một cách công bằng trong xã 

hội. Khi thông tin liên lac phát triển và các dịch vụ viễn thông ñược 

cung cấp rộng khắp trên toàn quốc, không chỉ dân thành thị mà cả 

nông thôn ñều ñược hưởng những lợi ích về y tế, giáo dục và văn 

hóa. Việc loại trừ sự phân biệt giữa thành thị và nông thôn trong việc 

sử dụng các dịch vụ viễn thông sẽ làm tăng năng suất lao ñộng và cải 

thiện chất lượng cuộc sống của toàn quốc gia cũng như của từng khu 

vực riêng lẽ. 

Trong khoảng 5 năm trở lại ñây, lĩnh vực viễn thông ñã có sự 

thay ñổi căn bản trên phạm vi cả nước. Đến nay có 7 doanh nghiệp: 

Vietnamobile, Viễn thông Quảng Nam, Viettel, Gtel, Điện lực Quảng 

Nam, Mobifone, Sfone phát triển với 1079 trạm thu phát sóng thông 

tin di ñộng, cả trên công nghệ ñiện thoại di ñộng và cố ñịnh. Trạm phát 

sóng thông tin di ñộng ñã phủ ñến 100 % các xã. 

Mạng lưới trạm thu phát sóng thông tin di ñộng không ngừng 

ñược mở rộng và nâng cấp, kéo theo cả sự phát triển mạnh mẽ về hệ 

thống cơ sở hạ tầng mạng, cũng như mạng lưới cung cấp dịch vụ viễn 

thông tăng nhanh cả về số lượng lẫn chất lượng. Đến nay, hệ thống 

mạng cáp quang ñã ñược nối ñến 100% trung tâm các xã trên toàn tỉnh, 

100% trung tâm các xã ñã có trạm BTS.  
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Nhìn chung, ở một bức tranh tổng thể, mạng lưới trạm thu phát 

sóng thông tin di ñộng trên ñịa bàn tỉnh Quảng Nam ñã từng bước 

ñược lấp ñầy; và ñang từng bước nâng cấp ñể cung cấp ñược các dịch 

vụ tiện ích ñến cho người dân ở mức ñộ cao nhất. 

2.2 THỰC TRẠNG KHAI THÁC VÀ S Ử DỤNG TRẠM BTS 

TỈNH QUẢNG NAM 

 Qua khảo sát thực tế việc phát triển trạm BTS trên ñịa bàn tỉnh 

Quảng Nam, ta có ñ biểu ñồ phát triển mạng thông tin di ñộng qua 

từng năm (Tham khảo Biểu ñồ 2-3) 
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Biểu ñồ 2-3. Tốc ñộ phát triển trạm BTS trên ñịa bàn tỉnh Quảng 
Nam 

 Tuy nhiên, việc phát triển cơ sở hạ tầng mạng lưới thông tin di 

ñộng giữa các khu vực là không ñồng ñều và không có sự thống nhất 

chung của các doanh nghiệp.  

Các doanh nghiệp mạnh ai nấy làm, mạnh ai tự ñảm bảo hệ 

thống cơ sở hạ tầng mạng của mình mà không quan tâm ñến các bài 

toán chung về ñảm bảo mỹ quan ñô thị, cũng như việc chia sẻ, dùng 

chung cơ sở hạ tầng mạng. 

Các doanh nghiệp viễn thông mới gia nhập thị trường, cần ñòi 

hỏi phải có cơ sở hạ tầng mạng cơ bản 
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2.2.1 Thuận lợi 

Trong những năm qua, cùng với các chính sách của quốc gia về 

chương trình viễn thông công ích, cơ sở hạ tầng viễn thông tại các khu 

vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng ñặc biệt khó khăn cũng ñược 

nhà nước quan tâm hỗ trợ phát triển.  

2.2.2 Khó khăn  

Việc phát triển mạng lưới hạ tầng viễn thông không ñồng ñều, 

thường tập trung tại các vùng ñồng bằng, khu dân cư ñông ñúc, các 

khu cụm công nghiệp.  

