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thông và Công nghệ thông tin cho người tham dự. 

Ban Tổ chức Hội nghị REV-ECIT 2020 

  



vii 
 

 
BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 

 
BAN CHỈ ĐẠO 
 
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ Tổng Giám đốc, Đài Tiếng nói Việt Nam   
TS. Phan Tâm Thứ trưởng, Bộ Thông tin và Truyền thông   
TS. Trấn Đức Lai Chủ tịch, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV)  
 
BAN TỔ CHỨC 
 
Ông Đoàn Quang Hoan Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, REV Trưởng ban 
Ông Vũ Hải Quang Phó Tổng giám đốc, Đài Tiếng nói Việt Nam Phó Trưởng ban 
PGS.TS Nguyễn Hữu Thanh Phó Chủ tịch, REV Phó Trưởng ban 
Ông Hoàng Hồng Đức Chánh Văn Phòng, REV Thành viên 
PGS.TS Trần Xuân Tú Trưởng ban Hội thảo và Hợp tác quốc tế, REV Thành viên 
PGS.TS Trần Minh Tuấn Tổng Biên tập, Tạp chí Điện tử Thành viên 
Ông Nguyễn Minh Đức Phó Tổng Biên tập, Tạp chí Điện tử Thành viên 
Ông Nguyễn Văn Chí Chánh Văn phòng, Đài Tiếng nói Việt Nam Thành viên 
 
 
BAN CHƯƠNG TRÌNH 
 
PGS.TS Nguyễn Quốc Định Học viện Kỹ thuật Quân sự Trưởng ban 
TS. Hoàng Văn Xiêm Trường Đại học công nghệ, ĐHQG Hà Nội Phó Trưởng ban 
TS. Trương Trung Kiên Trường Đại học Fulbright Việt Nam Phó Trưởng ban 
TS. Nguyễn Anh Thư Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng Thành viên 
TS. Lê Minh Thùy Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Thành viên 
PGS.TS Trần Ngọc Thịnh Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TP. HCM Thành viên 
TS. Nguyễn Đăng Khoa Trường Đại học Phenikaa Thành viên 
TS. Trần Thế Nghiệp Trường Đại học Thông tin liên lạc Thành viên 
TS. Đào Thanh Toản Trường Đại học Giao thông vận tải Thành viên 
PGS. TS Nguyễn Tuấn Đức Trường Đại học Việt Đức Thành viên 
PGS. TS Hoàng Văn Phúc Học viện Kỹ thuật Quân sự Thành viên 
TS. Lê Đức Hùng Trường ĐH KHTN, ĐHQG TP. HCM Thành viên 
TS. Nguyễn Việt Sơn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Thành viên 
 



Nghiên Cứu Xây Dựng Phần Mềm Tính Toán 
Tần Số Làm Việc Tối Ƣu Cho Đƣờng Truyền 
Sóng Điện Ly Của Máy Vô Tuyến Điện Sóng 

Ngắn
Nguyễn Minh Giảng1, Vũ Hải Dƣơng2,  Dƣơng Xuân Đạt2, Nguyễn Huy Hoàng1, Kiều Khắc Phƣơng1 

1Khoa Vô tuyến điện tử, Học Viện Kỹ thuật Quân sự  
2Lữ đoàn Thông tin 134, Binh chủng Thông tin liên lạc 

Email: nmgiang44@gmail.com 
 
 

Abstract— Trong bài báo chúng tôi trình bày kết quả xây 
dựng phần mềm tính toán tần số làm việc tối ưu cho 
đường truyền sóng điện ly của máy vô tuyến điện sóng 
ngắn. Phần mềm được xây dựng cho phép tính đến ảnh 
hưởng của sự không đồng nhất của tầng điện ly theo 
phương truyền sóng đến giá trị tần số làm việc tối ưu, và 
tính được giá trị tần số làm việc tối ưu tương ứng với 
từng giờ trong ngày. Kết quả thực nghiệm cho thấy Phần 
mềm cho kết quả tính toán có độ chính xác cao  và có 
thời gian tính toán nhanh, từ đó giúp rút ngắn thời gian 
xác định tần số làm việc cho máy vô tuyến điện sóng 
ngắn so với phương pháp dò tần số tự động. 

Keywords- Tần số áp dụng cực đại, tần số làm việc tối 
ưu, sóng ngắn, tầng điện ly, máy vô tuyến điện sóng ngắn.  

I. GIỚI THIỆU 
Ngày nay các thiết bị liên lạc vô tuyến điện sóng 

ngắn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo liên 
lạc cho Quân đội, liên lạc cho tàu thuyền trên biển và  
những nơi có địa hình phức tạp, khó tiếp cận. Quá 
trình tính toán để xây dựng đƣờng truyền liên lạc sóng 
ngắn đòi hỏi phải xác định đƣợc  sự biến đổi trong 
ngày của Tần số áp dụng cực đại  (Maximum Usable 
Frequency – ký hiệu là MUF) cho đƣờng truyền đó. 
Tần số áp dụng cực đại của một đƣờng truyền là tần số 
lớn nhất mà sóng vô tuyến có thể truyền từ điểm phát 
đến điểm thu cho trƣớc tại một thời điểm xác định 
thông qua phản xạ ở tầng điện ly và với các điều kiện 
cho trƣớc của máy phát và máy thu ( nhƣ công suất 
phát,  dạng anten, độ nhạy, ..).  Việc tính toán giá trị 
tần số áp dụng cực đại có ý nghĩa  rất quan trọng, bởi 
vì nếu ta chọn tần số làm việc lớn hơn giá trị tần số áp 
dụng cực đại tại thời điểm tiến hành liên lạc thì có thể 
sẽ không thu đƣợc tín hiệu do sóng vô tuyến khi đó sẽ 
đi xuyên qua tầng điện ly thay vì phản xạ ở tầng điện 
ly và quay trở về mặt đất. 

Từ việc tính toán đƣợc tần số áp dụng cực đại, ta 
nhân thêm hệ số thực nghiệm 0.85 ta sẽ thu đƣợc tần 
làm việc tối ƣu (ký hiệu OWF – Optimum Working 
Frequency) cho đƣờng truyền sóng điện ly. Nghĩa là ta 

có mối liên hệ : 
  MUF.OWF � 850 ,                     (1) 

Hiện nay, việc xác định giá trị tần số làm việc tối 
ƣu thƣờng dựa theo kinh nghiệm của ngƣời sử dụng. 
Ví dụ, từ kinh nghiệm thực tiễn, ngƣời ta chia băng tần 
sóng ngắn từ 3 đến 30 Mhz ra làm các băng tần con sử 
dụng cho ban ngày, ban đêm và thời gian giao thoa 
giữa ngày và đêm. Nhƣợc điểm của phƣơng pháp này 
là có độ chính xác không cao, đặc biệt là trong những 
điều kiện biến động mạnh của thời tiết hoặc khi phải 
thực hiện liên lạc đến một địa điểm mới mà ngƣời sử 
dụng chƣa từng thực hiện thì việc xác định tần số làm 
việc tối ƣu là vấn đề gặp nhiều khó khăn.  

Trong số các phƣơng pháp tiên tiến dùng để tính 
toán tần số làm việc tối ƣu nhƣ [1],[2] phổ biến hơn cả 
là phƣơng pháp  đƣợc Hiệp hội Viễn thông quốc tế  
(viết tắt là ITU –Interational Telecommunication 
Union)  khuyến nghị [2]. Phƣơng pháp này sử dụng 
mô hình toán học và mô hình bán thực nghiệm của 
tầng điện ly kết hợp với số liệu đo của các đài điện ly 
để tính toán tần số làm việc tối ƣu. Phƣơng pháp này 
có ƣu điểm là đơn giản, tuy nhiên nó có nhƣợc điểm là 
bỏ qua ảnh hƣởng của sự không đồng nhất của tầng 
điện ly theo phƣơng truyền sóng đến đặc tính truyền 
lan của sóng vô tuyến. Sự không đồng nhất của tầng 
điện ly làm cho điểm phản xạ của tia sóng ở tầng điện 
ly bị lệch  khỏi điểm chính giữa của đƣờng truyền và 
từ đó làm ảnh hƣởng tới kết quả tính OWF. Do vậy, 
phƣơng pháp này cho sai số vẫn còn khá lớn. 

Vì những lý do kể trên, việc nghiên cứu phƣơng 
pháp, thuật toán và  xây dựng một chƣơng trình phần 
mềm cho phép tính toán nhanh và có độ chính xác cao 
giá trị tần số làm việc tối ƣu trong 24 giờ trong ngày 
cho đƣờng truyền sóng điện ly của máy vô tuyến điện 
sóng ngắn ( VTĐsn) là bài toán cấp thiết.  

Phần còn lại của bài báo đƣợc trình bày nhƣ sau: 
Trong phần II, chúng tôi trình bày cơ sở của phƣơng  
phƣơng pháp tính tần số làm việc tối ƣu cho đƣờng 
truyền phản xạ ở tầng điện ly, trong đó có tính đến ảnh 
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hƣởng của sự không đồng nhất của tầng điện ly đến 
đặc tính truyền lan của sóng vô tuyến. Trong phần III 
sẽ trình bày kết quả xây dựng “Phần mềm tính toán tần 
số làm việc tối ƣu cho máy VTĐsn ” trên cơ sở 
phƣơng pháp đƣợc trình bày ở phần II và ví dụ  áp 
dụng Phần mềm  trong việc tính toán sự biến đổi của 
tần số làm việc tối ƣu theo thời gian trong ngày và 
theo mùa trong năm.  Trong phần IV chúng tôi trình 
bày kết quả thử nghiệm Phần mềm cho đƣờng truyền 
thực tế. Phần V là các khái quát các kết quả thu đƣợc 
của bài báo. 

II. PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TẦN SỐ LÀM 
VIỆC TỐI ƢU CHO ĐƢỜNG TRUYỀN PHẢN XẠ 

Ở  TẦNG ĐIỆN LY 
A. Mô hình tính toán các tham số của tầng 

điện ly 
Hiện nay có một số mô hình bán thực nghiệm của 

tầng điện ly nhƣ [3], [4] cho phép tính toán các tham số 
của tầng điện ly khi biết tham số đầu vào là: tọa độ địa 
lý của điểm cần tính, thời gian, ngày, hệ số Wolf  (W) 
đặc trƣng cho mức độ hoạt động của mặt trời. Các mô 
hình bán thực nghiệm dựa trên các kết quả đo của hệ 
thống các đài điện ly trên thế giới trong nhiều năm. 
Dựa trên các số liệu đo đƣợc, ngƣời ta xây dựng các 
hàm  xấp xỉ cho phép ta xác định đƣợc các tham số của 
tầng điện ly tại mỗi vị trí và thời gian bất kỳ. Các mô 
hình của tầng điện ly khác nhau bởi số lƣợng, dạng của 
các hàm xấp xỉ và các hệ số xấp  xỉ mà nó sử dụng. 
Trong nghiên cứu của mình tác giả sử dụng mô hình 
[3] do nó đảm bảo đồng thời 2 yếu tố: Cho kết quả tính 
toán các tham số của tầng điện ly với sai số cho phép 
và đã đƣợc kiểm nghiệm bởi các nghiên cứu trƣớc đó  
nhƣ [5], đồng thời cho thời gian tính toán nhanh, cho 
phép thực hiện tính toán với thời gian thực. 

Từ việc lựa chọn mô hình tầng điện ly, ta sẽ xác 
định đƣợc các tham số của tầng điện ly tại vị trí điểm 
phát và điểm thu, đó là: Tần số tới hạn và độ cao của 
các lớp phản xạ E, F, hệ số M(300)F2 của lớp F2. Hệ 
số M(300)F2 đƣợc định nghĩa nhƣ sau: 

� �
)(MUFF

FfFM
30002
223000 0 . 

Trong đó 2F0f  là tần số tới hạn của lớp F2 của 
tầng điện ly. 

Sau khi tính toán đƣợc các tham số của tầng điện 
ly, ta sẽ sử dụng các kết quả này để tính giá trị tần số 
làm việc tối ƣu cho đƣờng truyền sóng điện ly tƣơng 
ứng cho mỗi giờ trong ngày. 

B. Phương pháp tính toán tần số làm việc tối ưu 
khi xét đến tính không đồng nhất của tầng điện 

ly  
Trong điều kiện tầng điện ly đồng nhất, ta có thể 

coi lớp phản xạ của tầng điện ly nhƣ là 1 mặt phản xạ 
gƣơng. Khi đó điểm phản xạ sẽ là điểm C, có hình 
chiếu xuống mặt đất là điểm chính giữa của đƣờng 

truyền. Khi đó, theo định lý Secant [6] và (1), ta có 
biểu thức tính  tần số làm việc tối ƣu nhƣ sau: 

� � � �M220 1850 tanf.DOWF F ��� .        (2) 
Trong đó OWF(D) – là tần số làm việc tối ƣu cho 

đƣờng truyền có độ dài D (km); 20Ff - tần số tới hạn 
của lớp phản xạ F2 của tầng điện ly tại điểm chính 
giữa của đƣờng truyền; M - góc tia sóng đi vào tầng 
điện ly. 

 

 
Hình 1. Điểm phản xạ của sóng vô tuyến bị lệch khỏi 

điểm chính giữa của đƣờng truyền khi xét đến sự không 
đồng nhất của tầng điện ly 

Trong điều kiện tầng điện ly không đồng nhất, 
nguyên nhân là do mật độ electron của tầng điện ly tại 
điểm đầu và điểm cuối của đƣờng truyền chênh lệch 
nhau thì ta phải coi lớp phản xạ  của tầng điện ly nhƣ 1 
mặt nghiêng với góc nghiêng  là H  (hình 1). Khi đó 
điểm phản xạ của tia sóng sẽ dịch chuyển tới điểm T. 
Ta ký hiệu góc dịch chuyển từ điểm C đến điểm T là  

TCOT D � . Khi đó ta tính đƣợc góc lệch TD  theo 
biểu thức : 
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cosA

cosAA
tanT .        (3) 

 
Trong đó 

ER
hA 0

0 1� , 0h - độ cao của lớp phản xạ tại điểm 

chính giữa của đƣờng truyền, ER  - bán kính của trái 
đất 

Tiếp theo, ta tính đƣợc giá trị  góc xâm nhập của 
tia sóng vào tầng điện ly M  nhƣ sau: 

� � � � � �
� � � �� �T

T
coscosA

cossintan
DD

DDM
��

�
 

0
.          (4) 

Thay (4) vào (2) ta sẽ xác định đƣợc giá trị OWF(D). 
Thông qua việc tính đến sự dịch chuyển của điểm 

phản xạ của tia sóng trong điều kiện tầng điện ly 
không đồng nhất cho phép nâng cao đƣợc độ chính xác 
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trong tính toán tần số làm việc tối ƣu của đƣờng truyền 
sóng điện ly [7]. 

II. XÂY DỰNG PHẦN MỀM TÍNH TOÁN TẦN 
SỐ LÀM VIỆC TỐI ƢU 

Trên cơ sở phƣơng pháp đƣợc trình bày ở phần 
trƣớc ta xây dựng đƣợc Phần mềm tính toán tần số làm 
việc tối ƣu cho máy vô tuyến điện sóng ngắn. Giao 
diện của Phần mềm gồm 2 phần (hình 2): phần nhập 
dữ liệu đầu vào và phần hiển thị kết quả. Kết quả tính 
toán có thể đƣợc hiển thị dƣới dạng đồ thị  thể hiện sự 
phụ thuộc của tần số làm việc tối ƣu vào từng giờ 
trong ngày hoặc dƣới dạng bảng số liệu.   

 

 
Hinh 2. Giao diện của “Phần mềm tính toán tân số làm 

việc tối ƣu cho máy VTĐsn” 
Sau đây ta sẽ trình bày 1 ví dụ áp dụng Phần mềm 

để nghiên cứu sự biến đổi của tần số làm việc tối ƣu 
cho máy vô tuyến điện sóng ngắn theo thời gian trong 
ngày và theo mùa trong năm. Ta sẽ tính tần số làm 
việc tối ƣu cho đƣờng truyền từ  Kỳ Anh, Hà tĩnh đến 
Phủ Lý, Hà Nam trong 4 mùa khác nhau trong năm 
2020.  Dữ liệu đầu vào đƣợc cho ở bảng bên dƣới. 

 

Tọa độ điểm phát  Vĩ độ:    18.128 
Kinh độ:  106.258 

Tọa độ điểm thu Vĩ độ:    20.528 
Kinh độ:  105.936 

Hệ số W vào mùa Xuân  
(15. 4.2020) 5 

Hệ số W vào mùa Hè 
  (15. 8.2020) 8 

Hệ số W vào mùa Thu 
 (15. 10.2020) 4 

Hệ số W vào mùa Đông  
(15. 1.2020) 6 

 
Kết quả tính toán đƣợc thể hiện ở hình 3. Từ các 

đồ thị trên hình 3 ta thấy giá trị OWF biến đổi theo 
thời gian trong ngày và có sự khác biệt giữa các mùa 
trong năm. Trong đó mùa Thu tần số làm việc tăng 
nhiều nhất, sau đó là mùa Xuân. Căn cứ vào sự biến 

đổi này, ta sẽ đƣa ra đƣợc phƣơng án sử dụng tần số 
cho phù hợp. 

 

 
Hình 3. Sự biến đổi theo mùa của tần số làm việc tối ƣu 

cho đƣờng truyền sóng điện ly đối với đƣờng truyền từ Hà 
Tĩnh đến Hà Nam ( năm 2020) 

  Mức độ chính xác của kết quả tính toán bằng 
Phần mềm sẽ đƣợc kiểm tra bằng thực nghiệm ở phần 
tiếp theo. 

