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Tóm tắt nội dung luận án: 
 

Mục đích của luận án là nghiên cứu  đánh giá hiệu năng của mạng 

truyền thông chuyển tiếp trên nền vô tuyến nhận thức, với các mục tiêu: 

- Giảm ảnh hưởng can nhiễu gây ra bởi hệ thống thứ cấp tại máy 

thu sơ cấp, 

- Cải thiện chất lượng hệ thống thứ cấp, 

- Cải thiện hiệu suất sử dụng phổ tần hệ thống thứ cấp. 
  

Các nội dung nghiên cứu của luận án: 

1).  Phần nghiên cứu tập trung ở lớp vật lý với các tham số đánh giá hiệu 

năng như sau: Xác suất dừng hệ thống (Outage Probability-OP), Xác 

suất lỗi bit (Bit Errror Probability-BEP), Dung lượng dừng hệ thống 

(Ergodic Capacity-C) thông qua mô hình toán xác suất cho các kênh 

fading Rayleigh hoặc Nakagami-m, sau đó thực hiện mô phỏng kiểm 

chứng thông qua phần mềm Matlab.  

2).  Khảo sát hiệu năng của các hệ thống khi thay đổi số chặng, vị trí thiết 

bị chuyển tiếp, vị trí thiết bị thu sơ cấp. Bài toán khảo sát vị trí điểm 



tối ưu cũng được đề cập. 

3).  So sánh hiệu năng hệ thống nhiều chặng với hệ thống truyền tực 

tiếp. 
 

4).  Áp dụng kỹ thuật điều chế thích nghi vào trong hệ thống đa chặng 

dạng nền.  

Kết quả của luận án: 
 

Luận án đã thực hiện được các mục tiêu và nội dung đã đề ra với 

bốn mô hình được khảo sát cụ thể như sau: 

1) Mô hình 1: luận án đề xuất khảo sát mô hình hai chặng có phân bố 

kênh tổng quát không đồng đều Nakagami-m, kỹ thuật sử dụng 

chuyển tiếp dữ liệu là DF. Luận văn đã đề xuất công thức toán học OP 

xấp xỉ đơn giản. Từ công thức này, có thể rút ra kết luận quan trọng: 

độ lợi phân tập của hệ thống phụ thuộc vào mức độ ảnh hưởng fading 

của kênh có chất lượng thấp hơn. Bài toán khảo sát theo tiêu chí cực 

tiểu xác suất dừng được khảo sát.  

2) Mô hình 2: Mô hình khảo sát là mô hình hệ thống nhận thức với kênh 

thứ cấp số chặng tổng quát hoạt động dưới tác động của kênh n.i.i.d. 

Rayleigh. Tương tự mô hình 1, kỹ thuật chuyển tiếp DF được sử dụng 

bởi các thiết bị trung gian. Hiệu năng hệ thống được phân tích ở cả ba 

thông số: OP hệ thống, BER hệ thống và C. Các phân tích ở miền 

SNR cao đã thể hiện được các đặc tính của hệ thống, cũng như thể 

hiện được ưu điểm của hệ thống đề xuất so với kênh trực tiếp. Bài 

toán tổng quát tìm vị trí các điểm chuyển tiếp sao cho cực tiểu theo 

OP hoặc cực tiểu theo BER hệ thống được trình bày đều cho cùng một 

kết quả. 

3) Mô hình 3: Mô hình đề xuất RPCN hai chặng sử dụng kỹ thuật đa chế 

độ điều chế, chuyển tiếp AF với mục đích nâng cao hiệu suất sử dụng 

phổ. Thông số đo lường chất lượng hệ thống thứ cấp được đề xuất bao 

gồm OP  hệ thống, hiệu suất phổ tần và BER trung bình dưới tác động 

của kênh fading Rayleigh. Mô hình thứ ba được nghiên cứu khảo sát 

trong luận án này cũng chính là mô hình đầu tiên thực hiện nghiên 



cứu kết hợp cả ba công nghệ gồm công nghệ vô tuyến nhận thức, công 

nghệ truyền thông hợp tác và kỹ thuật điều chế thích nghi với đa chế 

độ điều chế. 

4)  Mô hình 4: Khảo sát ảnh hưởng của can nhiễu gây ra bởi hệ thống SU 

lên hệ thống PU khi kênh hồi tiếp không hoàn hảo thông qua thông số 

xác suất can nhiễu. Luận án thực hiện khảo sát hệ thống đa chặng DF 

với phân bố kênh Nakagami-m tổng quát dạng nền. 
 

Ứng dụng thực tiễn và hướng phát triển của luận án: 
 

Trong chuẩn vô tuyến 5G, vô tuyến nhận thức và kỹ thuật chuyển tiếp 

là hai kỹ thuật quan trọng. Tại Việt Nam, Bộ thông tin truyền thông (cục 

tần số) đã công bố lộ trình số hóa truyền hình và giải phóng một phần băng 

tần truyền hình để cho mạng 4G và chuẩn vô tuyến nhận thức 802.22, đồng 

thời Cục tần số đã cung cấp giấy phép thử nghiệm cho trung tâm nghiên 

cứu truyền hình (BRAC) thử nghiệm công nghệ 802.22. Do đó, nội dung 

nghiên cứu của luận văn theo kịp hướng nghiên cứu mới của thế giới nói 

chung. Do đó, các hướng nghiên cứu tiềm năng của luận án gồm: 

1). Nghiên cứu kết hợp kỹ thuật MIMO nhằm tăng độ phân tập và hiệu 

năng của hệ thống thứ cấp. 

2). Nghiên cứu các phương pháp điều chế khác nhau như M-PSK, M-PAM 

thay vì M-QAM như đề xuất trong luận án. 

3). Nghiên cứu bài toán ràng buộc công suất phần cứng. 
 

Hướng dẫn khoa học Nghiên cứu sinh 
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