Việc phát triển nhanh, ồ ạt của các nhà mạng tại các trung tâm 

thành phố, các khu vực ñông dân cư ñã dẫn ñến việc gây mất mỹ 

quan ñô thị, gây lãng phí tài nguyên mạng. 

Mật ñộ các trạm tăng, mật ñộ sử dụng ñiện thoại của người 

dân tăng không ñáng kể, hiệu quả khai thác các trạm chưa cao. 

 2.3 CÔNG TÁC QLNN VỀ TRẠM THU PHÁT SÓNG 

THÔNG TIN DI ĐỘNG 

Mục tiêu phát triển ngành viễn thông Quảng Nam: 

- Cụ thể hóa những mục tiêu, ñịnh hướng phát triển bưu chính, 

viễn thông và CNTT trong Quy hoạch phát triển viễn thông và 

Internet Việt nam ñến 2010 và Quy hoạch phát triển bưu chính Việt 

nam ñến 2010 cho phù hợp với tỉnh Quảng Nam; 

2. 4 MẠNG VIỄN THÔNG GSM 

2.4.1 Giới thi ệu chung 

2.4.2 Các ñặc trưng cơ bản của hệ thống GSM 

+ GSM nguyên thuỷ hoạt ñộng ở băng tần 900 MHz với kênh 

ñường xuống: 890- 915 MHz và kênh ñường lên: 935 - 960 MHz. 

2.4.3 Cấu trúc mạng GSM 

2.4.4 Tính toán mạng di ñộng GSM 
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2.4.4.1 Lưu lượng trong mạng GSM 

2.4.4.2 Cấp ñộ dịch vụ - GoS (Grade of Service 

2.4.4.4 Các cấu hình của trạm BTS 

a. Cấu hình 4/4/4 (cấu hình Full) 

b. Cấu hình 2/2/2 

Tương tự thì một trạm BTS có cấu hình 2/2/2 thì mỗi cell có 2 

TRX và sẽ có 2 x 8=16 kênh trong ñó số kênh phục vụ cho thoại là: 

16 - 2=14 kênh 

Như vậy thì một cell có thể phục vụ tối ña 14 cuộc gọi ñồng 

thời cùng 1 lúc và cả trạm sẽ phục vụ 14 x 3 = 42 cuộc gọi ñồng thời.  

2.5 XÂY DỰNG CÁC TRẠM BTS PHỤC VỤ CHO MỘT VÙNG 

PHỦ 

2.5.1 Các yếu tố cần quan tâm trước khi ñi vào tính toán 

Các bước thực hiện trong quá trình tính toán ñể thiết lập trạm 

BTS tại một khu vực ñịa lý cụ thể như sau:  

- Sự phân bố ñịa lý của vùng phủ sóng; Chất lượng phục vụ 

cho thuê bao; Mức ñộ phục vụ; Sự phủ ñịa lý. 

2.5.2 Bài toán xây dựng cấu hình cho trạm BTS sử dụng 

thiết bị Alcatel tại Tam Phú, Tam Kỳ - Quảng Nam 

2.5.2.1 Các thông số khảo sát 

Tổng diện tích khoảng 1.64 Km2  

-  Dân số là khoảng 3600 ngườ1. Ước tính trong xã có khoảng 

1500 máy di ñộng. Do ñó ta cần xây dựng nên trạm BTS ñể 

phục vụ cho 1500 thuê bao di ñộng. 

-  Số cuộc gọi trung bình của một thuê bao trong vòng một giờ 

là 1. 

-  Chất lượng phục vụ cho thuê bao GOS là: 2% 

2.5.2.2 Tính toán lưu lượng  
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Lưu lượng của một thuê bao ñược xác ñịnh theo công thức sau: 

A = (nxT)/3600 

n: Số cuộc gọi trong một giờ của thuê bao; T: Thời gian trung 

bình của cuộc gọi; A: Lưu lượng mang 1 thuê bao - Đơn vị tính là 

Erlang.  

Theo giá trị thống kê ñiển hình n và T nhận giá trị sau: 

n=1: Trung bình 1 người 1 cuộc trong một giờ. 

T=120s: Thời gian trung bình của cuộc gọi là 120s. 