IV. THỬ NGHIỆM PHẦN MỀM TÍNH TOÁN 
TẦN SỐ LÀM VIỆC TỐI ƢU CHO MÁY VÔ 

TUYẾN ĐIỆN SÓNG NGẮN 
Để đánh giá độ chính xác cùa Phần mềm tính toán, 

ta tiến hành thử nghiệm trên  đƣờng truyền thực tế: Từ 
Kỳ Anh, Hà Tĩnh đến Sơn Tây, Hà Nội. Tần số liên 
lạc  cho mỗi giờ đƣợc xác định bằng cách nhập dữ liệu 
đầu vào: tọa độ máy thu, máy phát, thời gian liên lạc, 
ngày,  tháng và hệ số W đặc trƣng cho mức độ hoạt 
động của mặt trời vào “ Phần mềm tính toán tần số 
làm việc tối ƣu cho máy vô tuyến điện sóng ngắn”.  
Thời gian liên lạc đƣợc thực hiện tại các giờ khác nhau 
trong ngày và tiến hành trong 02 ngày từ 16 đến 
17/09/2020.  Mỗi giờ thực hiện liên lạc thoại trong 30 
phút. Các tham số của máy thu phát nhƣ sau: 

 
Tọa độ điểm phát 

 
Vĩ độ:    18.128 
Kinh độ: 106.258 

 
Tọa độ điểm thu 

Vĩ độ: 21.167   
Kinh độ: 105.380 

Máy Vô tuyến điện VRU-611 
Công suất phát 20 W 
Loại ăng-ten sử dụng Anten  2 cực căng ngang 
Hƣớng liên lạc Bắc -Nam 
Chế độ điều chế Điều biên băng tần trên 

(USB) 
 

Chất lƣợng đƣờng truyền đƣợc đánh giá theo thang 
điểm 5. Cụ thể nhƣ sau: 
+ Điểm 1: Tín hiệu nghe rất nhỏ, không rõ nội dung, 
nhiễu và tạp âm lớn. 
+ Điểm 2: Tín hiệu nghe lúc to, lúc nhỏ, nền nhiễu 
nhiều. 
+ Điểm 3: Tín hiệu nghe rõ nội dung, có lúc nhiễu 
nhƣng vẫn làm việc đƣợc. 
+ Điểm 4: Tín hiệu nghe rõ, tạp âm, nhiễu nhỏ. 
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+ Điểm 5: Tín hiệu nghe to, rõ, tạp âm và nhiễu rất 
nhỏ. 

Sơ đồ đấu nối để kiểm tra chất lƣợng đƣờng truyền 
đƣợc thể hiện ở hình 4. 

 

 
 

Hình 4 . Kết nối thiết bị để thử nghiệm 

Kết quả thử nghiệm đƣợc thể hiện ở các bảng cho 
bên dƣới.  

BẢNG I  
KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM  PHẦN MỀM  

Giờ trong 

ngày 

 

Tần số làm 

việc (MHz) 

Điểm 

7h đến 7h30 4.0633 4 

10h30 đến 11h 7.3457 5 

11h đến 11h30 7.4918 5 

12h đến 12h 30 7.8891 5 

14h 30 đến 15h 8.7140 5 

16h đến 16h30 9.5830 4 

17h đến 17h30 9.7674 1 

19h đến 19h30 9.0995 4 

21h đến 21h30 7.1116 2 

 
Để đánh giá độ chính xác của Phần mềm, ta tính  

xác suất phần mềm tính toán chính xác, ký hiệu là X.  
Ta xác định X theo biểu thức: 

100� 
M
NX % 

Trong đó N là tổng số giờ mà đƣờng truyền liên 
lạc đƣợc, M là tổng số giờ thực hiện thử nghiệm trên 
đƣờng truyền đó. 

Điểm số chất lƣợng đƣờng truyền từ 3 điểm  trở 
lên là đƣờng truyền liên lạc đƣợc, 5 điểm là chất lƣợng 
tốt. Dƣới 3 điểm là không thể thực hiện liên lạc. Phân 
tích bảng số liệu 1 ta có các nhận xét sau: 

Với đƣờng truyền từ  Kỳ Anh đến Sơn Tây, ta đạt 

đƣợc xác suất tính toán đúng tần số làm việc khi sử 
dụng Phần mềm là 78 %, chất lƣợng liên lạc đều đạt từ 
4 và 5 điểm.  Trong đó, vào các phiên liên lạc ban 
ngày chất lƣợng đều đạt tốt. Ban đêm, chất lƣợng liên 
lạc kém hơn so với ban ngày. Điều này có thể đƣợc 
giải thích bởi lý do nhƣ sau: ban đêm năng lƣợng của 
sóng vô tuyến bị tầng điện ly hấp thụ mạnh hơn so với 
ban ngày, nhất là trong điều kiện thời tiết mƣa gió, 
sƣơng mù. Ta lƣu ý rằng vào đêm các ngày 16, 17 
tháng 9 năm 2020 có mƣa trên diện rộng từ điểm đầu 
đƣờng truyền là Hà Tĩnh, Thanh Hóa đến điểm cuối 
của đƣờng truyền là Sơn Tây do ảnh hƣởng của cơn 
bão số 5. Do vậy tín hiệu truyền tới điểm thu ở một vài 
thời điểm bị suy hao nhiều nên không vƣợt qua đƣợc 
mức ngƣỡng cần thiết để có thể nghe rõ. 

 Phần mềm đƣa  ra kết quả tính toán trong khoảng 
thời gian từ 10 đến 17 giây. Trong khi đó, nếu dùng 
phƣơng pháp dò tần số thủ công hoặc dùng chế độ dò 
tự động của máy vô tuyến điện thì có thể mất từ 2 đến 
5 phút. Nhƣ vậy Phần mềm cho phép rút ngắn đáng kể 
thời gian xác định giá trị tần số làm việc tối ƣu cho 
đƣờng truyền sóng điện ly của máy vô tuyến điện sóng 
ngắn. 

V. KẾT LUẬN 
Trong bài báo, chúng tôi đã trình bày kết quả xây 

dựng Phần mềm tính toán tần số làm việc tối ƣu cho 
đƣờng truyền sóng điện ly của máy VTĐsn. Kết quả 
thử nghiệm cho thấy Phần mềm có xác suất tính toán 
đúng tần số làm việc tối ƣu đạt 78%. Phần mềm giúp 
rút ngắn đáng kể thời gian xác định tần số làm việc tối 
ƣu cho đƣờng truyền sóng điện ly của máy vô tuyến 
điện sóng ngắn, điều này có ý nghĩa quan trọng trong 
lĩnh vực thông tin liên lạc Quân sự.  
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Tóm tắt— Anten thấu kính có hệ số khúc xạ âm có tính 
định hướng cao, có khả năng tạo ra đa búp sóng và quét 
búp sóng góc rộng với kích thước anten mỏng. Những 
đặc tính này giúp cho anten thấu kính đang được lựa 
chọn là một trong những anten có hiệu quả cao cho anten 
tại trạm gốc trong thông tin di động, đáp ứng được sự 
phát triển nhanh chóng về số lượng các kết nối không 
dây. Trong bài báo này, nhóm tác giả đề xuất mô hình 
anten thấu kính dạng Hyperbol, đồng thời thực hiện mô 
phỏng, so sánh và đánh giá khả năng quét búp sóng góc 
rộng giữa hai cấu trúc anten thấu kính có hệ số khúc xạ 
dương và âm. Kết quả cho thấy sự hiệu quả của anten 
thấu kính có hệ số khúc xạ âm trong việc cải thiện được 
độ lợi trên 22.40 dBi và duy trì được biên độ cánh sóng 
bên thấp hơn -14.72 dB khi dịch chuyển góc bức xạ của 
nguồn phát trong khoảng từ 00 đến 450. 

Từ khóa- anten thấu kính, anten góc quét rộng, hệ số 
khúc xạ âm. 

I.  GIỚI THIỆU 
Trong những năm gần đây chúng ta chứng kiến 

cuộc cách mạng về công nghệ thông tin và truyền 
thông. Sự ra đời liên tiếp của các thế hệ mạng di động 
không dây từ 1G đến 5G đã ảnh hưởng trực tiếp đến 
mọi mặt của đời sống xã hội, từ y tế, giao thông đến 
kinh tế… Sự gia tăng nhanh chóng của các thiết bị kết 
nối không dây đòi hỏi hệ thống anten cho trạm gốc 
trong thông tin di động phải có khả năng tạo được đa 
búp sóng và quét búp sóng góc rộng để có thể đáp ứng 
được nhiều kết nối không dây cùng một lúc tại các địa 
điểm khác nhau [1]–[5]. Trong thông tin di động 5G, ở 
dải tần số 28 GHz, anten thấu kính được xem là một 
ứng cử viên tiềm năng [6]–[7]. Trong thiết kế anten 
thấu kính và mô phỏng trường điện từ thì phương pháp 
ray tracing được sử dụng chủ yếu. Các vị trí thiết lập 
nguồn phát ngoài tiêu điểm (off focus) phù hợp cho 
việc điều khiển quét búp sóng rộng hơn được xác định 
dựa trên chùm tia hội tụ khi sử dụng phương pháp ray 
tracing ở chế độ thu. Việc tính toán các điểm hội tụ dựa 
vào phương pháp ray tracing đã được nghiên cứu và áp 
dụng cho cả anten thấu kính có hệ số khúc xạ dương và 
âm [8]–[16]. Trong các nghiên cứu của Y. Yamada và 
các cộng sự đã thực hiện tính toán xây dựng cấu trúc 
thấu kính dựa trên định luật bảo toàn năng lượng và 
điều kiện Sine Abbe, và cũng bằng phương pháp ray 

tracing nhóm tác giả đã tính toán các điểm hội tụ từ đó 
thiết lập vị trí cấp nguồn cho thấu kính để tạo ra anten 
thấu kính đa búp sóng và anten có góc quét búp sóng 
rộng [12]–[14]. Tuy nhiên, việc so sánh, đánh giá sự 
hiệu quả về khả năng quét búp sóng góc rộng của hai 
loại cấu trúc anten thấu kính dạng hyperbol một mặt, 
mặt còn lại phẳng, có hệ số khúc xạ âm và dương chưa 
được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Chính vì 
vậy, trong bài báo này nhóm tác giả thực hiện mô hình 
hóa hai cấu trúc anten thấu kính dạng hyperbol và sử 
dụng phần mềm tính toán trường điện từ ANSYS 
HFSS để thực hiện mô phỏng cấu trúc đề xuất trong 
môi trường trường điện từ, để đưa ra được những đánh 
giá sự hiệu quả của từng cấu trúc về khả năng quét búp 
sóng góc rộng dựa trên các đặc tính của anten. 

Bài báo được cấu trúc thành 4 phần. Phần 2 trình 
bày mô hình cấu trúc của hai loại anten được đề xuất. 
Các tham số, kết quả mô phỏng và các nhận xét đánh 
giá được trình bày trong phần 3. Phần 4 là kết luận của 
bài báo. 

II. MÔ HÌNH CẤU TRÚC ANTEN 

Hình 1 mô tả mô hình cấu trúc anten thấu kính dạng 
hyperbol có hệ số khúc xạ dương (a) và âm (b). Anten 
thấu kính bao gồm một thấu kính hyperbol có hệ số 
khúc xạ n và một hệ thống cấp nguồn là các anten loa 
nón được thiết lập trên một quỹ đạo xác định. Thấu 
kính có cấu trúc tròn xoay quanh trục oz. Thấu kính 
được thiết kế là một mặt cong hyperbol và mặt còn lại 
là phẳng. Mặt cong của thấu kính được xác định bởi 
công thức (1) và hướng về phía nguồn phát [17]–[18]. 

( 1)
*cos 1
n fr

n 
−

=
−

   (1) 

Trong đó, r  là khoảng cách từ tiêu điểm tới mặt cong 
phía trong của thấu kính. n là hệ số khúc xạ của thấu 
kính. f  là tiêu cự của thấu kính. θ là góc từ tiêu điểm 
tới mặt cong phía trong của thấu kính và trục quang 
oz. Anten loa nón được thiết kế như là một nguồn phát 
góc rộng cho thấu kính, hoạt động ở tần số 28 GHz và 
đạt giá trị độ lợi lớn nhất bằng 15.15 dBi. Đồ thị bức xạ 
trong mặt phẳng xoz của anten loa nón được thể hiện 
như trong Hình 2. 
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Position of caustics

Feed horns

 
(a) Cấu trúc anten thấu kính hệ số khúc xạ dương. 

Position of caustics

Feed horns

 
(b) Cấu trúc anten thấu kính hệ số khúc xạ âm. 

Hình 1. Mô hình cấu trúc anten thấu kính đề xuất. 
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Hình 2. Đồ thị bức xạ của anten loa nón. 

Bằng phương pháp ray tracing, nhóm tác giả đã 
thực hiện trong nghiên cứu [13], đã xác định được các 
điểm hội tụ và quỹ đạo của chúng khi thay đổi góc quét 
của chùm tia tới, được thể hiện như trong Hình 3. Do 
vậy trong nghiên cứu này, nhóm tác giả thực hiện thiết 
lập các anten loa nón trên một quỹ đạo được cho bởi 
công thức (2), với góc α là góc tạo bởi tia bức xạ từ 
điểm hội tụ tới tâm của thấu kính và trục oz. Góc α 
dịch chuyển trong khoảng từ 00 tới 450 với bước nhảy 
là 150. 

2*cos
2s

f ff +
=   (2) 

Điểm hội tụ của thấu kính nằm tại tâm của giao 
điểm giữa phần ống dẫn sóng và phần mở rộng của loa. 
Anten bức xạ theo hướng của trục oz. Trong suốt quá 
trình hoạt động, các tia sóng được bức xạ từ anten loa 
nón là dạng sóng cầu được lan truyền tới mặt cong phía 
trong của thấu kính sau đó được khúc xạ và trở thành 
sóng phẳng, đồng pha đi ra khỏi mặt sau của thấu kính. 

Các tia sóng tới và khúc xạ tại bề mặt của thấu kính 
thỏa mãn định luật Snell được xác định bởi công thức 
(3). Trong đó, i là góc tới và r là góc khúc xạ tại bề 
mặt của thấu kính. 

sin
sin

i

r

n



=    (3) 

 
2(1 cos )

2s
ff +

=

 

Hình 3. Quỹ đạo các điểm hội tụ của thấu kính. 

III. MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 
3.1. Tham số mô phỏng 

Các tham số mô phỏng được trình bày như trong 
Bảng 1. Trong đó, phần mềm tính toán trường điện từ 
ANSYS HFSS được sử dụng để tính toán phân bố 
trường điện từ trên các mặt phẳng và sự phân bố biên 
độ trường trên mặt mở của anten thấu kính theo cấu 
trúc đề xuất. Phương pháp đa cực nhanh đa mức 
(MLFMM) được thiết lập để tối ưu hóa khả năng tính 
toán và có thể giảm được thời gian tính toán, tiết kiệm 
được bộ nhớ máy tính. Thấu kính được thiết lập với độ 
từ thẩm 1r =   và 1r = − , độ điện thẩm 2r =  và 

2r = −   tương ứng với hệ số khúc xạ của thấu kính 

lần lượt là 2n = và 2n = − . 

Bảng 1. Các tham số mô phỏng 

Cấu 
hình 
máy 
tính 

CPU Intel Xeon E5 
RAM 128 GB 

Phần mềm HFSS 
Phương pháp mô phỏng MLFMM 

Các 
tham số 
của thấu 

kính 

Đường kính [mm] D 100 
Tiêu cự [mm] f  100 

Độ từ thẩm r  1 -1 

Độ điện thẩm r  2 -2 
Tần số hoạt động 28 GHz 

3.2. Kết quả mô phỏng 

Hình 4 thể hiện đồ thị bức xạ của anten thấu kính có hệ 
số khúc xạ dương và âm khi thiết lập anten loa nón 
nằm trên quỹ đạo sf với góc quét từ 00 đến 450.  
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Bảng 2. Tổng hợp các kết quả mô phỏng 

  
2n =  2n = −  

Độ lợi 
[dBi] 

SLL 
[dB] 

B  
[0] 

L  
[0] 

Độ lợi 
[dBi] 

SLL 
[dB] 

B  
[0] 

L  
[0] 

00 27.17 -23.80 7.19 0 27.33 -21.87 7.61 0 
150 26.61 -19.93 7.59 -12.40 26.76 -20.30 8.24 -14.30 
300 25.13 -12.96 8.29 -24.40 25.10 -16.91 9.33 -28.80 
450 21.72 -6.76 12.07 -35.60 22.40 -14.72 10.32 -43.20 
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(a) Anten thấu kính có hệ số khúc xạ dương. 
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(b) Anten thấu kính có hệ số khúc xạ âm. 

Hình 4. Đồ thị bức xạ của anten thấu kính. 

Đối với thấu kính có hệ số khúc xạ dương ( 2n = ), 
Hình 4 (a), anten đạt giá trị độ lợi cao nhất là 27.17 dBi 
khi nguồn phát được thiết lập tại tiêu điểm của thấu 
kính ( 00 = ). Giá trị này giảm dần khi góc bức xạ của 
nguồn phát vào thấu kính tăng dần. Khi 045 = , anten 
thấu kính đạt giá trị độ lợi cực đại bằng 21.72 dBi, 
giảm 5.45 dB so với độ lợi của anten khi nguồn phát 
đặt tại tiêu điểm của thấu kính. Đối với anten thấu kính 
có hệ số khúc xạ âm, các giá trị độ lợi cực đại của 
anten đều xấp xỉ hoặc cao hơn giá trị độ lợi cực đại của 
anten thấu kính có hệ số khúc xạ dương ở cùng một 
góc thiết lập ( ). Sự chênh lệch giá trị độ lợi cực đại 
của anten giữa nguồn phát đặt ở tiêu điểm của thấu 

kính và góc thiết lập lớn nhất ( 045 = ) là 4.93 dB, 
giảm từ 27.33 dBi ở góc 00 = xuống còn 22.40 dBi ở 
góc 045 = . Khi 015 = và 030 = , độ lợi cực đại 
của anten lần lượt là 26.76 dBi và 25.10 dBi. Độ rộng 
cánh sóng chính theo mức nửa công suất của anten đều 
tăng khi anten loa nón được đặt trên quỹ đạo fs và dịch 
chuyển xa dần vị trí tiêu điểm của thấu kính. 
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Hình 5. So sánh biên độ cánh sóng bên và góc lệch. 

Trong trường hợp anten sử dụng thấu kính có hệ số 
khúc xạ dương, biên độ cánh sóng bên (SLL) của anten 
tăng lên rất nhanh, anten đạt giá trị thấp nhất là -23.8 
dB khi 00 = và giảm xuống chỉ còn -6.76 dB khi 

045 = . Trong khi ở vị trí cấp nguồn này, anten sử 
dụng thấu kính có hệ số khúc xạ âm vẫn duy trì biên độ 
cánh sóng bên ở mức thấp hơn -14.72 dB. Bên cạnh đó, 
khi xem xét độ lệch của góc tới thấu kính so góc bức xạ 
ra khỏi mặt mở của anten (θL), chúng ta có thể nhận 
thấy rằng. Đối với anten thấu kính có hệ số khúc xạ 
âm, độ lệch giữa hai góc là ít hơn so với anten thấu 
kính có hệ số khúc xạ dương, như trong Hình 5. Các 
kết quả mô phỏng được trình bày chi tiết trong Bảng 2. 

IV. KẾT LUẬN 
Bằng việc sử dụng phần mềm tính toán trường điện 

từ ANSYS HFSS và xây dựng mô hình cấu trúc anten 
quét búp sóng góc rộng, nhóm tác giả đã thực hiện mô 
phỏng, so sánh và đánh giá khả năng quét búp sóng 
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rộng của anten thấu kính có hệ số khúc xạ dương và 
âm. Kết quả cho thấy, khi thiết lập nguồn phát của 
anten thấu kính trên một quỹ đạo xác định trước bằng 
phương pháp ray tracing, anten thấu kính cho phép tạo 
ra góc quét trên 900 mà vẫn duy trì được độ lợi cao, 
biên độ cánh sóng bên thấp khi sử dụng anten thấu kính 
có hệ số khúc xạ âm. Kết quả của bài báo này là cơ sở 
cho các nhà nghiên cứu và chế tạo sử dụng thấu kính 
có hệ số khúc xạ âm trong việc thiết kế anten tạo đa 
búp sóng, góc quét búp sóng rộng cho trạm gốc trong 
thông tin di động 5G. 
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Abstract—Nội dung bài báo đề xuất một cấu trúc anten đa tái cấu 
hình: vừa có thể tái cấu hình theo giản đồ bức xạ giữ nguyên tần 
số cộng hưởng lại vừa có thể tái cấu hình theo tần số cộng hưởng 
giữ nguyên hướng bức xạ. Trong thiết kế đề xuất, với bốn PIN 
diode chuyển mạch hai trạng thái ON-OFF, anten tái cấu hình có 
thể tái cấu hình tại ba trạng thái tần số 5.75 GHz, 6 GHz và 6.47 
GHz khi bức xạ song hướng nằm ngang hoặc tái cấu hình theo các 
hướng bức xạ song hướng khác nhau khi giữ nguyên tần số cộng 
hưởng tại bốn băng 4.41 GHz, 4.97 GHz, 5.75 GHz và 6 GHz. Bên 
cạnh đó, nhờ việc sử dụng cấu trúc bức xạ Fibonacci, kích thước 
bức xạ của anten giảm nhỏ 75.79% so với anten vi dải lý thuyết, 
đạt kích thước tổng thể là 25*25*1.52 mm3, phù hợp cho phần lớn 
các thiết bị đầu cuối  không dây cố định cũng như di động. 

Keywords-Anten tái cấu hình, Fibonacci , PIN diode 

I. GIỚI THIỆU 
Internet of Things (IoT), 5G/ 6G, vô tuyến thông minh, … là 

những thuật ngữ công nghệ đang thu hút được rất nhiều sự quan 
tâm, nghiên cứu hiện nay. Trong đó, anten tái cấu hình với những 
khả năng thông minh như điều chỉnh tần số, đồ thị bức xạ hay 
phân cực theo chuẩn truyền thông mong muốn đã và đang là ứng 
cử viên sáng giá cho các công nghệ truyền thông này và cũng là 
đề tài thu hút sự chú ý của nhiều nhà khoa học trong và ngoài 
nước [1]. Chỉ riêng trong năm 2018 – 2019, một số lượng không 
nhỏ các nghiên cứu về anten tái cấu hình đã được công bố trên 
những tạp chí uy tín hàng đầu trên thế giới với nhiều phương 
pháp tùy biến khác nhau như tái cấu hình theo tần số [2]–[7], tái 
cấu hình theo đồ thị bức xạ [8]–[15]. Trong [9], một anten tái 
cấu hình theo đồ thị bức xạ băng rộng được Guiping Jin và các 
cộng sự nghiên cứu sử dụng 4 diode để chuyển mạch, từ đó thay 
đổi phương hướng, hoạt động ở 4 hướng,  tuy nhiên hiệu suất 
trung bình chỉ đạt 60%, ngoài ra với kích thước tương đối lớn 
75*75*0.76 mm3 khiến cho anten khó có thể được tích hợp vào 
trong các thiết bị di động hiện nay. Vấn đề về kích thước cũng 
xuất hiện trong [11] do anten được đề xuất có thiết kế nhiều tầng, 
tăng đáng kể độ dày cho cấu trúc tổng thể. Trong thiết kế ở [14], 
một anten có phần tử bức xạ dạng ring đơn giản, có khả năng 
thay đổi đồ thị bức xạ bằng cách tác động đến một mạng phối 
hợp trở kháng, tuy nhiên sự phức tạp trong thiết kế qua mạng 
phối hợp trở kháng là một trong những  nguyên nhân chính khiến 
cho anten có hiệu suất thấp, chỉ đạt tầm 50%. Đối với đề xuất 
trong [15], cấu trúc của anten lẫn mạng cấp nguồn đều phức tạp 
và khá khó khăn trong chế tạo. 

Bài báo này đề xuất một cấu trúc anten đơn giản có khả năng  
tái cấu hình theo đồ thị bức xạ và tần số sử dụng PIN Diode. Nhờ 
vào các trạng thái chuyển mạch ON – OFF của Diode, anten có 
thể hoạt động tại năm băng tần bao gồm 4.41 GHz, 4.97 GHz, 
5.75 GHz, 6 GHz, 6.47 GHz với 9 hướng bức xạ khác nhau. Bên 
cạnh đó, với cấu trúc bức xạ độc đáo được tạo bởi các đường 
cong Fibonacci, anten có kích thước nhỏ hơn 75.79% so với kích 
thước anten vi dải chữ nhật lý thuyết, đạt kích thước tổng thể 
25*25*1.52 mm3 với tần số cộng hưởng nhỏ nhất 4.41 GHz, phù 
hợp cho phần lớn các thiết bị di động trong hệ thống truyền thông 
thế hệ mới. 

II. THIẾT KẾ ANTEN 
II.1. Cấu trúc bức xạ sử dụng đường cong Fibonacci 

Hình 1 thể hiện cấu trúc hình học của anten đề xuất, bao gồm 
ba phần: Phần patch bức xạ dựa trên hình học Fibonacci, mặt 
phẳng đất sử dụng cấu trúc mặt phẳng đất khuyết DGS và lớp 
chất nền tạo thành từ Roger RO4350B có độ dày 1.52 mm, ε đạt 
3.48 và độ tổn hao loss tangent 0.0037. Anten được cấp điện 
bằng cáp đồng trục, xuyên qua mặt phẳng đất để tiếp xúc với 
phần patch bức xạ. Phương thức cấp điện qua cáp đồng trục 
trong thiết kế này đem lại hiệu suất cao, suy hao thấp, phối hợp 
trở kháng tại 50Ω và đặc biệt phù hợp với cấu trúc tổng thể của 
anten. 

Phần tử bức xạ của anten chia làm bốn phần giống nhau, mỗi 
phần được cấu thành từ hai đường cong theo cấu trúc hình học 
Fibonacci với bán kính được tính toán theo công thức (1): 

(rFS)n =
In − (−In)

√5
 (1) 

 

 
(a) 
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(b) 

Hình 1: Cấu trúc của anten. (a) Mặt trên, (b) Mặt dưới. 
 
Trong đó n = 1 đến 3, I là tỉ lệ vàng [16] , được cho bởi phương 
trình (2): 

I =
1 + √5

2
= 1.618 (2) 

Nguồn cáp đồng trục đặt xuyên qua mặt phẳng đất và chất 
nền, tiếp xúc trực tiếp với patch bức xạ ở tâm anten, thông qua 
bốn Diode được nối với patch dài 3.13 mm, rộng 0.3 mm thiết 
lập các trạng thái. Chi tiết kích thước của anten được mô tả 
trong Bảng I. 

BẢNG I. THAM SỐ CỦA ANTEN 

Tham số Kích thước 
(mm) Tham số Kích thước 

(mm) 

L 25 Ws 3.13 

W 25 Lc 1.5 

Lg 6.25 a1 0.5 

Wg 6.25 a2 0.8 

Lp 2.08 a3 1.3 

Wp 2.08 s 1 

Ls 0.3   

II.2. Phân tích chuyển mạch PIN diode 

Để tạo ra khả năng tái cấu hình theo đồ thị bức xạ và tần số 
cho anten, 4 PIN diode được đặt tại các điểm nối giữa patch chữ 
thập – nơi đặt nguồn và các phần tử bức xạ với các nhánh bức 
xạ gồm một cặp đường cong Fibonacci như chỉ ra trong Hình 
1(a). PIN Diode được lựa chọn trong bài báo này là 
MA4AGBLP912 do linh kiện có độ tổn hao thấp và tốc độ 
chuyển mạch cao. Như vậy, với bốn Diode được sử dụng cho 
bốn phần tử bức xạ, anten có thể cộng hưởng lần lượt tại bốn tần 
số tương ứng với số PIN diode được kích hoạt (ở trạng thái ON) 
như được chỉ ra trong Bảng II. Bên cạnh đó, tại một tần số cộng 
hưởng xác định, anten cũng sẽ có các hướng bức xạ khác nhau 
dựa trên vị trí PIN Diode được kích hoạt. 

Trạng thái ON được thực hiện bởi điện trở nối tiếp với cuộn 
cảm và trạng thái OFF được thực hiện bởi điện trở mắc song 

song với tụ điện sau đó nối tiếp với cuộn cảm. Các giá trị R, L, 
C của PIN diode trong cả hai điều kiện ON và OFF được thể 
hiện trong Bảng III.  

BẢNG II. CÁC TRẠNG THÁI CỦA ANTEN 

Trạng thái Số diode 
kích hoạt D1 D2 D3 D4 

S1 

1/4 ON 

 

ON OFF OFF OFF 

S2 OFF  ON OFF  OFF  

S3  OFF OFF  ON OFF  

S4 OFF  OFF  OFF  ON 

S5 

2/4 ON 

ON ON OFF  OFF  

S6  OFF OFF  ON ON 

S7 ON  OFF  OFF ON 

S8 OFF  ON ON OFF  

S9 ON OFF  ON OFF  

S10 OFF  ON OFF  ON 

S11 

3/4 ON 

ON ON ON OFF  

S12 ON OFF  ON ON 

S13 ON ON OFF  ON 

S14  OFF ON ON ON 

S15 4/4 ON ON ON ON ON 

 

 
 

(a) (b) 

Hình 2: Sơ đồ tương đương của điốt PIN ở trạng thái: (a) ON, 
(b) OFF 

 

BẢNG III. THAM SỐ CỦA PIN DIODE 

Tham số  L 𝐶𝑇 𝑅𝑆 𝑅𝑃 

Giá trị 0.5nH 0.025pF 4Ω 10𝑘Ω 
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III. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ PHÂN TÍCH 
Trong phần này, kết quả mô phỏng của anten được thực hiện 

trên phần mềm CST MICROWAVE STUDIO bao gồm các 
tham số tán xạ S11 trong các trạng thái khác nhau của chuyển 
mạch sử dụng PIN diode tương ứng với giản đồ bức xạ 2D tại 
các tần số cộng hưởng. Trong đó, nội dung 3.1 sẽ trình bày các 
băng tần được tái cấu hình trong khi giữ nguyên được bức xạ 
song hướng.  Nội dung 3.2 sẽ phân tích tính tái cấu hình theo 
đồ thị bức xạ tại từng băng tần cụ thể của anten. 

III.1. Các trạng thái tái cấu hình theo tần số 

Tùy theo tổ hợp kích hoạt trạng thái của bốn diode từ D1 
đến D4, anten có thể thay đổi lần lượt theo năm chiều dài bức 
xạ khác nhau, tạo ra năm trạng thái tái cấu hình theo tần số với 
các băng tần: 4.41 GHz, 4.97 GHz, 5.75 GHz, 6 GHz và 6.47 
GHz. Trong đó, tại các băng 5.75 GHz, 6 GHz và 6.47 GHz 
anten có chung hướng bức xạ song hướng theo phương nằm 
ngang (góc quay 900 trong mặt phẳng Phi=900) khi thay đổi tần 
số cộng hưởng. Các tần số này lần lượt tương ứng với các cấu 
hình hai diode kích hoạt (S10), ba diode (S11 và S12) và bốn 
diode (S15). Tham số S11 và đồ thị bức xạ của ba cấu hình này 
được thể hiện ở hình 5 với các tham số đặc tính được tổng kết 
trong bảng IV. 

 

 
(a)  

 

 
(b) 

Hình 5: Các trạng thái tái cấu hình theo tần số (a) Tham 
số S11 (b) đồ thị bức xạ  

Bảng IV. Tóm tắt kết quả của tái cấu hình theo tần số 

TT F (GHz) S11 (dB) B (%) G(dBi) K (%) 

1 5.75 -42.467 6.8 2.52 82.5 

2 6 -20.583 20.8 1.775 89.73 

3 6.47 -17.494 17.23 1.203 83.2% 

 

III.2. Các trạng thái tái cấu hình theo giản đồ bức xạ 

Anten được đề xuất có cấu trúc đối xứng với bốn phần tử 
bức xạ nằm tại bốn hướng khác nhau trên chất nền vuông và 
được cấp nguồn cáp đồng trục tại tâm. Do vậy, tại các trạng thái 
một, ba và bốn diode ON, tần số sẽ chỉ phụ thuộc và số lượng 
diode ON chứ không phụ thuộc vào vị trí diode, nói cách khác, 
tại các trạng thái này, phân bố dòng giống nhau về mặt hình 
học, chỉ khác nhau về hướng nên không ảnh hưởng đến tần số. 
Tuy nhiên ở trạng thái hai diode ON, sẽ có hai cấu hình khả dĩ 
phụ thuộc vào vị trí hai diode ON là kề nhau hay đối nhau qua 
trục đối xứng của anten. 

Phần này của bài báo sẽ trình bày tính tái cấu hình theo giản 
đồ bức xạ hay nói cách khác là sự thay đổi phương bức xạ của 
anten bằng cách OFF hoặc ON các diode tại vị trí khác nhau 
trong khi vẫn khi vẫn giữ nguyên tần số.   

1. Băng tần 4.41 GHz 

Tần số thấp nhất của anten cộng hưởng tại tần số 4.41 GHz 
nhận được khi anten hoạt động ở trạng thái một trong bốn diode 
được ON, tương đương với một trong bốn phần tử bức xạ được 
cấp nguồn (S1, S2, S3 và S4). Hướng bức xạ tại cấu hình diode 
1 được kích hoạt sẽ ngược lại với cấu hình diode 3 được kích 
hoạt, tương tự cho cặp diode 2 và 4. Hình 6 trình bày về tham số 
S11 tại các cấu hình này với giản đồ bức xạ 2D được trình bầy 
trong Hình 7. 

 
Hình 6: Tham số S11 của anten tại băng 4.41 GHz với cấu 

hình một diode ở trạng thái ON 

 

Qua giản đồ bức xạ, có thể thấy cấu hình diode 1 ON và 
diode 3 ON (S1 và S3) cho hướng bức xạ đối xứng với nhau, 
lệch so với phương thẳng đứng r15O  trong khi cấu hình diode 2 
và diode 4 ON (S2 và S4) sẽ hiển thị trùng nhau với hướng bức 
xạ theo phương thẳng đứng (độ lệch 0o) trên mặt phẳng Phi = 
90°. 
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Hình 7: Đồ thị 2D của anten tại băng 4.42 GHz với cấu 

hình một diode ở trạng thái ON 

2. Băng tần 4.97 GHz 

Anten sẽ hoạt động tại băng tần 4.97 GHz khi hai diode liền 
kề được thông dòng (S5, S6, S7 và S8). Tham số S11 được trình 
bày ở Hình 8 (a) cùng với giản đồ bức xạ 2D  ở Hình 8 (b) với 
hai hướng bức xạ song hướng khác nhau, lệch pha ±22.50 so với 
trục thẳng đứng trên mặt phảng Phi = 90°. 

 
(a)  

 
(b) 

Hình 8: Anten tại băng 4.97 GHz với cấu hình hai diode kề 
nhau ON: (a) S11, (b) Bức xạ 2D 

3. Băng tần 5.75 GHz 

Cấu hình hai diode có thể cung cấp cho anten tần số hoạt 
động tại 5.75 GHz với điều kiện hai diode được kích hoạt nằm 
ở vị trí đối nhau qua tâm của anten (S9 và S10). Sự khác biệt về 
S11 và đồ thị bức xạ sẽ được thể hiện qua hình 9 với hai diode 1 
và 3 ở trạng thái ON, tương tự như với diode 2 và 4 trên mặt 
phẳng Phi = 90°. 