Vậy A = (1x120)/3600 = 0,033 Erlang = 33m Erlang. 

Tại Tam Kỳ ta cần lắp ñặt một trạm BTS với 3 hướng khác 

nhau theo phân bố 3 vùng dân cư. Sử dụng BTS - Alcatel MBI5, với 

góc phương vị là 80/190/320 và tilt là 0/0/0. Vì hai cell A và cell B 

cần lắp 22 kênh lưu lượng. Như vậy ta cần có 3 TRX. 

Vì 3 TRX sẽ có 3x8 = 24 kênh vật lý. Trong ñó, ta cần 1 kênh 

cho ñiều khiển quảng bá BCCH ( Broadcast Control Chanel) và một 

kênh dùng cho SDCCH . 

Vậy số kênh lưu lượng sẽ là 24 - 2 = 22 kênh TCH. 

Tương tự cell C cần 14 kênh lưu lượng,vì vậy ta cần có 2 TRX. 

Như vậy thì trạm BTS cần lắp ñặt có cấu hình là: 3/3/2 

Như tính toán cấu hình ở trên, trạm BTS lắp ñặt tại Tam Phú có 

cấu hình là 3/3/2 khi ta sử dụng kênh TCH toàn tốc (Full Rate). 

Nhưng vì trên thực tế, rất ít thời ñiểm mà tất cả các thuê bao trong 

vùng ñó cùng thực hiện cuộc gọi. Chính vì thế mà những thời ñiểm 

mà ít người truy cập vào mạng thì các kênh lưu lượng sẽ rỗi nhiều 

gây lãng phí. Vì thế ñể tiết kiệm mà vẫn mang lại ñược chất lượng 

phục vụ tốt thì ta sẽ sử dụng cấu hình 2/2/2 sử dụng kênh toàn tốc 

vào giờ thường (số người truy cập mạng vừa phải) và khai báo tại 
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BSC tự ñộng chuyển sang dùng kênh bán tốc (Half rate) khi lưu 

lượng truy cập mạng tăng vượt quá mức ngưỡng cho phép. 

Như vậy khi lắp ñặt trạm BTS ở Tam Phú ta chỉ cần xây dựng 

cấu hình thấp hơn là 2/2/2 mà vẫn mang lại chất lượng phục vụ tốt.  

2.6 ĐÁNH GIÁ HI ỆU QUẢ KHAI THÁC TR ẠM BTS TẠI 

TỈNH QUẢNG NAM 

 2.6.1 Xác ñịnh các tiêu chí ñánh giá 

 03 tiêu chí ñánh giá cơ bản như sau: 

- Mạng viễn thông công nghệ GSM và cấu hình mạng 2/2/2. 

- Đảm bảo phục vụ lưu lượng cuộc gọi tại khu vực ñược ñánh 

giá 

- Xác ñịnh tỷ lệ cuộc gọi thiết lập thành công ñồng thời thực tế 

tại một khu một khu vực theo số liệu ñiều tra thực tế tại các doanh 

nghiệp viễn thông. 

  2.6.2 Các thông số khảo sát 

2.6.2.1 Dân số và diện tích 

Thông số này ñược xác ñịnh trên căn cứ từ báo cáo thực tế của 

Cục thống kê tỉnh Quảng Nam. Chi tiết các thông tin về diện tích, 

dân số, mật ñộ người/km2 tại các huyện, thành phố của tỉnh Quảng 

Nam  

 2.6.2.2 Thuê bao sử dụng dịch vụ di ñộng tại khu vực 

 Trên cơ sở công bố kết quả ñiều tra hiện trạng nghe nhìn toàn 

quốc năm 2010 của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam, ta 

xác ñịnh tỷ lệ phần trăm và số người sử dụng ñiện thoại di ñộng tại 

các huyện, thành phố trên ñịa bàn tỉnh Quảng Nam  

  2.6.2.3. Cuộc gọi ñồng thời tại một trạm BTS 

   Trên cơ sở tính bình quân lưu lượng cuộc gọi ñồng thời thực tế 

của các nhà mạng trên, ta xác ñịnh lưu lượng cuộc gọi thiết lập thành 
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công ñồng thời thực tế chiếm bình quân 3,5 % lượng thuê bao bình 

quân ñang sử dụng ñiện thoại di ñộng tại vùng ñang ñược ñánh giá 

hiệu quả khai thác. 