 
(a) 

 
(b) 

Hình 9: Anten tại băng 5.75 GHz với cấu hình hai diode kề 
nhau ON: (a) S11, (b) Bức xạ  

Dễ thấy đối với cấu hình hai diode ON đối xứng thì dạng đồ thị 
bức xạ cũng đối xứng cả ở mặt phẳng Phi = 90° hoặc Phi = 0°. 

4. Băng tần 6 GHz 

Băng tần tiếp theo thể hiện đặc tính tái cấu hình theo đồ thị 
bức xạ của anten là 6 GHz, được tạo bằng cách cấp nguồn cho 
ba trên bốn phần tử bức xạ và sử dụng tổ hợp vị trí để ON diode 
nhằm điều chỉnh hướng bức xạ theo yêu cầu. Ba tổ hợp vị trí đặc 
trưng có tham số S11 và đồ thị bức xạ được thể hiện ở hình 10, 
với các trạng thái diode 1, 2 và 3 ON (S11), diode 2,3 và 4 ON 
(S14), cuối cùng là diode 3, 4 và 1 được ON (S12). 

 

 
(a) 
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(b) 

Hình 10: Anten tại băng 6  GHz với cấu hình hai diode kề 
nhau ON: (a) S11, (b) Bức xạ 2D  

Có thể thấy ở tần số này, anten có ba hướng bức xạ song 
hướng khác nhau: phương nằm ngang và phương lệch ±600 theo 
trục thẳng đứng trên mặt phẳng Phi=900 

Anten đề xuất được so sánh với một số thiết kế anten tái cấu 
hình theo đồ thị bức xạ và tần số đã công bố trong thời gian gần 
đây trong bảng V. Có thể thấy hầu hết các nghiên cứu trước đó 
đều có cấu trúc khá phức tạp, kích thước không phù hợp với các 
thiết bị đầu cuối cầm tay. 

Qua so sánh, mẫu anten được đề xuất trong bài báo này có 
kích thước nhỏ gọn, đơn giản hơn rất nhiều trong khi vẫn đáp 
ứng được những yêu cầu thay đổi về đồ thị bức xạ linh hoạt, 
triển khai được nhiều băng tần bằng cách sử dụng 4 diode đơn 
giản, chi phí thấp mà đem lại hiệu quả chuyển mạch cao, không 
cần áp dụng các cơ chế giảm nhỏ kích thước phức tạp khác.  

IV. KẾT LUẬN 
Trong bài báo này, anten đa băng tái cấu hình theo tần số sử 

dụng chuyển mạch diode PIN để thay đổi hình dáng bức xạ dẫn 
đến thay đổi tần số cộng hưởng được đề xuất. Bên cạnh đó, với 
kích thước nhỏ gọn 25 x 25 x 1.52 mm3 anten có thể phù hợp 
cho phần lớn các thiết bị đầu cuối di động nhỏ gọn.

Bảng V: So sánh mẫu anten đề xuất với những công bố anten tái cấu hình theo đồ thị bức xạ gần đây 

Tham 
khảo 

Diện tích 
(𝐦𝐦𝟐) Chất nền Chiều cao 

(mm) 
Số lượng cấu hình 

đồ thị bức xạ 
Số lượng chuyển 
mạch/ cấu hình 

Tần số hoạt động 
(GHz) 

[8] 6418 RT5870 
RT5880LZ 1.6 6 6/12 5.1-5.9; 

[9] 5625 RO4350B 0.76 4 4/4 2.25-3.16; 

[11] 1849 Không đề 
cập 17.5 6 6/6 3.5-3.9; 

[12] 7259 RO3035 11 

Thay đổi góc bức 
xạ  

−80° ≤𝛉≤ +80° 
 

Thay đổi cấu hình 
bằng cách cấp 

nguồn cho 1 trên 4 
cổng 

5.2; 

[13] 32000 FR4 50 3 3/30 1.02-1.8; 

[14] 18225 FR4 7.5 2 2/2 1.74; 

Mẫu 
anten đề 

xuất 
625 RO4350B 1.52 9 4/15 4.41; 4.97; 5.75; 6; 

6.47; 
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Abstract— Bài báo này phân tích các đặc tính kỹ thuật 
của anten ứng dụng trên cơ thể người như loại vật liệu, 
cấu trúc, công nghệ chế tạo, ảnh hưởng của cơ thể người 
lên hiệu năng của anten. Sau đó, tác giả đề xuất anten 
hoạt động ở hai dải tần 2.45 và 5.8 GHz, được chế tạo 
trên vật liệu linh hoạt - RF35A2. Anten đề xuất có cấu 
trúc đơn giản, dựa trên anten patch vuông. Để tạo ra tần 
số cộng hưởng thứ hai, một khe hình chữ U được cắt trên 
phần bức xạ của anten patch.  Anten có đội lợi xấp xỉ 6.5 
dBi ở cả hai dải tần. Đặc biệt, mô hình bức xạ của anten 
ở cả hai dải tần như nhau, đây là đặc tính mà bất kỳ 
anten đa băng tần nào đều mong muốn. Ảnh hưởng của 
cơ thể người lên anten rất ít nhờ sử dụng lớp đất kích 
thước đủ lớn. Anten được chế tạo và đo kiểm trên cơ thể 
người và kết quả đo phù hợp với kết quả mô phỏng. 

Keywords- Anten trên cơ thể người, anten băng tần 
kép, vật liệu linh hoạt, anten patch. 

I.  GIỚI THIỆU 
Trong khi mạng truyền thông không dây trên cơ 

thể người (WBAN – Wireless Body Area Network) có 
rất nhiều ứng dụng như giám sát sức khỏe, giải trí thì 
thiết kế anten đóng một vai trò lớn trong chất lượng 
của WBAN vẫn còn là thách thức đối với các nhà 
nghiên cứu. 

Kiến trúc điển hình của một mạng WBAN như 
trong Hình 1 [1], gồm ba phần: intra-WBAN, inter-
WBAN và beyond-WBAN. Có hai loại truyền thông 
trong intra-WBAN: giữa các cảm biến trên cơ thể và 
giữa các cảm biến trên cơ thể và thiết bị cá nhân di 
động (PD). Cảm biến trên cơ thể thu thập thông tin về 
các kích thích vật lý, sau đó xử lý và báo cáo thông tin 
này qua kết nối không dây tới PD. PD có thể kết nối 
với các mạng khác (Internet hoặc mạng di động) thông 
qua một hoặc nhiều điểm truy cập (Inter-WBAN). Một 
số tiêu chuẩn truyền thông được triển khai cho inter-
WBAN như Bluetooth/Bluetooth Low Energy, Zigbee, 
UWB, Cellular hay WLAN. Một thiết bị cổng giao 
tiếp giữa inter-WBAN và beyond-WBAN cho phép 
nhân viên chăm sóc sức khỏe được ủy quyền truy cập 
từ xa dữ liệu y tế của bệnh nhân thông qua Internet 
hoặc mạng băng thông rộng. 

Có một số dải tần có sẵn cho WBAN bao gồm 
MICS (402-405 MHz), WMTS, ISM (2.4 GHz) và 
UWB (3.1 ÷ 10.6 GHz) như chỉ ra trong Hình 2. Tuy 

nhiên, tốc độ dữ liệu cao chỉ được hỗ trợ trong ISM và 
UWB [2]. Do đó, mục tiêu nghiên cứu này là thiết kế 
một anten băng tần kép ở hai dải tần trên tại 2.4 GHz 
và 5.8 GHz. Đầu tiên, anten này dựa trên anten patch 
vuông thông thường hoạt động ở dải tần 5.8 GHz. Sau 
đó, khe hình chữ U được sử dụng để tạo ra cộng 
hưởng tại tần số 2.4 GHz. 

Bên cạnh việc đáp ứng các yêu cầu như trọng 
lượng nhẹ, tính linh hoạt, nhỏ gọn và thỏa mãn giới 
hạn tỷ số hấp thụ SAR đối với sức khỏe con người, 
anten cho WBAN cần giảm ảnh hưởng của cơ thể 
người khiến hiệu suất của chúng giảm đáng kể. Vì vậy, 
bài báo này đề xuất anten băng tần kép ít nhạy cảm với 
hiệu ứng cơ thể người bằng cách thiết kế lớp đất của 
anten đủ lớn (full ground plane) để cách ly giữa cơ thể 
người và anten. 

Để anten dễ dàng triển khai trên cơ thể người, vật 
liệu độ linh hoạt cao - RF35A2 được sử dụng với độ 
dày của chất nền là 0.13 mm, độ dày của đồng là 0.035 
mm, hằng số điện môi tương đối ɛr là 3.5 và suy hao 
tiếp tuyến τ là 0.0015. Như vậy, anten linh hoạt băng 
tần kép với độ lợi cao, ít bị ảnh hưởng bởi cơ thể 
người, mô hình bức xạ giống nhau ở cả hai dải tần 
được đề xuất trong bài báo này. 

 
Hình 1. Cấu trúc một mạng WBAN điển hình [1]. 

 

Hình 2. Các băng tần cho WBAN [2]. 
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Bài báo được trình bày thành 4 phần, trong đó: 
phần II trình bày các đặc tính của anten trên cơ thể 
người; phần III thiết kế, đánh giá hiệu năng của anten 
đề xuất; một số kết luận và hướng phát triển của 
nghiên cứu được đề xuất trong Phần IV – Kết luận. 

II. ĐẶC TRƯNG KỸ THUẬT CỦA ANTEN 
TRÊN CƠ THỂ NGƯỜI 

Phần này cung cấp các phân tích về đặc điểm của 
anten trên cơ thể người [3]. Đây là cơ sở để thiết kế 
anten ở phần sau. 

A. Vật liệu 
Anten trên cơ thể người được chế tạo bằng các loại 

vật liệu dẫn điện và điện môi khác nhau. Những vật 
liệu này được lựa chọn sao cho cung cấp một lượng 
biến dạng cơ học hợp lý (uốn, xoắn và quấn) với ảnh 
hưởng tối thiểu trong các điều kiện thời tiết khác nhau 
(mưa, tuyết, băng, v.v.) và có bức xạ điện từ thích hợp. 
Gần đây, các loại vật liệu vải hoặc không phải vải 
khác đã được sử dụng cho anten trên cơ thể người. Đối 
với trường hợp sử dụng vật liệu vải, việc xác định đặc 
tính của các loại vải này là điều cần thiết. Mặt khác, 
việc sử dụng các vật liệu dựa trên polyme dẻo không 
kết cấu như Kapton, Polyethylene terephthalate (PET) 
và Polyethylene naphtholate (PEN) thì các đặc tính 
điện môi cần ổn định và được xác định trước. Độ dẫn 
điện của phần bức xạ phải cao, lớp nền có bề dày 
không đổi trong khi hằng số điện môi và hệ số suy hao 
tiếp tuyến thấp có ưu điểm hơn. 

B. Công nghệ chế tạo 
Phương pháp chế tạo là yếu tố quyết định tốc độ và 

độ chính xác và giá thành của anten. Tùy thuộc vào vật 
liệu chế tạo, các công nghệ chế tạo phổ biến nhất bao 
gồm phương pháp khắc ướt (wet-etching), in phun 
(inkjet printing), in lụa (screen printing) và thêu 
(embroidery). Những kỹ thuật này đang được sử dụng 
trong việc chế tạo anten trên cơ thể người để đảm bảo 
chi phí thấp, độ bền và sự thoải mái cho người mặc 
trong trang phục hàng ngày của họ. 

C. Ảnh hưởng của cơ thể người 
Chúng ta biết rằng đặc tính phản xạ và bức xạ của 

anten có xu hướng thay đổi do sự tương tác với các mô 
cơ thể người có tính suy hao (lossy human body 
tissues). Hơn nữa, điện môi của mô thay đổi theo loại 
(da, mỡ, cơ, v.v.) và tần số hoạt động của anten. Các 
giá trị điện môi và độ dẫn điện chủ yếu ảnh hưởng đến 
hệ số phản xạ, năng lượng cơ thể người hấp thụ do đó 
làm giảm hiệu suất bức xạ của anten. Ngoài ra, để đảm 
bảo an toàn cho cơ thể người, các anten được thiết kế 
phải thõa mãn tỷ số hấp thụ SAR (Specific Absorption 
Rate). 

Một số kỹ thuật để giảm thiểu ảnh hưởng của cơ 
thể người lên hiệu năng anten như: thiết kế anten có 
lớp đất đủ lớn (full ground plane); sử dụng vật liệu từ 
nhân tạo AMC (Artificial Magnetic Conductor); sử 

dụng bề mặt trở kháng cao HIS (High Impedance 
Surfaces) hay lựa chọn vị trí đặt anten trên cơ thể 
người hợp lý, ví dụ đặt ở ngực anten sẽ ít bị ảnh hưởng 
do hằng số điện môi của cơ cao hơn các bộ phận khác 
trên cơ thể. 

D. Ảnh hưởng của uốn cong 
Vì anten được đeo trên cơ thể người hay sinh vật 

nên không thể tránh khỏi biến dạng cơ học như uốn 
cong khi chế tạo bằng vải hoặc vật liệu dẻo. Anten bị 
uốn cong theo một số hướng cụ thể sẽ làm giảm hiệu 
suất của nó đối với ứng dụng mong muốn. Điều này 
không những thay đổi tần số cộng hưởng, mà còn ảnh 
hưởng đến phân cực sóng của anten, đặc biệt khi anten 
có phân cực tròn.  

Các giải pháp để giảm ảnh hưởng của uốn cong 
như: sử dụng anten băng rộng; anten phải được thiết 
kế đối xứng nhất có thể; triển khai cấu trúc AMC cũng 
cho phép giảm ảnh hưởng của uốn cong; anten cần 
được thiết kế với kích thước nhỏ nhất có thể để tránh 
thay đổi đáng kể chiều dài hiệu dụng của anten khi bị 
uốn cong; cuối cùng, cần chú ý chọn vị trí đặt anten 
sau cho ảnh hưởng của sự biến dạng đến hiệu năng của 
anten là ít nhất. 

E. Phân cực của anten 
Anten trên cơ thể người có thể tích hợp trong các 

hệ thống giám sát vị trí ngoài trời. Vì vậy, các anten 
phân cực tròn hoạt động với ít gián đoạn nhất khi cơ 
thể di chuyển, cho phép triển khai hiệu quả trong thực 
tế. Yêu cầu thậm chí cao hơn khi sử dụng hệ thống vệ 
tinh định vị toàn cầu (GNSS), đòi hỏi anten phải được 
phân cực tròn và băng thông rộng. 

F. Kỹ thuật tiểu hình hóa anten trên cơ thể người 
Các kỹ thuật tiểu hình hóa anten cho phép sử dụng 

hiệu quả hơn các anten hoạt động ở các tần số thấp 
như các băng tần VHF và UHF. Hơn nữa, các kỹ thuật 
tiểu hình hóa có thể có lợi cho việc nâng cao hiệu suất 
cho anten như sử dụng các bề mặt chọn lọc tần số 
(frequency selective surfaces). Các phương pháp này 
đảm bảo rằng cấu trúc anten tổng thể phải có độ dày 
nhỏ nhất có thể, kích thước bên cần được giảm thiểu 
để chiếm ít không gian trên cơ thể người và đảm bảo 
sự thoải mái cho người dùng. 

Kỹ thuật tiểu hình hóa đầu tiên là các anten SIW 
(Substrate Integrated Waveguide) và anten 
metasurface. Mặc dù có kích thước nhỏ về mặt điện 
nhưng chúng phức tạp trong các ô đơn vị, điều này hạn 
chế ứng dụng của chúng. Mặt khác, sử dụng short pin 
trong chất nền linh hoạt cũng cho phép thiết kế các 
anten WBAN nhỏ gọn hơn. Tiếp theo, chất nền giấy 
nanocompozit có giá trị điện môi cao cũng được sử 
dụng để tiểu hình hóa anten. 

Gần đây, bề mặt trở kháng cao HIS cũng được đề 
xuất để giảm kích thước anten sử dụng trong ứng dụng 
đồng hồ đeo tay thông minh. Một kỹ thuật khác là sử 
dụng cấu trúc EBG (Electromagnetic Bandgap 
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Structure), có khả năng thu nhỏ đến kích thước của 
anten dẹt tròn trong các thiết bị đeo tự giám sát.  

Tóm lại, tiểu hình hóa anten có thể giải quyết được 
tình trạng thiếu không gian và khả năng biến dạng cấu 
trúc của anten khi đeo trên các đường cong khác nhau 
của cơ thể người. Thách thức chính là đảm bảo anten 
có cấu hình thấp, trọng lượng nhẹ và nhỏ gọn với hiệu 
suất bức xạ cao. Anten nhỏ gọn nên an toàn và có thể 
giảm thiểu ảnh hưởng khi ở gần cơ thể người. Hơn nữa, 
anten phải có băng thông lớn với phân cực thích hợp 
sẽ cho phép bù sự dịch chuyển tần số. 

III. ANTEN LINH HOẠT BĂNG TẦN KÉP VỚI 
KHE CẮT HÌNH CHỮ U 

Anten patch hoạt động ở nhiều băng tần hoặc băng 
tần kép luôn được mong muốn. Có nhiều nghiên cứu 
thiết kế anten đa băng tần. Một trong những giải pháp 
phổ biến nhất để thiết kế anten băng tần kép là tạo các 
khe [4] chẳng hạn như một cặp khe uốn cong hoặc khe 
bậc. Trong bài báo này, anten patch vuông được thiết 
kế ở tần số 5.8 GHz. Sau đó, anten băng tần kép được 
tạo ra dựa trên anten này bằng cách cắt một khe hình 
chữ U. Khe hình chữ U có một số ưu điểm như dễ 
dàng khắc trên anten patch để cộng hưởng nhiều hơn 
một tần số và khả năng tăng cường băng thông trở 
kháng [5]. 

A. Anten patch vuông hoạt động ở dải tần 5.8 GHz 
Anten patch có một số ưu điểm như giá thành rẻ, 

cấu hình thấp và dễ chế tạo [4]. Chúng tạo ra mẫu bức 
xạ chùm tia rộng, nhưng băng thông của chúng rất 
hẹp. Hình dạng cơ bản của anten patch vuông được 
cấp nguồn bằng đường microstrip được thể hiện trong 
Hình 3. Anten patch gồm 3 lớp: phần bức xạ patch, 
chất nền (substrate) và mặt phẳng đất (ground plane). 
Tần số hoạt động của anten patch được xác định bởi 
chiều dài lp trong khi chiều dài lm và chiều rộng wm của 
đường cấp nguồn microstrip điều khiển trở kháng của 
anten.  

Hình 4 chỉ ra kết quả mô phỏng của anten patch ở 
tần số 5.8 GHz, gồm đồ thị hệ số phản xạ S11 (S-
parameters) và mô hình bức xạ 2D trong các mặt 
phẳng ZY, ZX và XY. Có thể thấy, độ lợi của anten 
khoảng 7 dBi. 
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Hình 3.  Hình dạng anten patch ở tần số 5.8 GHz. 
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(a)                                              (b) 

Hình 4. S-parameter (a) và mô hình bức xạ 2D (b) của anten 
patch tại 5.8 GHz. 
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(c)                                              (d) 

Hình 5. Cấu trúc and S-parameter của antenna băng tần kép 
với khe cắt chữ U: (a) Cấu trúc (b) S-parameter (c) Ảnh 

hưởng của l2 và (d) Ảnh lưởng của offset. 

B. Anten băng kép với khe cắt hình chữ U 
Hình 5 cho thấy cấu trúc và thông số S11 của anten 

băng tần kép khe hình chữ U. Từ anten trong Hình 3, 
khe hình chữ U được cắt trên phần bức xạ patch để tạo 
ra tần số cộng hưởng ở 2.4 GHz. Các tham số l1, l2, ws 
và offset được sử dụng để điều chỉnh tần số cộng 
hưởng. Khi độ dài l1 tăng lên, băng tần cao 5.8 GHz 
dịch lên dải tần cao hơn trong khi băng tần thấp 2.4 
GHz dịch xuống dải tần thấp hơn (Hình 4 (c)). Chiều 
dài l2 và chiều rộng ws chủ yếu ảnh hưởng đến dải tần 
thấp. Đặc biệt, một sự thay đổi nhỏ của offset có thể 
làm thay đổi tần số cộng hưởng dải tần thấp đáng kể. 
Điều này có thể khó kiểm soát trong chế tạo. Chu vi 
của khe là khoảng một nửa bước sóng tại 2.4 GHz. 

Băng thông trở kháng -10 dB xấp xỉ 0,8% ở cả hai 
dải tần (Hình 5 (b)). Mô hình bức xạ của anten băng 
tần kép ở cả 2.4 GHz và 5.8 GHz được thể hiện trong 
Hình 6. Tuy nhiên, búp sóng đuôi ở 2.4 GHz khá lớn. 
Do đó, kích thước mặt phẳng đất được tăng từ 38 × 38 
mm2 lên 50 × 50 m2 để giảm bớt búp sóng đuôi. Kết 
quả trong Hình 7 (a) cho thấy rằng búp sóng đuôi 
giảm, và độ lợi cũng tăng từ 5.23 dBi lên 6.45 dBi ở 
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2.4 GHz. Mô hình bức xạ ở 5.8 GHz cũng được cải 
thiện. 

C. Ảnh hưởng của cơ thể người lên anten 
Trong phần này, ảnh hưởng của cơ thể người lên 

anten được xem xét. Mô hình cơ thể [6] có kích thước 
200 × 200 × 41 mm3 được sử dụng như trong Hình 8 
(a), bao gồm 4 lớp: da, mỡ, cơ và xương. Bằng cách 
đặt anten trên mô hình cơ thể này và thay đổi chiều 
cao h giữa mô hình và anten, chúng ta biết được hệ số 
phản xạ S11 của anten ở các độ cao h khác nhau là 0, 3 
và 6 mm. Kết quả mô phỏng trong Hình 8 (b) cho thấy 
ảnh hưởng của cơ thể lên anten thực sự không đáng 
kể. Vị trí của các tần số cộng hưởng không thay đổi 
khi độ cao h thay đổi. Điều này là do kích thước mặt 
phẳng mặt đất của anten được tối ưu để cách ly ảnh 
hưởng của mô hình cơ thể lên anten.  
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(a)                                               (b)  
Hình 6. Mô hình bức xạ anten với khe cắt hình chữ U, kích 

thước mặt phẳng đất 38 × 38 mm2: (a) 2.4 GHz; (b) 5.8 GHz. 
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(a)                                               (b)  
Hình 7. Mô hình bức xạ anten với khe cắt hình chữ U, kích 

thước mặt phẳng đất 50 × 50 mm2: (a) 2.4 GHz; (b) 5.8 GHz. 
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(a)                                                (b) 

Hình 8. Mô hình cơ thể và S-parameter của anten đề xuất tại 
các độ cao khác nhau (a) Mô hình cơ thể (b) S-parameter tại 
h = 0, 3, 6 [mm]. 
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(a)                                                (b) 

Hình 9. Kết quả đo anten (a) trong không gian tự do và (b) 
trên cơ thể người (trên cánh tay). 

D. Kết quả đo 
Anten băng tần kép được chế tạo và đo kiểm. Kết 

quả đo được thể hiện trong Hình 9. Đầu tiên, kết quả 
đo thông số S-parameter của anten được thể hiện trong 
Hình 9 (a). Một sự dịch chuyển nhỏ của tần số cộng 
hưởng được nhìn thấy. Điều này là do sai số chế tạo. 
Tiếp theo, ảnh hưởng của cơ thể lên anten đặt trên 
cánh tay được chỉ ra trong Hình 9 (b). Có thể thấy rằng 
sự ảnh hưởng của cơ thể lên anten hầu như không có. 
Kết quả đo kiểm phù hợp với kết quả mô phỏng. 

IV. KẾT LUẬN 
Trong nghiên cứu này, một anten linh hoạt băng tần 

kép ở hai băng tần 2.4 GHz và 5.8 GHz đã được thiết 
kế thành công. Mô hình bức xạ ở cả hai tần số là như 
nhau, đây là một trong những đặc điểm quan trọng nhất 
và được mong đợi của bất kỳ anten băng tần kép nào. 
Hơn nữa, anten này ít nhạy cảm với cơ thể, điều này đã 
được xác minh bằng cả kết quả mô phỏng và kết quả 
đo. Tuy nhiên, băng thông của nó ở cả hai dải tần còn 
hẹp. Do đó, trong tương lai băng thông của anten sẽ 
được nghiên cứu cải thiện. 
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   Lời dẫn– Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một mạch 
thu hoạch năng lượng từ sóng viễn thông trong môi 
trường xung quanh. Mạch được đo đạc và thử nghiệm thu 
hoạch năng lượng ở dải tần số 3.6-3.8 GHz tương ứng với 
nguồn sóng viễn thông công nghệ 5G trong điều kiện thử 
nghiệm ở phòng nghiên cứu cho hiệu suất chuyển đổi RF-
DC cao nhất đạt 50% khi công suất sóng tới là 0 dBm và 
39% tại -10 dBm. Hiệu suất chuyển đổi được nâng cao 
nhờ giải pháp không sử dụng mạch phối hợp trở kháng 
nối giữa mạch chỉnh lưu và ăng-ten, nhờ đó kích thước 
của mạch cũng được giảm.  

Từ khóa – Thu hoạch năng lượng từ sóng điện từ, ăng-ten, 
5G, cảm biến không dây tự chủ năng lượng. 

I. GIỚI THIỆU CHUNG 
Ý tưởng về hệ thống truyền năng lượng không dây đã 

được Nikolas Tesla đề xuất trong các phát minh sáng chế từ 
những năm 1900. Tuy nhiên cho tới mười năm trở lại đây, 
cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, công nghệ vi 
cơ điện tử và truyền thông không dây mà hướng nghiên cứu 
về thu hoạch năng lượng từ sóng điện từ (RF energy 
harvesting) mới trở nên hấp dẫn với các nhà nghiên cứu, các 
kết quả bước đầu mở ra tương lai về một giải pháp cung cấp 
năng lượng sạch và nguồn cung cấp năng lượng lâu dài cho 
các thiết bị điện tử tiêu thụ công suất thấp cỡ vài mW [1-2] 
như các nút cảm biến trong mạng cảm biến không dây, thay 
thế cho phương án cấp nguồn truyền thống sử dụng pin vốn 
có dung lượng hữu hạn và gây ô nhiễm môi trường [3]. Mặc 
dù mạch thu hoạch năng lượng từ sóng điện từ được cấu tạo 
tương tự như khối mạch thu trong hệ thống truyền năng lượng 
không dây, bao gồm một ăng-ten thu và một mạch chỉnh lưu 
để chuyển đổi nguồn năng lượng từ RF sang năng lượng một 
chiều (DC). Nhưng điểm khác biệt là hệ thống thu hoạch năng 
lượng từ sóng điện từ khai thác năng lượng từ các nguồn sóng 
điện từ có mặt trong môi trường sống như sóng viễn thông 
(2G/3G/4G/5G) hoặc sóng Wi-Fi chứ không sử dụng một bộ 
phát nguồn không dây. Cấu trúc này giúp giảm chi phí thiết 
kế hệ thống thu hoặch năng lượng, nhưng gặp khó khăn là 
mật độ sóng điện từ từ nguồn sóng viễn thông trong môi 
trường sống rất thấp, nơi cao nhất chỉ đạt khoảng từ -10 dBm 
tới -20 dBm, vì vậy nguồn năng lượng thu hoạch được không 
cao và yêu cầu độ nhạy của mạch lớn. Giải pháp nâng cao 
năng lượng thu hoạch được từ nguồn sóng điện từ có sẵn trong 
môi trường là đề tài thu hút nhiều công ty, viện nghiên cứu 
trên toàn thế giới.  Một số giải pháp đã được đề xuất như việc 
ghép mảng nhiều ăng-ten thu [4], hiệu suất đạt được 44.1% 
với mật độ công suất tới là 0.041 W/m2. Thiết kế ăng-ten với 
búp sóng rộng ở [5] đạt được hiệu suất 40% với mật độ công 

suất tới 455 µW/m2. Tuy nhiên các mật độ công suất sóng tới 
trong [4-5] lớn hơn rất nhiều so với mật độ sóng viễn thông 
tồn tại trong môi trường thực tế. Thiết kế mạch thu hoạch đa 
băng tần [6] cho hiệu suất gần 40% cho các băng tần LTE 
700, GSM 850 và ISM 900 tại công suất sóng tới -10 dBm. 
Mạch chỉnh lưu xử lý sóng hài bậc cao trong [7] giúp nâng 
cao hiệu suất lên 11% so với khi không áp dụng kỹ thuật này. 
Các giải pháp này ngoài mục tiêu tối đa hóa năng lượng thu 
hoạch được còn đơn giản hóa thiết kế đề xuất để có thể tích 
hợp vào các mạch cảm biến không dây tự chủ năng lượng. Dù 
đã có nhiều thiết kế có hiệu suất chuyển đổi cao lên tới trên 
40%, nhưng các thiết kế này chỉ thích hợp cho điều kiện 
phòng thí nghiệm với công suất tới cao (từ 0 dBm tới 14 dBm) 
[8-9] và không phù hợp với thực tế là công suất tới của các 
nguồn sóng viễn thông chỉ vào khoảng từ -10 dBm tới -30 
dBm. Ngoài ra, do công suất tới thấp, việc lựa chọn tải tối ưu 
sao cho điện áp ra từ mạch chỉnh lưu lớn nhưng dòng ra nhỏ 
là nguyên nhân khiến cho thời gian sạc pin lâu. Từ các phân 
tích nói trên có thể thấy rằng thách thức chính là việc nâng 
cao hiệu suất chuyển đổi của mạch thu hoạch năng lượng với 
công suất tín hiệu tới thấp tương ứng với điều kiện hoạt động 
thực tế. 

Trong bài báo này, chúng tôi sẽ trình bày một thiết kế 
mạch thu hoạch năng lượng từ sóng viễn thông có trong môi 
trường sống với công suất tới -10dBm. Mạch đề xuất sử dụng 
công nghệ mạch vi dải và được chế tạo, đo kiểm trong phòng 
thí nghiệm cho kết quả thu hoạch năng lượng lên tới 39% từ 
nguồn sóng viễn thông 5G trong thực tế. 

II. THIẾT KẾ MẠCH THU HOẠCH NĂNG LƯỢNG 
Mạch thu hoạch năng lượng từ sóng điện từ, thường gọi 

là rectenna có cấu tạo gồm hai phần tử chính là ăng-ten thu 
và mạch chỉnh lưu (xem Hình 1). Ăng-ten giúp chuyển đổi 
năng lượng sóng điện từ trong môi trường thành điện áp xoay 
chiều tần số cao. Năng lượng thu được này sẽ được chuyển 
tới mạch chỉnh lưu và lọc nhằm biến đổi chúng thành điện áp 
một chiều phù hợp cho việc lưu trữ và cấp nguồn cho các thiết 
bị điện tử công suất thấp như các mạch cảm biến không dây 
công nghệ Bluetooth.  

Với mạch thu hoạch năng lượng, nguồn sóng viễn thông 
trong môi trường có hướng sóng tới không biết trước được do 
sự tán xạ, phản xạ của sóng từ các trạm thu phát gốc trong quá 
trình lan truyền Vì vậy, ăng-ten thu đặt mục tiêu có độ rộng 
búp sóng lớn và hiệu suất bức xạ cao. trong thiết kế này chúng 
tôi đề xuất dùng ăng-ten lưỡng cực vi dải làm ăng-ten thu. 
Thiết kế mạch chỉnh lưu được chúng tôi đề xuất là mạch chỉnh 
lưu toàn sóng nhân đôi điện áp có khả năng hoạt động với 
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hiệu suất chuyển đổi cao trong điều kiện mật độ năng lượng 
tới thấp của nguồn sóng viễn thông trong môi trường. 

 

 
 

Hình 1. Cấu trúc mạch thu hoạch năng lượng từ sóng 
viễn thông cho cảm biến không dây tự chủ năng lượng 

 

A. Thiết kế ăng-ten thu 
Ăng-ten thu là ăng-ten lưỡng cực vi dải tích hợp balun 

hình chữ J, hoạt động ở dải tần số dành cho thiết bị đầu cuối 
công nghệ 5G, từ 3.6 GHz tới 3.8 GHz. Tương tự như ăng-
ten lưỡng cực truyền thống, các tham số chính của ăng-ten 
lưỡng cực vi dải (hình 2a) bao gồm: chiều dài L của mỗi cánh 
tay tỷ lệ với tần số cộng hưởng của ăng-ten (L=15 mm). Chiều 
rộng W của mỗi cánh tay là W=2.6 mm. Khe g giữa 2 cánh 
tay ảnh hưởng đến trở kháng vào của phần bức xạ của ăng-
ten (g=1.4 mm). Ăng-ten lưỡng cực có cấu trúc đối xứng, nếu 
được cấp nguồn bằng đường truyền vi dải hoặc cáp đồng trục 
là các cấu trúc bất đối xứng, sẽ gây nên hiện tượng mất cân 
bằng tín hiệu kích thích tại hai đầu vào của ăng-ten lưỡng cực 
và do đó gây ra một dòng điện rò ở bên ngoài của cáp đồng 
trục. Balun vi dải hình chữ J có chiều dài 15 mm như trong 
Hình 2b được sử dụng để khắc phục vấn đề này.  

 
a) Mặt trước  

 
b) Mặt sau 

Hình 2. Antenna dipole vi dải 3.75GHz đã chế tạo 
     
Hệ số phản xạ và đồ thị bức xạ của ăng-ten được trình 

bày trong hình 3 với băng thông tại điểm S11≤-15 dB là 210 
MHz; hệ số phản xạ đạt -39 dB tại tần số trung tâm 3.75 GHz 
và hệ số phản xạ nhỏ nhất là -43 dB tại tần số 3.74 GHz. Độ 
tăng ích của ăng-ten tại tần số 3.75 GHz là 4.57 dBi với hiệu 
suất bức xạ đạt 97.32% và hiệu suất tổng bằng 96.63%: 

 

 
a) Hệ số phản xạ S11  

 
b) Đồ thị bức xạ 

 
Hình 3. Hệ số phản xạ S11 và đồ thị bức xạ của ăng-ten 

lưỡng cực vi dải 

B. Thiết kế mạch chỉnh lưu 
Mạch chỉnh lưu cho ứng dụng thu hoạch năng lượng có 

nhiều cấu trúc như mạch nhân điện áp  Cockcroft–Walton, 
Dickson, … cùng với phần tử bán dẫn sử dụng là diode hoặc 
transistor [10]. Với ngưỡng công suất tới thấp của sóng viễn 
thông trong môi trường từ -10 dBm tới -20 dBm, việc sử dụng 
mạch nhân đôi điện áp là phương án tối ưu về công suất tiêu 
thụ [3][12]. Phần tử bán dẫn sử dụng cho mạch chỉnh lưu 
trong thiết kế đề xuất là diode Schottky SMS7630 có điện áp 
rơi thấp, tần số đóng cắt nhanh cùng hiệu suất chuyển đổi tốt 
với trường hợp công suất tới thấp [11]. Điện áp thu được sau 
khi qua mạch chỉnh lưu vẫn còn tồn tại một số thành phần 
sóng hài do tính phi tuyến của diode nên cần có mạch lọc 
thông thấp hình dải quạt giúp loại bỏ các hài này và làm phẳng 
điện áp.  