  2.6.2.4 Công suất phục vụ ñồng thời của 01 trạm BTS 

   Trong bài toán ñánh giá hiệu quả khai thác trạm thu phát sóng 

thông tin di ñộng này, chúng tôi chọn cấu hình mạng cho tất cả các 

trạm BTS ñược chọn ñể tính toán là: 2/2/2 

 Theo cách chọn này, trong hệ thống GSM dùng 8 khe thời gian 

 - Với cấu hình 2/2/2 thì sẽ có 8x2=16 khe thời gian.Mỗi khe 

thời gian phục vụ cho 1 thuê bao trong một thời ñiểm. Nhưng trong 1 

sector thì có 3 khe thời gian dành cho kênh ñiều khiển. Như vậy một 

trạm BTS với cấu hình nhỏ nhất là cấu hình 2/2/2 thì có thể phục vụ 

ñồng thời một lúc 42 thuê bao trong cùng một thời ñiểm. 

  2.6.2.5 Tính hệ số khai thác sử dụng trạm BTS 

a. Số trạm BTS ñảm bảo cho một vùng phủ theo lưu lượng 

Các bước xác ñịnh số trạm BTS ñảm bảo lưu lượng cuộc gọi 

cho từng khu vực cụ thể như sau: 

- Số người sử dụng dịch vụ ñiện thoại = Dân số (x) Tỷ lệ sử 

dụng dịch vụ ñiện thoại di ñộng tại khu vực ñược ñánh giá.  

- Số thuê bao ñiện thoại cần ñược phục vụ tại 01 khu vực ñược 

ñánh giá = Số người sử dụng ñiện thoại di ñộng (x) Tỷ lệ cuộc gọi 

thiết lập thành công ñồng thời trung bình tại khu vực ñược ñánh giá. 

- Số trạm BTS cần ñể ñảm bảo phục vụ tại khu vực ñược ñánh 

giá = Số thuê bao ñiện thoại di ñộng cần ñược phục vụ tại khu vực 

ñược ñánh giá (/) Công suất phục vụ bình quân của 01 trạm BTS. 

 b. Hệ số khai thác và kết quả ñánh giá hiệu quả các trạm BTS 
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  Hệ số ñánh giá hiệu quả sử dụng tại 01 vùng lãnh thổ = Số 

trạm BTS hiện có tại khu vực ñược ñánh giá (/) Số trạm BTS cần ñể 

ñảm bảo phục vụ tại khu vực ñược ñánh giá.  

 * Đưa ra kết quả ñánh giá và giải pháp: 

  2.6.3 Một số giải pháp cho công tác quản lý tr ạm BTS 

2.6.3.1 Đối với vùng lãnh thổ có số trạm BTS có hệ số khai 

thác lớn (số trạm hiện có lớn hơn nhiều so với số trạm cần cho 

thực tế) 

2.6.3.2 Đối với vùng lãnh thổ có số trạm BTS có hệ số khai 

thác nhỏ (số trạm hiện có thấp hơn nhiều so với số trạm cần cho 

thực tế) 
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CHƯƠNG 3. PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ HI ỆU QUẢ   

KHAI THÁC TR ẠM PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 

3.1 BÀI TOÁN  

- Xây dựng phần mềm giải quyết bài toán: Tính hệ số khai 

thác sử dụng trạm BTS tại một vùng lãnh thổ ñược xác ñịnh và ñưa ra 

kết quả ñánh giá việc khai thác, sử dụng trạm thu phát sóng tại khu 

vực này. 

3.2 ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM 

 3.2.1 Nhiệm vụ của phần mềm 

Đưa ra thông số ñể ñánh giá hiệu quả sử dụng trạm thu phát 

sóng thông tin di ñộng tại một vùng lãnh thổ. 

3.2.2 Chức năng của hệ thống 

- Hệ thống có các chức năng sau: 

+ Chức năng truy xuất dữ liệu: 

+ Chức năng ñánh giá hiệu quả sử dụng trạm BTS. 