Để năng lượng từ ăng-ten thu được truyền tối đa tới 
mạch chỉnh lưu thì cần phải có sự phối hợp trở kháng giữa hai 
khối này. Thông thường, việc phối hợp trở kháng này được 
thực hiện bằng cách sử dụng mạch phối hợp trở kháng nối 
giữa mạch chỉnh lưu và ăng-ten thu. Tuy nhiên sử dụng thêm 
khối mạch phối hợp trở kháng này sẽ làm tăng kích thước của 
mạch đồng thời hao phí năng lượng trên mạch là nguyên nhân 
giảm hiệu suất chuyển đổi RF-DC. Vì vậy, trong bài báo này 
mạch phối hợp trở kháng sẽ được bỏ đi, ăng-ten thu sẽ được 
thiết kế sao cho phối hợp trở kháng với chính mạch chỉnh lưu. 
Tải tối ưu được lựa chọn trong thiết kế này là 4.2 kOhm. 
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Hình 4. Cấu trúc mạch chỉnh lưu RF-DC 
Mạch chỉnh lưu đề xuất được chế tạo trên chất nền 

Duroid 5880 có độ dày 0.8mm và có hình dáng như Hình 5: 
 

 
 

Hình 5. Mạch chỉnh lưu đã chế tạo 
 
 

 
 

Hình 6. Đồ thị hệ số phản xạ S11 của mạch chỉnh lưu: 
chế tạo và mô phỏng 

 
Kết quả đo hệ số phản xạ S11 của mạch chỉnh lưu có 

cộng hưởng tốt ở tần số mong muốn cho thấy khả năng hấp 
thụ tốt lượng năng lượng từ sóng điện từ thu được bởi ăng-
ten thu. 

III. THỬ NGHIỆM MẠCH RF-DC  
Trong phần thử nghiệm, do băng tần 3.75 GHz công 

nghệ 5G chưa được phát trên trạm thu phát gốc trong thực tế 
nên chúng tôi tiến hành thử nghiệm đánh giá mạch RF-DC 
như sau: sử dụng nguồn phát sóng bằng mạch tổng hợp tần số 
ADF4351 với một ăng-ten vi dải phát 3.75 GHz. Chúng tôi 
thực hiện việc thu hoạch năng lượng tại các vị trí có công suất 
tới nằm trong khoảng từ -15 dBm cho tới 0 dBm. Điện áp một 
chiều trên tải được đo bằng vôn kế như Hình 7: 

 

 
 

Hình 7. Cấu hình thử nghiệm mạch RF-DC trong điều 
kiện phòng thí nghiệm 

Hiệu suất chuyển đổi của mạch được tính bằng tỉ số năng 
lượng thu được trên tải so với năng lượng sóng tới anten. Kết 
quả mô phỏng và đo đạc hiệu suất chuyển đổi của mạch RF-
DC cho thấy mạch có thể hoạt động với hiệu suất trung bình 
đạt được trên 30% trong dải công suất sóng tới thấp -15 dBm 
tới -5 dBm, tại 0dBm thì mạch cho hiệu suất chuyển đổi tối 
đa đo được đạt 50%. 
 

 
 

Hình 8. Đồ thị hiệu suất chuyển đổi RF-DC theo công 
suất tới 

 
Bảng 1 so sánh kết quả thực nghiệm của mạch thu hoạch 

năng lượng đề xuất so với các nghiên cứu liên quan: 
 

Các 
công 
bố 

Công 
suất tới 
(dBm) 

Loại 
diode sử 

dụng 

Hiệu suất chuyển 
đổi RF-DC 

(%) 

Tải 
tối ưu 
(kΩ) 

[12] -10 HSMS 
2850 

35% @ 2.14 
GHz 5.6 

[13] -5 HSMS 
7630 

20% @ 2.45 
GHz 12 

[14] 0 SMS 
7630 

34% @ 2.15 
GHz 14.7 

[15] -10 SMS 
7630 15% @ 3.6 GHz 1 

Nghiên 
cứu 
này 

-10 SMS 
7630 

39% @ 3.75 
GHz 4.2 

 
           Từ bảng trên nhận thấy rằng tại cùng công suất tới thấp 
là -10 dBm, mạch đề xuất có hiệu suất chuyển đổi đo được 
cao hơn so với các công bố [12-15], tuy nhiên công bố [15] 
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có tải thấp hơn so với mạch đề suất tới bốn lần với hiệu suất 
chuyển đổi là 15%. Việc hiệu suất chuyển đổi cao khi sóng 
tới thấp và tải tối ưu thấp vẫn là một thách thức chung cho các 
nghiên cứu về mạch thu hoạch năng lượng. 

IV. KẾT LUẬN  
Trong bài báo này, chúng tôi đã đề xuất một mạch thu 

hoạch năng lượng từ sóng viễn thông. Mạch đã được chế tạo 
và đo kiểm với kết quả thực nghiệm cho thấy mạch đạt hiệu 
suát chuyển đổi là 39% khi công suất tới là -10 dBm và là 
50% khi công suất tới là 0 dBm. Mạch có khả năng cung cấp 
năng lượng từ 9µW cho tới 0.04mW trong điều kiện công suất 
sóng tới trong dải từ -15dBm cho tới -10dBm, công suất thu 
hoạch được này đủ để cung cấp năng lượng trực tiếp cho các 
mạch cảm biến không dây có công suất thấp ở chế độ ngủ. 
Việc ghép thêm mạch thu hoạch với mạch lưu trữ năng lượng 
hứa hẹn một giải pháp tự chủ năng lượng cho các mạch cảm 
biến không dây hiện đại. 
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   Lời dẫn– Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một ăng-
ten công nghệ SIW băng tần V cho các ứng dụng truyền 
thông không dây tốc độ cao. Cấu trúc ăng-ten có cấu trúc 
cấp nguồn trực tiếp từ thiết bị truyền nhận. ăng-ten cộng 
hưởng tại tần số 60 GHz với giá trị S11 là -26 dB. Ăng-ten 
có băng thông rộng đạt 59% tại điểm S11= -10 dB. Độ lợi 
là 10.61 dBi tại tần số 60 GHz với hiệu suất bức xạ lên tới 
91.62%.  

Từ khóa – Ăng-ten SIW băng tần V, truyền thông không 
dây tốc độ cao, băng thông rộng. 

I. GIỚI THIỆU 
Truyền thông không dây và các dịch vụ internet đã và 

đang ngày càng phổ biến và có tác động lớn đến cuộc sống 
hàng ngày của chúng ta trong suốt thập kỷ qua, vượt xa kỳ 
vọng trước đó. Xu hướng truyền thông không dây tốc độ cao 
trong công nghiệp như tàu siêu tốc, phòng mổ cấp cứu di động 
hay trong lĩnh vực giải trí, truy cập internet tốc độ cao, truyền 
video chất lượng cao… đang ngày càng phát triển và thu hút 
sự quan tâm của các công ty, viện nghiên cứu. Trong truyền 
thông giữa các thiết bị trên tàu siêu tốc với hạ tầng trên đường 
ray, ngoài nhu cầu về việc xử lý các ứng dụng báo hiệu quan 
trọng đảm bảo tính thời gian thực thì các yêu cầu nâng cao 
chất lượng dịch vụ như: chất lượng truyền video dung lượng 
lớn, truy cập internet tốc độ cao và ổn định trên tàu, thông tin 
vị trí và hành trình tàu cần phải đảm bảo thời gian thực [1-3]. 
Trong y tế, hai ứng dụng được biết đến rộng rãi là truyền phát 
video thời gian thực để mổ nội soi, chụp mạch và siêu âm [4]. 
Trong viễn thông, độ trễ truyền thông cao là một trong ba mục 
tiêu chính được hướng tới xuyên suốt các nghiên cứu, triển 
khai của công nghệ 5G bên cạnh hai mục tiệu mật độ thiết bị 
lớn và dung lượng truyền thông cao. Độ trễ truyền thông đặc 
biệt có ý nghĩa trong y tế và điều trị từ xa, [5] trình bày về ca 
phẫu thuật từ xa đã được thực hiện ở Tây Ban Nha với sự hỗ 
trợ thời gian thực từ Nhật Bản nhờ độ trễ thấp của 5G. Ăng-
ten là phần tử đóng vai trò quan trọng quyết định đến chất 
lượng của các hệ thống truyền thông không dây nói chung và 
truyền thông không dây tốc độ cao nói riêng. Với các thiết bị 
đầu cuối, yêu cầu cho ăng-ten ở dải tần  từ 57-71GHz [6] phải 
có kích thước nhỏ gọn, dễ dàng cấp nguồn và tích hợp lên các 
mạch truyền nhận, độ lợi cao. Ăng-ten vi dải thường được sử 
dụng ở dải tần số băng V và thường được cấp nguồn bởi ống 
dẫn sóng có cấu trúc to do phải thiết kế thêm một mạch 
chuyển đổi từ ống dẫn sóng sang đường cấp nguồn vi dải và 
chi phí cao [7-9]. Vì vậy, giải pháp thiết kế ăng-ten mili-mét 
công nghệ vi dải cấp nguồn trực tiếp từ bộ truyền nhận hay 

IC mà không cần sử dụng ống dẫn sóng là một thách thức đối 
với các công ty và viện nghiên cứu trên thế giới kể từ những 
năm 2012 tới nay. Trong nghiên cứu [10], nhóm tác giả đã sử 
dụng phương pháp cấp nguồn trực tiếp bằng đường truyền vi 
dải, độ lợi của ăng-ten đạt dược 8.75 dBi, tuy nhiên băng 
thông chỉ đạt 4.28% và hiệu suất của bức xạ của ăng-ten chỉ 
75%. Năm 2017, [11] đề xuất ăng-ten với cấu trúc ALTSA 
cho băng thông rộng hơn 59%, độ lợi cao nhưng kích thước 
lớn 

0 01.99 14.68  .  
Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu đề xuất một 

giải pháp ăng-ten dựa trên công nghệ SIW cấp nguồn trực tiếp 
từ IC hoặc bộ truyền nhận mà không cần sử dụng ống dẫn 
sóng với băng thông rộng 59%, hiệu suất bức xạ cao lên tới 
trên 91.62%, độ lợi 10.61 dBi. 

. 

II. THIẾT KẾ ĂNG-TEN SIW 
A Cấu trúc SIW chuyển đổi vi dải hình nón  
Cấu trúc SIW trên ăng-ten có thể được tích hợp với các 

thiết bị truyền nhận khác thông qua cấu trúc chuyển đổi giữa 
SIW và cấu trúc vi dải. 

 
(a) (b) 

Hình 2. 1: Phân bố điện trường trong chế độ ưu thế a) SIW  
b) Đường truyền vi dải 

       Chế độ lan truyền sóng trong đường truyền vi dải là cấu 
trúc Quasi-TEM (xem Hình 2.1), trong khi đó, chế độ lan 
truyền trong cấu trúc SIW là TE. Để tích hợp cấu trúc SIW 
với các cấu trúc sử dụng đường truyền vi dải mà không bị tổn 
hao nhiều thì cần phải có một cấu trúc chuyển đổi vi dải hình 
nón taper. Cấu trúc của taper được thể hiện trong Hình 2.2: 

 
Hình 2. 2: Cấu trúc đường chuyển đổi vi dải hình nón 
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Các kích thước được tính toán như sau [12-14]: 

• . ( 1,3,5,7...;
4tL k k = =  là độ dài bước sóng) 

• sW  : độ rộng của đường vi dải 
• tW được xác định thông qua phương trình X1=X2 với: 

0.25w60 80ln
w

1 120
w w1.393 0.667 ln 1.444

t

t

t t

h
h

X

h
h h






  
+  

 = 
    + + +     

  

w 1

w 1

t

t

h

h





 

(CT 1) 

4.381 exp 0.627 1 1
2 122 1

w

r

r r

t

X
a

n


 

 
 
 
 

= − + −
+ 

 + 
 

 

 
 
(CT 2) 

 
B  Cấu trúc ăng-ten đề xuất 

Cấu trúc ăng-ten đề xuất gồm 3 phần chính (Hình 2.3): 
khối cấp nguồn (1), khối cấu trúc SIW (2), khối bức xạ điện 
môi (3). Khối cấp nguồn (1) bao gồm đường truyền 50 Ohm 
và cấu trúc chuyển đổi vi dải hình nón để chuyển đổi chế độ 
Quasi TEM trong đường truyền vi dải sang chế độ TE trong 
ống dẫn sóng. Khối cấu trúc SIW (2) có hình giống ăng-ten 
sừng bị cắt để cải thiện băng thông. Khối bức xạ điện môi (3) 
có hình bán cầu nhằm tăng độ định hướng cho ăng-ten. Chất 
nền sử dụng cho ăng-ten là Rogers RO4003 với hằng số điện 
môi là 3.5 và suy hao 0.0027. Kích thước của ăng-ten là 
13.985 mmx8mm với các thông số được liệt kê trong Bảng 1: 

 
Bảng 1: Kích thước ăng-ten đề xuất 

 
 

Tham số 

Chất nền: Rogers RO4003  
3.55r =  , h=0.4mm 

Kích thước 
(mm) 

Tham số Kích thước 
(mm) 

l1 3.4 a 0.4 
l2 0.9 ws 0.9 
l3 5.728 r 3.957 
w 8   25 o  
p 0.6   62,57 o  

wt 1   
 
C Kết quả 
Hệ số phản xạ dưới -10dB của ăng-ten đề xuất trong dải 

tần số từ 55.7 GHz đến 96.9 GHz và được biểu diễn trên Hình 
2.4,. Độ lợi lớn nhất đạt 10.6dBi và đồ thị bức xạ được biểu 
diễn trong Hình 2.5. Bảng 2 tổng hợp so sánh chất lượng của 
ăng-ten đề xuất so với các công bố có liên quan : 
 

 
 

 
 

 

 
(a) 

 
(b) 

Hình 2. 3:  Cấu trúc ăng ten đề xuất a) mặt trước b) mặt 
sau 

Hình 2. 4: Hệ số phản xạ S11của ăng-ten 
 

 
Hình 2. 5: Đồ thị bức  xạ của ăng-ten 

         Trong bài nghiên cứu [10], ăng-ten được công bố có 
kích thước nhỏ gọn tuy nhiên độ lợi chỉ đạt 8.75 dBi và hiệu 
suất chỉ 80%. Độ lợi và hiệu suất của nghiên cứu [15-16] tốt 
hơn nhưng băng thông hẹp hơn băng thông của ăng-ten đề 
xuất. Với nghiên cứu [11], ăng-ten có băng thông rộng lên tới 
57%, hiệu suất cao 92% tương tự ăng-ten đề xuất và độ lợi 
16.2 dBi cao hơn độ lợi của ăng-ten đề xuất, tuy nhiên kích 
thước của ăng-ten trong nghiên cứu [11] lại quá to lên tới 1.99
  chiều rộng và 14.68  chiều dài. 
 

(1) 

(2) 

(3) 
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Bảng 2: so sánh kết quả của ăng-ten đề xuất với các nghiên 
cứu liên quan 

Ref. 

Kích 
thước (
  ) 

Tần số 
trung 
tâm 

(GHz) 

Băng 
thông 
(%) 

Hiệu 
suất 
(%) 

Độ lợi 
(dBi) 

[10] 1.1 x 
1.1 6.75 16.1 80 8.75 

[15] 1.55 x 
2.27 20.5 5.5 97 13.97 

[16] 1.4 x 
2.97 22.7 2-16  10.1 

[11] 1.99 x 
14.68 60 57 92 16.2 

Nghiên 
cứu này 

1.6 x 
2.8 60 59 91.62 10.61 

 

III. KẾT LUẬN  
Bài báo đã đề xuất một ăng-ten vi dải, dễ dàng thiết kế 

và cấp nguồn nhở sử dụng công nghệ SIW. Ăng-ten hoạt động 
ở băng tần V với độ rộng băng thông 59%, phù hợp cho ứng 
dụng truyền thông tốc độ cao. Kích thước ăng-ten nhỏ gọn 
1.6 2.8  , phù hợp với các thiết bị di động và đầu cuối. 
Trong tương lai, bên cạnh việc chế tạo và đo kiểm, ăng ten đề 
xuất có thể được ghép mảng nhiều ăng-ten để đạt độ lợi lớn 
hơn hoặc cho các bài toán truyền nhận đa kênh. 
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Abstract— Các ứng dụng trong lĩnh vực Ra đa và Tác chiến điện 
tử yêu cầu phải có thông tin về một hoặc một vài tham số của 
xung. Xác định các tham số của xung sử dụng hàm tự tích chập 
được đánh giá là giải pháp có độ tin cậy cao, tuy nhiên thuật 
toán thực hiện tương đối phức tạp, đặc biệt là yêu cầu về tài 
nguyên phần cứng. Nhóm tác giả đề xuất giải pháp thay thế, sử 
dụng bộ ước lượng dùng thuật toán phát hiện điểm - PDE (Point 
Detection Estimator). Bộ ước lượng thực hiện thuật toán dò tìm 
liên tiếp xác định giá trị đỉnh xung để thiết lập mức ngưỡng, tạo 
điểm dấu trên sườn lên, và sườn xuống của xung, từ đó xác định 
các tham số như chu kỳ, độ rộng, thời gian đến của xung... Không 
chỉ đơn giản trong thuật toán xử lý và thực thi trên FPGA, quá 
trình mô phỏng cho thấy chất lượng của PDE gần như tương 
đương với bộ ước lượng sử dụng hàm tự tích chập. 

Keywords- Hàm tự tích chập, thời gian đến của xung, độ rộng 
xung, ngưỡng thích nghi. 

I.  GIỚI THIỆU 
Trong lĩnh vực Ra đa và Tác chiến điện tử, tham số của 

xung băng gốc thường được ký hiệu bằng một vector tham số 
> @, ,P  TD A W , trong đó D - thời gian đến, A - biên độ và W- 

độ rộng xung. Việc xác định các tham số của xung bằng bộ 
ước lượng dùng hàm tự tích chập ACE (Auto-convolution 
Estimator) thể hiện nhiều ưu điểm nổi bật so với các phương 
pháp truyền thống như thuật toán ngưỡng thích nghi, thuật 
toán tỷ lệ mẫu xung [1]. Thuật toán ngưỡng thích nghi sử dụng 
để xác định tham số D được xây dựng theo mức ngưỡng / 2A  
thay đổi phù hợp với từng tín hiệu cần ước lượng [2]. Bước 
đầu tiên trong bộ ước lượng dùng thuật toán cần xác định 
được A, hạn chế của thuật toán yêu cầu phải giữ chậm tín hiệu 
với thời gian xấp xỉ bằng một nửa độ rộng xung. Ước lượng 
thời gian đến của tín hiệu dựa trên thuật toán tỷ lệ mẫu xung 
xác định tỷ số của các mẫu xung liên tiếp [3]. Các tỷ số sẽ lớn 
hơn 1 trong sườn lên và nhỏ hơn 1 trong sườn xuống của 
xung. Hạn chế của thuật toán tỷ lệ mẫu xung là không có một 
ngưỡng tiêu chuẩn để xác định D khi tìm điểm có giá trị bằng 
một nửa biên độ tín hiệu. 

So với hai phương pháp trên, phương pháp ACE được 
trình bày trong [4], đã cải thiện độ chính xác khi ước lượng 
tham số của tín hiệu. ACE giả sử trong đoạn dữ liệu nhận 
được chỉ chứa một xung đơn. Trước tiên, bộ ước lượng tính 
toán khoảng dịch tương ứng với đỉnh hàm tích chập của đoạn 
dữ liệu với chính nó. Tương tự, Bước 2 sẽ xác định hàm tự 
tích chập các thành phần bên trái và phải của xung. Cuối cùng, 

thuật toán sẽ ước lượng thời gian đến và độ rộng xung. Trong 
xử lý tín hiệu số, phép toán tự tích chập có thể xác định thông 
qua việc sử dụng các bộ lọc có đáp ứng xung hữu hạn FIR [5, 
6]. Hơn nữa, ACE yêu cầu đến ba bộ lọc FIR (một bộ lọc 
trong Bước 1 và hai bộ lọc trong Bước 2). Kết quả đầu ra bộ 
lọc FIR được lưu vào bộ nhớ có kích thước tương ứng với độ 
rộng của toàn bộ đoạn dữ liệu, các thành phần bên trái và bên 
phải. Chính vì vậy, để thực hiện được ACE yêu cầu phải sử 
dụng các bộ xử lý tín hiệu số DSP (Digital Signal Processor) 
chuyên dụng hoặc giải thuật để tiết kiệm tài nguyên phần cứng 
[7, 8]. 

Trong bài báo này, nhóm tác giả đề xuất giải pháp thay thế 
bằng thuật toán phát hiện điểm để xác định các tham số thời 
gian của tín hiệu. Bộ ước lượng dùng thuật toán phát hiện 
điểm PDE có tính đến việc làm trơn tín hiệu và giảm ảnh 
hưởng của nhiễu xung kim. PDE thiết lập mức ngưỡng cố định 
để loại bỏ nhiễu nền, đồng thời thiết lập mức ngưỡng thích 
nghi A/2 cho nhiệm vụ tạo các điểm dấu trên sườn xung. 

Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau: nguyên tắc 
hoạt động của PDE được trình bày trong phần II. Nội dung 
phần III sẽ đánh giá độ tin cậy của thuật toán dựa trên việc so 
sánh với ACE. Kết quả mô phỏng các chương trình của bộ ước 
lượng được tổng hợp trong phần IV. Cuối cùng, phần V là kết 
luận về tính khả thi của giải pháp được đề xuất. 

II. THUẬT TOÁN PHÁT HIỆN ĐIỂM 

A. Các tham số thời gian của tín hiệu 

Hình 1 minh họa ký hiệu các tham số của tín hiệu băng 
gốc ( )p t : 

S : điểm bắt đầu xung;  E : điểm kết thúc xung; 
L : chiều dài đoạn dữ liệu; A : biên độ xung; 
D : thời gian đến của xung, được xác định từ mốc tham 

chiếu đến điểm đạt giá trị / 2A  trên sườn lên; 
Rt : độ rộng sườn lên, là khoảng thời gian hàm f(.) tăng từ 

0 đến / 2A ; 
W: độ rộng xung, là khoảng thời gian tính từ điểm trên 

sườn lên đến điểm trên sườn xuống của xung cùng đạt giá trị 
/ 2A ; 

(.) ( ) �f f t S  hàm biểu diễn dạng sườn lên của xung, 
với các giá trị hàm: (0) 0 f , ( ) / 2 Rf m A , ( )  Rf t A ; 
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Hình 1. Ký hiệu các tham số của tín hiệu 

Rm : khoảng thời gian hàm f(.) tăng từ 0 đến / 2A ; 

Ct : khoảng thời gian xung có biên độ ổn định; 
(.) ( ) � � � �R C Fg g S t t t t  hàm biểu diễn dạng sườn 

xuống của xung, với các giá trị: ( )  Fg t A , ( ) / 2 Fg m A , 
(0) 0 g ; 

Ft : độ rộng sườn xuống, là khoảng thời gian hàm g(.) giảm 
từ A về 0; 

Fm : khoảng thời gian hàm g(.) giảm từ / 2A  về 0; 
' : khoảng thời gian giữa E và L. 
Khi đó, phương trình biểu diễn xung p(t): 

   

0, 0
( ),

( ) ,
( ),

0,

d d
° � d d �°° � d d �®
° � � � � � d d°

d°̄

R

R F

R C F F

t S
f t S S t S t

p t A S t t E t
g S t t t t E t t E

E t

    (1) 

Vấn đề cần giải quyết: xác định D, A, W trong điều kiện có 
nhiễu. Xét trường hợp đơn giản xung hình thang, khi đó sườn 
lên và xuống của xung sẽ là các đoạn thẳng. Phương trình (1) 
biểu diễn xung p(t) được viết lại: 

( ) /

( ) /

0, 0
,

( ) ,
,

0,

d d
° d d �°° � d d �®
° � d d°

�

� �
d°̄

� �

R

R F

F

R

R C F F

t S
S t S t

p t A S t t E t
A t S t

A S t t t t t t
E t

t E E
   (2) 

Khi đó, thời gian đến và độ rộng xung được cho bởi: 

2
 � RtD S  

(3) 

2
�

 �  � R F
L R C

t t
W P P t  

Từ phương trình (3), tham số thời gian của tín hiệu trong 
vector tham số µ hoàn toàn xác định nếu có thể ước lượng các 
khoảng thời gian , , ,R C FS t t t .  

B. Nguyên tắc hoạt động bộ ước lượng dùng thuật toán phát 
hiện điểm 

Sơ đồ khối của PDE được minh họa trên hình 2, bao gồm 5 
khối chính: Cửa sổ trượt lấy trung bình MAW (Moving Average 

Window), Giữ chậm, Phát hiện đỉnh, Phát hiện sườn xung và 
khối Ước lượng tham số. 

ADC MAW Phát hiện 
sườn xung

Phát hiện 
đỉnh

Ước lượng 
tham số

Tín hiệu 
tương tự

PDE

Giữ 
chậm

1 2 3 4

 
Hình 2. Sơ đồ khối bộ ước lượng dùng thuật toán phát hiện điểm 

Ký hiệu các tham số và biến sử dụng cho thủ tục ước 
lượng trong thuật toán phát hiện điểm trên hình 3: 

Khai báo:
biến, hằng số

Nhận dữ liệu
đầu vào

Làm trơn dữ liệu

Tạo điểm dấu pS

Xác định ngưỡng thA

Giữ chậm

Tạo điểm dấu pR

Tạo điểm dấu pF

Ước lượng tham số
D, A, W

(sigRx)

(sigNorm)

(pS)
(thA)

(A)

(pR)

(pF)

(sigNorm_d)

(sigNorm_d)

Khởi tạo
chương trình

Kết thúc
chương trình  

Hình 3. Thủ tục ước lượng PDE 

sigRx : dữ liệu đầu vào; 
, _sigNorm sigNorm d : dữ liệu được làm trơn, trước và 

sau giữ chậm; 
n : kích thước cửa sổ trượt lấy trung bình; 

0 1,m m : kích thước bộ đệm sử dụng trong khối Phát hiện 
đỉnh và khối Phát hiện sườn xung; 

2m : số lượng mẫu vượt ngưỡng; 
,cntS cntP : biến đếm tương ứng cho các chương trình xác 

định điểm bắt đầu xung, biên độ tín hiệu; 
peak : biến xác định biên độ tín hiệu; 
buffpeak : biến trung gian, lưu trữ giá trị của peak; 
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,fixTh thA : giá trị tương ứng mức ngưỡng cố định và mức A/2; 
, ,pS pR pF : các điểm dấu - điểm bắt đầu sườn xung, 

điểm đạt giá trị trên A/2 trên sườn xung và sườn xuống. 
1) Khối Cửa sổ trượt lấy trung bình MAW 
Để làm trơn tín hiệu và giảm ảnh hưởng của nhiễu xung 

kim, dữ liệu số ở đầu ra bộ chuyển đổi tương tự ra số ADC 
được đưa đến khối MAW. Tại đây, 2 kN  mẫu liên tiếp nhau 
được xử lý và lấy ra giá trị trung bình. 

Thanh ghi dịch

A.1 A.2 A.3 A.N-1 A.N

SUM

DIV_N

Dữ liệu 
số

1

2
 

Hình 4. Sơ đồ khối của MAW 
Khi một mẫu mới được đưa đến, mẫu cũ nhất (mẫu thứ N) 

được loại bỏ và N mẫu mới liên tiếp được đưa đến SUM để tính 
tổng của N mẫu này. Việc lấy kỳ vọng tại DIV_N thực thi tương 
đối đơn giản bằng cách loại bỏ đi k bit có trọng số thấp nhất 
LSB. 

Khai báo 
biến: k, j

k   L – m1

k = 1

j = 0

j > m1 - 2

sigNorm(k+j)
   fixTh

cntS = cntS + 1

j = j + 1

cntS   m2

pS = k; cntS = 0k = k + 1; cntS = 0

Đúng

Đúng

Đúng Đúng

Sai

Sai

SaiSai

Khởi tạo
chương trình

Kết thúc
chương trình  

Hình 5. Lưu đồ thuật toán chương trình tạo điểm dấu pS 

Dữ liệu sau khi làm trơn được chia thành 2 nhánh. Theo 
nhánh phía dưới, dữ liệu đi đến khối Phát hiện đỉnh để xác 
định thời điểm bắt đầu xung pS, biên độ tín hiệu làm cơ sở để 
thay đổi thời gian giữ chậm trong khối Giữ chậm và quyết 
định mức ngưỡng thA cho khối Phát hiện sườn xung. Sau đó, 

thông tin về biên độ tín hiệu, các điểm dấu pR và pF tạo ra từ 
khối Phát hiện sườn xung được đưa đến khối Ước lượng tham 
số để xác định các thành phần của vector tham số µ. 

2) Khối Giữ chậm 
Khối Giữ chậm có chức năng tương tự như một bộ nhớ để 

lưu các mẫu tín hiệu, hoạt động theo nguyên tắc FIFO (First In 
First Out): mẫu lưu vào bộ nhớ trước sẽ được lấy ra và xử lý 
trước. Để giảm kích thước phần cứng dành cho việc lưu mẫu 
tín hiệu, khối Giữ chậm chỉ thực hiện chức năng nhớ và thay 
đổi thời gian giữ chậm khi có thông tin về điểm bắt đầu xung, 
biên độ tín hiệu được đưa đến từ khối Phát hiện đỉnh. 

3) Khối Phát hiện đỉnh 
Trong khối Phát hiện đỉnh, thiết lập một mức ngưỡng cố 

định fixTh để xác định thời điểm bắt đầu sườn lên của xung. 
Lưu đồ thuật toán chương trình tạo điểm dấu pS được minh 
họa trên hình 5. 

Chương trình xác định điểm dấu được tạo ra bằng cách so 
sánh m1 mẫu liên tiếp với ngưỡng fixTh. Điểm dấu pS được 
thiết lập nếu trong m1 mẫu liên tiếp có m2 mẫu vượt ngưỡng, 
sau đó chương trình được thiết lập lại về giá trị khởi tạo ban 
đầu để xử lý cho tín hiệu tiếp theo. Sau khi xác định được pS, 
khối Phát hiện đỉnh thực hiện nhiệm vụ tiếp theo là ước lượng 
biên độ tín hiệu để thiết lập mức ngưỡng A/2: 

Khai báo 
biến: k, j

k   L – m0

k = pS

j = 0

j > m0 - 2

(*)

(**)

cntP = 0

cntP   m0 - 3

A;
thA = A/2

k = k + 1;
cntP = 0

Đúng

Đúng

Đúng

Đúng

Sai

Sai

Sai

Sai

j = j + 1

Khởi tạo
chương trình

Kết thúc
chương trình

(*): sigNorm(k+j) > peak

cntP = cntP + 1

(**): buffPeak(j+1) = sigNorm(k+j)

(***)

(***): buffPeak(j+1) = peak

 
Hình 6. Lưu đồ thuật toán 

chương trình ước lượng biên độ tín hiệu 
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4) Khối phát hiện sườn xung 
Khối Phát hiện sườn xung gồm 2 khâu phát hiện sườn lên 

và sườn xuống có cấu trúc gần tương tự nhau, thực hiện tạo 
điểm dấu thời điểm dữ liệu đạt giá trị / 2A  ở trên các sườn 
của xung: pR và pF. 

Hình 7 thể hiện sơ đồ khối khâu Phát hiện sườn lên cho 
nhiệm vụ tạo điểm dấu pR. Khâu Phát hiện sườn lên sử dụng 
một bộ đệm có kích thước m1 để so sánh m1 mẫu liên tiếp với 
ngưỡng / 2A  trong Bộ đếm và so sánh. Bộ đếm được thiết 
kế đếm từ 0 đến m2, giá trị bộ đếm tăng lên 1 đơn vị khi có 
một mẫu vượt ngưỡng. Đầu ra của Bộ tạo điểm dấu được 
thiết lập nếu trong m1 mẫu liên tiếp này có m2 mẫu vượt 
ngưỡng, sau đó bộ đếm sẽ được thiết lập lại về giá trị 0 để xử 
lý cho m1 mẫu mới hoặc tín hiệu tiếp theo. 

Bộ đệm

A.0 A.1 A.2 A.m1-2 A.m1-1

Bộ đếm và so sánh

Bộ tạo điểm dấu pR

3 A.m1

 
Hình 7. Sơ đồ khối của khâu Phát hiện sườn lên 

Tương tự khi tạo điểm dấu pF, khâu Phát hiện sườn xuống 
cũng sử dụng bộ đệm có kích thước m1. Đầu ra của Bộ tạo 
điểm dấu được thiết lập nếu trong m1 mẫu liên tiếp có m2 mẫu 
dưới ngưỡng A/2, sau đó bộ đếm sẽ được thiết lập lại về giá trị 
0 để xử lý cho m1 mẫu mới hoặc tín hiệu tiếp theo. Điểm khác 
biệt thể hiện ở điều kiện so sánh vượt hay dưới ngưỡng A/2. 

5) Khối Ước lượng tham số 
Các điểm dấu từ Phát hiện sườn xung được đưa đến khối 

Ước lượng tham số để xác định tham số thời gian của tín 
hiệu. Sau đó, các tham số thời gian được đóng gói thành các 
loại dữ liệu phù hợp với các yêu cầu khác nhau của từng bài 
toán cụ thể như hiển thị, phân loại tín hiệu Tác chiến điện tử, 
xử lý tin Ra đa. 

III. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BỘ PHÁT HIỆN DÙNG 
THUẬT TOÁN PHÁT HIỆN ĐIỂM 

Chương trình mô phỏng việc thực thi PDE được đánh giá 
trong hai trường hợp: xung hình thang (Trapezoidal pulse) và 
xung dạng parabol (Parabolic pulse). Các tham số tín hiệu được 
ước lượng trong điều kiện có tác động của nhiễu tạp trắng chuẩn 
cộng tính AWGN (Additive White Gaussian Noise) với tỷ số tín 
trên tạp SNR (Signal to Noise Ratio) có thể thay đổi được.  

Độ chính xác của các bộ ước lượng được kiểm tra bằng 
cách tạo ra tín hiệu ngẫu nhiên trong MATLAB. Với mỗi mẫu 
dữ liệu (một mức SNR) thực hiện 10.000 lần thử độc lập. Ở mỗi 
một lần thử, các số liệu ước lượng từ PDE được so sánh với tham 
số thiết lập ban đầu để đánh giá sai số. Hai thông số đánh giá cuối 
cùng thể hiện qua sai số trung bình ME và sai số trung bình bình 
phương RMSE: 

10000

1

X̂( )

10000
 

ª º�¬ ¼
 
¦
i

i X
ME                             (4) 

10000 2

1

X( )

10000
 

ª º�¬ ¼
 

¦
i

i X
RMSE                        (5) 

trong đó: X  là giá trị đúng (W hoặc D ). 
X( )i  là kết quả ước lượng ở lần thử thứ i.  