+ Chức năng ñưa ra kết quả ñánh giá 

3.2.3 Phạm vi của hệ thống 

 Đưa ra hiệu quả khai thác sử dụng trạm thu phát sóng thông tin 

di ñộng sử dụng công nghệ GSM. Có khả năng áp dụng phần mềm 

trên mọi khu vực, lãnh thổ ñược ñánh giá.  

3.2.4 Môi trường của hệ thống 

 Được xây dựng trên nền công nghệ .NET trong môi trường 

Microsoft, sử dụng CSDL Microsoft Server 2005. 

3.3 PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG HỆ THỐNG 

3.3.1 Chức năng truy nhập các dữ liệu ñầu vào 

- Ở phần quản lý dữ liệu ñầu vào này, ta xác ñịnh các nội dung 

ñược nhập vào như sau: 

 + Tên ñơn vị hoặc khu vực ñược ñánh giá. 
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 + Công nghệ mạng di ñộng ñược dùng ñể ñánh giá ñể từ ñó 

xác ñịnh ñược các yếu tố kỹ thuật của từng loại công nghệ như: cấu 

hình mạng, công suất phục vụ ñồng thời của 01 trạm BTS. 

 + Lượng thuê bao ñiện thoại di ñộng, hoặc tỷ lệ sử dụng dịch 

vụ ñiện thoại di ñộng tại khu vực ñược ñánh giá. 

 + Tỷ lệ cuộc gọi thiết lập thành công ñồng thời trung bình tại 
các khu vực trên ñịa bàn tỉnh. 

 + Số trạm BTS hiện có tại khu vực ñang ñược ñánh giá 

 + Diện tích, dân số tại khu vực ñược ñánh giá. 

3.3.2 Chức năng ñánh giá hiệu quả sử dụng trạm BTS 

- Từ các tham số ñầu vào ta thực hiện các quá trình tính toán 

sau ñể ñánh giá hiệu quả sử dụng trạm BTS: 

Bước 1: Tính số người sử dụng dịch vụ ñiện thoại tại khu vực 

ñược ñánh giá 

Bước 2: Tính số thuê bao ñiện thoại cần ñược phục vụ tại 01 

khu vực ñược ñánh giá 

Bước 3: Tính số trạm BTS cần ñể ñảm bảo phục vụ tại khu vực 

ñược ñánh giá  

Bước 4: Tính hệ số ñánh giá hiệu quả sử dụng tại 01 vùng lãnh 

thổ  

 3.3.3 Chức năng ñưa ra kết quả ñánh giá 

 Chương trình sẽ tự tính toán và ñưa ra hệ số ñánh giá và kết 

quả ñánh giá:  

- Nếu hệ số ñánh giá > 1: Hiệu quả sử dụng trạm BTS phuc vụ 

nhu cầu sử dụng ñiện thoại di ñộng tại khu vực này thấp, gây lãng phí 

tài nguyên mạng.  
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- Nếu hệ số ñánh giá = 1: Số trạm BTS hiện có ñáp ứng ñủ nhu 

cầu ñảm bảo lưu lượng vùng phủ sóng tại khu vực này, hiệu quả sử 

dụng trạm cao. 

- Nếu hệ số ñánh giá < 1: số trạm BTS hiện tại chưa ñáp ứng 

ñủ nhu cầu ñảm bảo lưu lượng vùng phủ sóng tại khu vực này, cần 

phát triển, bổ sung thêm trạm. 

3.3.4 Mô hình luồng dữ liệu các mức 

3.3.4.1 Mô hình luồng dữ liệu hệ thống 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3-1: Mô hình luồng dữ liệu hệ thống 

3.3.4.2 Mô hình luồng dữ liệu tính toán ñưa ra kết quả 

ñánh giá 

3.3.4.3 Các thông số chương trình ñánh giá 

Từ các bước của quá trình ñánh giá ñể ñưa ra kết quả cuối 

cùng, chúng ta có thể dùng các phép toán thay thế ñể ñưa ra công 

thức tính i từ các công thức (1), (2), (3), (4), như sau: 

 

 

 

 

 

Dữ liệu 
ñầu vào 

Qui trình tính 
toán ñánh giá 
hiệu quả sử 
dụng trạm 
BTS 

Kết quả ñánh 
giá và giải 

pháp 

B3 
B3 B4 

m * l  

 s * t *v 

i =  (5) 
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3.4 PHÂN TÍCH VÀ THI ẾT KẾ HỆ THỐNG 

3.4.1 Xây dựng các ca sử dụng chính và các biểu ñồ usecase 

3.4.1.1 Mô hình các ca sử dụng hệ thống 

 

Hình 3- 3. Mô hình các ca sử dụng hệ thống 

* Đặc tả các ca sử dụng chính 

3.4.1.2 Danh sách các usecase 

Usecase Đăng nhập 

• Từ phần mềm người dùng nhập tên ñăng , mật khẩu và 

nhấn nút ñăng nhập. 

• Nếu người dùng nhập sai tên hay mật khẩu ñăng nhập, hệ 

thống sẽ hiển thị thông báo lỗi. Người dùng ñăng nhập không quá 3. 

Usecase Cập nhập ñơn vị 

• Nhân viên nếu có yêu cầu thêm thông tin ñơn vị cần ñánh 

giá trạm BTS  

• Đơn vị sẽ ñược cập nhập lại một khi nhân viên ñã hoàn 

thành xong nhu cầu của mình. 

Usecase Quản lý ñánh giá hệ số trạm BTS 

• Sau khi nhân viên ñăng nhập thành công, nhân viên nhấn 

vào nút hệ số hiệu quả trạm BTS trên ñịa bàn. 

• Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin từng ñơn vị. Nhân viên 

chọn chức năng phù hợp: 
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• Xem thông tin: xem chi tiết thông tin ñơn vị cần ñánh giá 

(tên ñơn vị, dân số, tỷ lệ sử dụng dịch vụ, số thuê bao sử dụng dịch 

vụ, tỷ lệ cuộc gọi, số cuộc gọi phát sinh tại khu vực…) 

• Cập nhật: Nhân viên chọn tên ñơn vị cần cập nhật, chỉnh 

sửa thông tin cần cập nhật, và nhấn nút cập nhật. 

Hiển thị thông báo tương ứng. 

3.4.1.3 Sơ ñồ use case 

 

Hình 3-4. Biểu ñồ usecase Đăng nhập 

 

Hình 3-5. Biểu ñồ usecase Đơn vị 

 

Hình 3-6. Biểu ñồ usecase Xem chi tiết thông tin sử dụng trạm BTS tại ñơn vị 
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Hình 3-7. Biểu ñồ usecase Kết quả ñánh giá hiệu quả sử dụng trạm BTS 

3.4.2 Thiết kế giao diện 

3.4.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu 

* Mô hình liên kết giữa các bảng dữ liệu 

* Thi ết kế vật lý các bảng dữ liệu 

3.4.4 Thiết kế xử lý  

Code xử lý hệ thống  

3.4.5 Đánh giá kết quả sử dụng 

- Phần mềm ñã ñược áp dụng triển khai ñể ñánh giá hiệu quả 

sử dụng trạm BTS tại các huyện, thành phố trên ñịa bàn tỉnh Quảng 

Nam; ñược sử dụng như một trong những công cụ ñể tính toán và xây 

dựng Quy hoạch trạm thu phát sóng di dộng tại TP. Hội An, tỉnh 

Quảng Nam. 

- Tuy nhiên, phần mềm cũng còn những hạn chế như:  

+ Phần mềm chưa giải quyết thấu ñáo và hiệu quả ñối với bài 

toán ñánh giá hiệu quả khai thác trạm BTS tại cả các khu vực ñặc biệt 

như vùng sâu, vùng xa, miền núi.  

+ Chưa áp dụng bài toán cho các khu vực có sử dụng công 

nghệ GSM ở cấu hình cấu hình 4/4/4 và sử dụng công nghệ CDMA. 
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KẾT LUẬN 

1. Đánh giá kết quả ñề tài 

Đề tài ñã tìm hiểu về hiện trạng phát triển mạng viễn thông 

Quảng Nam, hiện trạng xây dựng và phát triển trạm thu phát sóng 

thông tin di ñộng trên ñịa bàn tỉnh, xây dựng các phương pháp ñánh 

giá hiệu quả khai thác sử dụng trạm thu phát sóng thông tin di ñộng. 

Từ ñó xây dựng công cụ ñánh giá hiệu quả khai thác và sử dụng trạm 

thu phát sóng trên một vùng lãnh thổ giúp các nhà quản lý có thể xác 

ñịnh ñược hiện trạng mạng lưới trạm thu phát sóng thông tin di ñộng 

và xây dựng kế hoạch phát triển hợp lý cho từng vùng lãnh thổ. 

2. Hạn chế 

Do thời gian tìm hiểu có hạn nên ñề tài chỉ mới thực hiện ñánh 

giá hiệu quả khai thác trạm thu phát sóng thông tin di ñộng trên mạng 

thông tin di ñộng sử dụng công nghệ GSM với cấu hình 2/2/2. Do ñó 

chưa thực hiện ñược việc ñưa kết quả ñánh giá cho những mạng có 

sử dụng công nghệ khác, cấu hình chi tiết khác. 

 Phần mềm ñược thiết kế với công cụ hỗ trợ quá trình tính toán 

ñánh giá hiệu quả khai thác trạm BTS còn ít, chưa ñầy ñủ. 

3. Phạm vi áp dụng của ñề tài 

Về lý thuyết: Qua nghiên cứu ñề tài bước ñầu ñã xây dựng nên 

một hệ thống ñánh giá hiệu quả khai thác trạm BTS, qua ñó nhà quản 

lý có thể ứng dụng ñể ñánh giá cho các hệ thống mạng viễn thông sử 

dụng công nghệ khác.  

Về thực tiễn: Kết quả của ñề tài ñược sử dụng vào công tác 

ñánh giá hiện trạng phát triển và khai thác trạm BTS tại các huyện, 

thành phố trên ñịa bàn tỉnh. Giúp các nhà quản lý có kế hoạch xây 

dựng và hoạch ñịnh chính sách phát triển nâng cấp, bổ sung trạm 

BTS tại các vùng trên ñịa bàn tỉnh Quảng Nam  
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4. Hướng phát triển 

Mặc dù ñã thực hiện các nội dung cơ bản của ñề tài. Tuy nhiên, 

ñể có thể hoàn thiện tốt hơn, ñề tài cần nghiên cứu bổ sung thêm các 

nội dung sau:  

- Nghiên cứu các phương pháp ñánh giá hiệu quả khai thác 

trạm thu phát sóng thông tin di ñộng mở rộng ñối với các mạng sử 

dụng công nghệ các loại công nghệ khác như: CDMA, 3G... 

- Đánh giá hiệu quả sử dụng trạm thu phát sóng theo yếu tố 

ñảm bảo vùng phủ cho các vùng ñiều kiện tự nhiên ñặc biệt như vùng 

sâu, vùng xa, vùng có ñịa hình phức tạp… 

- Sử dụng các tiêu chí ñánh giá dựa trên các tiêu chí mang tính 

dự ñoán rộng rãi và ñịnh hướng cụ thể hơn: các chỉ tiêu về hội nhập, 

chỉ tiêu thu hút vốn ñầu tư và tỷ lệ sử dụng lao ñộng trong các ngành 

nghề của vùng nhằm dự ñoán chính xác hơn về số lượng thuê bao sẽ 

phục vụ trong tương lai. 

- Đưa ra các giải pháp chi tiết về công nghệ mạng viễn thông 

ñể giải quyết các bài toán về mạng lưới BTS tại khu vực ñược ñánh 

giá. 

- Bổ sung các tiện ích, công cụ hỗ trợ, cơ sở dữ liệu về các 

thông số liên quan ñến quá trình ñánh giá hiệu quả sử dụng trạm BTS 

vào phần mềm.  

- Xây dựng phần mềm ứng dụng tích hợp trên web ñể dễ dàng 

sử dụng và tra cứu khi cần thiết. 