Thiết lập tham số: 1, A  1000, S  100, Rt  2000, Ct  
150, Ft  8, N  4096. L  Với xung hình thang, hiệu quả làm 

trơn dữ liệu bằng MAW được thể hiện trên hình 8: 

 
Hình 8. Dữ liệu được làm trơn bởi MAW (với SNR = 25 dB) 

 
Hình 9. Hiệu quả ước lượng tham số W với xung dạng parabol  

 
Hình 10. Hiệu quả ước lượng tham số D với xung hình thang 

Dựa trên kết quả mô phỏng trên hình 9 và 10, nhận thấy 
rằng RMSE ước lượng tham số sử dụng ACE lớn hơn khi sử 
dụng PDE. Tuy nhiên, ACE có độ tin cậy cao hơn PDE do 
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ME chỉ thay đổi xung quanh giá trị 0 với phạm vi nhỏ và tiến 
dần về 0 theo chiều tăng của SNR (khoảng 0,1 với xung hình 
thang khi xác định W và 1,1 với xung parabol khi xác định D tại 
SNR = 10 dB). Như vậy ACE sẽ tin cậy hơn trong các trường 
hợp nhiễu tác động lớn. Dung hòa cả 3 tham số cần xác định 
của vector µ, khi có các biện pháp hạn chế tác động của nhiễu 
(vùng có SNR ≥ 18 dB), chất lượng của ACE và PDE gần như 
tương đương nhau. 

IV. CHƯƠNG TRÌNH VHDL THUẬT TOÁN 
 PHÁT HIỆN ĐIỂM  

FPGA là vi mạch dùng cấu trúc mảng phần tử logic mà 
người dùng có thể lập trình được. So với các vi mạch tích 
hợp cho các mục đích đặc biệt (ASIC), FPGA có thể tái cấu 
trúc lại khi vẫn đang trong quá trình khai thác, công đoạn 
thiết kế đơn giản do vậy chi phí giảm, thời gian đưa sản 
phẩm vào sử dụng được rút ngắn. Thiết kế hay lập trình cho 
FPGA được thực hiện chủ yếu bằng các ngôn ngữ mô tả 
phần cứng HDL như VHDL, Verilog... 

 
Hình 11. Sơ đồ liên kết tín hiệu trong PDE 

Khi sử dụng PDE, các tham số tín hiệu được ước lượng bao 
gồm A - biên độ, W - độ rộng và D - thời gian đến của xung. 
Ngoài ra, như nội dung đã giới thiệu trong phần III, tham số T - 
chu kỳ lặp lại của xung cũng có thể được ước lượng dựa trên 
các thuật toán được sử dụng trong xử lý tin Ra đa, phân loại 
mục tiêu Tác chiến điện tử. Chương trình Bộ ước lượng PDE ở 
dạng rút gọn sẽ ước lượng đầy đủ các tham số trên, tuy nhiên 
chỉ lựa chọn hai tham số để hiển thị kết quả là W và T. 

Sơ đồ liên kết tín hiệu trong PDE được minh họa trên 
hình 11. Tín hiệu sau số hóa được đưa đến khối Giao diện 
ADC để chuyển đổi sang dữ liệu không dấu thuận tiện xử lý 
ở các bước tiếp theo. Dữ liệu sau làm trơn ở đầu ra khối Cửa 
sổ trượt lấy trung bình được chia thành 2 nhánh. Theo nhánh 
phía dưới, dữ liệu đi đến khối Phát hiện đỉnh để xác định 
điểm bắt đầu xung, biên độ tín hiệu làm cơ sở để thay đổi 
thời gian giữ chậm và quyết định mức ngưỡng cho khối Phát 
hiện sườn xung. Lưu ý chức năng giữ chậm được tích hợp 
vào khối Phát hiện sườn xung. Sau đó, các điểm dấu tạo ra từ 
Phát hiện sườn xung được đưa đến khối Ước lượng tham số. 
Các số liệu sau tính toán được đưa đến khối Giao diện LED 
7 đoạn thực hiện xử lý dấu phẩy động, chuyển đổi các giá trị 
đo sang mã 7 đoạn để hiển thị kết quả. 

- Kiểm tra hoạt động của khối Cửa sổ trượt lấy trung bình 
được thực hiện bằng cách cho chuỗi dữ liệu nhị phân 9 bít bất 
kỳ ở đầu vào, tác động của xung kim tạo ra dựa trên việc ở 
một vài thời điểm giá trị chuỗi dữ liệu trội hơn so với thành 
phần còn lại. Sau đó so sánh giá trị chuỗi dữ liệu đầu vào và 
đầu ra, kết quả mô phỏng được thể hiện trên hình 12: 

 
Hình 12. Giản đồ thời gian 

kiểm tra hoạt động khối Cửa sổ trượt lấy trung bình 
Trong khoảng thời gian 140 - 150 ns có tác động của xung 

kim cường độ tương đối lớn so với tín hiệu cần xác định tham 
số. MAW dùng cửa sổ trượt có kích thước N = 8 làm trơn tín 
hiệu và giảm ảnh hưởng của xung kim. 

- Hình 13 là kết quả chương trình mô phỏng kiểm tra hoạt 
động khối Phát hiện đỉnh với hai xung có biên độ là 256 và 96: 

 
Hình 13. Giản đồ thời gian 

kiểm tra hoạt động khối Phát hiện đỉnh 
Khi phát hiện được sườn lên của tín hiệu, pStart có mức 

tích cực cao, sau đó thực hiện việc tìm biên độ để quyết định 
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mức ngưỡng thA (lần lượt là 128 và 48). Ngưỡng thích nghi thể 
hiện ở việc ngưỡng A/2 không phải hằng số mà luôn biến đổi 
phụ thuộc vào cường độ tín hiệu ở đầu vào. Mức tích cực của 
pStart và dữ liệu trong thA được thiết lập về giá trị khởi tạo 
ban đầu khi có xung xóa clear. 

- Chương trình kiểm tra hoạt động khối Phát hiện sườn 
xung được thực hiện bằng cách tạo ra xung với tham số thay 
đổi và thiết lập mức ngưỡng A/2. Tiến hành đo khoảng thời 
gian giữa 2 điểm dấu pRise và pFall bắt đầu chuyển lên mức 
tích cực cao và so sánh với độ rộng xung đã thiết lập. Khi có 
xung xóa clear, khối Phát hiện sườn xung được khởi tạo lại 
giá trị ban đầu để xử lý với các tín hiệu mới. Kết quả mô 
phỏng được thể hiện trên hình 14. 

Thiết lập tham số mô phỏng: 655 105 550�   ns. 
Khoảng thời gian giữa 2 điểm dấu pRise và pFall: 

1175 625 550�   ns. 

 
Hình 14. Giản đồ thời gian 

kiểm tra hoạt động khối Phát hiện sườn xung 
- Hình 15 là kết quả mô phỏng chương trình kiểm tra hoạt 

động khối Ước lượng tham số, thực hiện việc so sánh các 
tham số của xung được điều khiển bởi pRise và pFall ở đầu 
vào với các giá trị đo được ở đầu ra. Sai số phép đo trong 
phạm vi một chu kỳ xung clock.  

Thiết lập tham số mô phỏng: xung có độ rộng W = 3,680 
μs và chu kỳ lặp lại T = 16,020 μs.  

 
Hình 15. Giản đồ thời gian 

kiểm tra hoạt động khối Ước lượng tham số 
Chương trình PDE được thực thi trên chíp xử lý trung tâm 

XC3S500E đóng gói chân kiểu PQ208 thuộc dòng Spartan-3E 
của hãng Xilinx, đây là dòng sản phẩm được tối ưu hóa cho 
các ứng dụng cơ bản, số lượng cổng vào ra I/O lớn và giá 
thành rẻ. Kết quả tổng hợp chương trình bộ ước lượng tham số 
bằng thuật toán phát hiện điểm: 

Device utilization summary: 
Selected Device : 3s500epq208-4  
Number of Slices:  531 out of  4656    11%   
Number of Slice Flip Flops: 627 out of  9312     6%   
Number of 4 input LUTs: 717 out of  9312     7%   
Number of bonded IOBs:  36 out of  158    22%   

Kiến trúc phân cấp chương trình PDE được thể hiện trên 
hình 16: 

 
Hình 16. Kiến trúc phân cấp chương trình PDE 

V. KẾT LUẬN 
PDE thực hiện thuật toán dò tìm liên tiếp xác định giá trị 

đỉnh xung và tạo các điểm dấu. Ưu điểm của thuật là tiết kiệm 
tài nguyên phần cứng trong lưu giữ các mẫu tín hiệu, không 
chỉ dễ dàng kiểm chứng bằng phần mềm mô phỏng mà còn 
đơn giản trong thực thi thiết kế bằng nhiều công cụ xử lý tín 
hiệu số, ngôn ngữ lập trình khác nhau như MATLAB, FPGA... 
Kết quả khảo sát cho thấy khi có các biện pháp hạn chế ảnh 
hưởng của nhiễu, PDE có độ tin cậy gần tương đương với 
ACE. Hướng nghiên cứu tiếp theo sẽ tập trung vào tối ưu hóa 
chương trình thiết kế để tiết kiệm tài nguyên phần cứng, đồng 
thời tích hợp phương thức đóng gói và truyền dữ liệu qua cổng 
Ethernet kết nối với máy tính, xây dựng cơ sở dữ liệu đáp ứng 
các bài toán phân loại và xử lý tin. 
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Tóm tắt—Cải tiến các chuẩn mã hóa video đang được 
quan tâm nhiều trong thời gian gần đây nhằm đáp ứng 
nhu cầu ngày càng cao của các ứng dụng truyền thông đa 
phương tiện. Cho đến thời điểm hiện tại, chuẩn mã hóa 
video mới nhất là chuẩn H.266/VVC (Versatile Video 
Coding). Với những nỗ lực cải tiến, chuẩn H.266/VVC 
đạt được lượng bit tiết kiệm lên đến 50% khi so sánh với 
chuẩn mã hóa video phổ biến H.265/HEVC (High 
Efficiency Video Coding) trong khi vẫn đảm bảo chất 
lượng video sau giải mã không đổi. Tuy nhiên, để đạt 
được hiệu năng mã hóa cao như vậy, chuẩn H.266/VVC 
yêu cầu thời gian mã hóa gấp 5-30 lần so với chuẩn 
H.265/HEVC. Nguyên nhân chính đến từ việc phải tìm 
kiếm khối phù hợp trong một không gian rộng lớn và 
nhiều trường hợp tìm kiếm hơn. Để giải quyết vấn đề 
này, bài báo đề xuất một thuật toán cải tiến tìm kiếm 
nhanh TZ-Search (Test Zone Search) với khả năng tăng 
tốc độ mã hóa tốt hơn khi dùng trong chuẩn H.266/VVC. 
Kết quả đánh giá cho thấy, thuật toán TZ-Search cải tiến 
có thể giúp giảm thời gian mã hóa video H.266/VVC tới 
12,6% so với TZ-Search gốc, trong khi vẫn đảm bảo 
được hiệu năng mã hóa cao.  

Từ khóa—Chuẩn H.266/VVC, TZ-Search, ước lượng 
chuyển động, vùng tìm kiếm 

I. GIỚI THIỆU 
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển 

mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ và 
sự ra đời của các thiết bị số hiện đại, lượng video cần 
truyền tải và lưu trữ ngày càng gia tăng. Việc lưu trữ 
các video thô chưa qua xử lý là bất khả thi bởi chúng 
yêu cầu một lượng bộ nhớ vô cùng lớn. Các chuẩn mã 
hóa video mà đi kèm theo là các bộ mã hóa/giải mã hóa 
video (CODEC: Coder-Decoder) liên tục được ra đời 
với hiệu năng ngày càng cao nhằm đáp ứng nhu cầu 
truyền tải, lưu trữ video, góp phần quan trọng vào sự 
phát triển của các ứng dụng truyền hình thời gian thực 
(streaming), thực tại ảo (VR: Virtual Reality), thực tại 
ảo tăng cường (AR: Augmented Reality), 3D-TV,… 
Trong đó, có thể kể đến các chuẩn mã hóa như 
H.264/AVC [1], H.265/HEVC [2], AV1 [3] và VP9 
[4]. 

Cuối năm 2020, chuẩn mã hóa video H.266/VVC 
(Versatile Video Coding) chính thức được thông qua và 
giới thiệu rộng rãi [5]. Đối tượng chính mà chuẩn mã 
hóa video này hướng tới là các video với độ phân giải 
cao, và các nguồn video với định dạng mới như video 

360 độ, video chụp từ màn hình (Screen content video). 
Theo đánh giá hiệu năng công bố ở [6], chuẩn 
H.266/VVC cho phép người dùng mã hóa video với 
lượng bit tiết kiệm được khoảng 50% so với chuẩn mã 
hóa H.265/HEVC trong khi chất lượng video sau giải 
mã là không đổi. 

Mặc dù đạt được hiệu năng mã hóa cao hơn so với 
chuẩn mã hóa tiền nhiệm của nó, H.266/VVC có độ 
phức tạp mã hóa tăng từ 5-30 lần so với chuẩn phổ biến 
H.265/HEVC [7]. Nguyên nhân chính là do VVC cho 
phép kích thước khối hình dự đoán lớn, số lượng chế 
độ và hướng dự đoán tăng lên nhằm đáp ứng yêu cầu 
mã hóa các video có độ phân giải lớn. 

Trong quá trình mã hóa, thời gian dành cho bước 
ước lượng chuyển động chiếm tới 80% [8]. Do đó, để 
giảm độ phức tạp mã hóa, thuật toán tìm kiếm nhanh 
TZ-Search [9] đã được áp dụng để giảm thiểu độ phức 
tạp của quá trình này. Thuật toán TZ-Search được xây 
dựng cho phép bộ mã hóa thực hiện dự đoán vector 
chuyển động bằng cách tìm kiếm điểm dự đoán tối ưu 
xung quanh điểm dự đoán khởi tạo trên một lưới các 
điểm được xác định trước thay vì tìm kiếm tất cả các 
điểm trong vùng tìm kiếm. Việc tối ưu thuật toán TZ-
Search luôn là một thách thức cho các nhà nghiên cứu. 
Với đặc tính đặc thù của video giám sát là thường có tỉ 
lệ cảnh tĩnh cao và với các đối tượng chuyển động thì 
thường có vector chuyển động nhỏ, chúng tôi đã tính 
đến việc thu nhỏ hơn nữa vùng tìm kiếm trong triển 
khai thuật toán TZ-Search cho loại video giám sát. 

Trong phần tiếp theo của bài báo này, chúng tôi 
trình bày tổng quát về mô hình mã hóa video chuẩn 
H.266/VVC (phần II) và thuật toán tìm kiếm nhanh 
TZ-Search. Tiếp đó, phần III và IV lần lượt nêu đề xuất 
ứng dụng TZ-Search trên các video giám sát với các 
kết quả thực nghiệm thực tế và các phân tích đánh giá, 
đây là cơ sở cho phần kết luận chúng tôi nêu trong 
phần V. 

II. TỔNG QUAN VỀ CHUẨN MÃ HÓA VIDEO 
H.266/VVC  

Hình 1 mô tả kiến trúc tổng quan của chuẩn mã hóa 
video H.266/VVC. Giống như các bộ tiêu chuẩn mã 
hóa video khác trước đó, VVC là bộ mã hóa theo khối 
được thiết kế với cấu trúc lai [10] giữa mã hóa dự đoán 
trong khung và liên khung với mã hóa biến đổi cùng 
mã hóa entropy. 
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VVC được thiết kế nhằm hướng tới các đối tượng 
chính là các video độ phân giải cao (4K, 8K,…), video 
3600,… do vậy kích thước khối hình lớn nhất được cho 
phép trong VVC lên tới 128×128 thay vì 64×64 như 
trong HEVC [1]. 

Dự đoán 
trong khung 

Dự đoán liên 
khung 

Biến đổi / 
Lượng tử hóa

Mã hóa 
Entropy

Lượng tử/
Biến đổi 
ngược 

Bộ lọc 
vòng lặp

Bộ đệm các 
khung hình 
đã giải mã 

-
Video nguồn

Chuỗi bit đầu ra
1 0 1 0 1 00 1

Thông tin 
khác biệt

Khung hình 
dự đoán

 
Hình 1: Mô hình mã hóa H.266/VVC 

Phân chia khung hình: Sau khi một khung hình video 
VVC được chia thành các đơn vị mã hóa - CTU 
(Coding tree unit), các CTU này sau đó tiếp tục được 
phân chia thành các CU (coding unit), PU (prediction 
unit) nhỏ hơn, với các kích cỡ khác nhau sao cho phù 
hợp với nội dung khung hình, chế độ dự đoán. Bên 
cạnh cấu trúc cây tứ phân (quad tree) đã được sử dụng 
từ chuẩn mã hóa HEVC, VVC còn cho phép phân chia 
khối hình bằng cách chia 2 (binary split) hay chia 3 
(ternary split) (Hình 2). Cấu trúc phân chia này được 
gọi là cây tích hợp đa kiểu phân chia đệ quy (nested 
recursive Multiple-Type Tree (MTT)) với tỉ lệ chiều 
dài/chiều rộng của khối hình cho phép lên tới 1/16. 

 

 

 

 

Hình 2: Các dạng phân chia đệ quy trong VVC 

Dự đoán trong khung: VVC sử dụng kích thước CTU 
lớn hơn và hình dạng các khối PU sử dụng trong chế độ 
dự đoán trong khung không còn chỉ là các khối vuông 
N×N, 2N×2N và số lượng chế độ dự đoán cũng được 
tăng lên thành 67 (so với 35 trong H.265/HEVC [2] và 
9 trong H.264/AVC [1]). Thay đổi này là để thu được 
các hướng biên tùy ý của bất kỳ video tự nhiên nào.  

Dự đoán liên khung: Đối với dự đoán liên khung, bên 
cạnh tập các vector dự đoán nâng cao AMVP 
(advanced Motion Vector prediction) được giới thiệu 
trong bộ mã hóa HEVC, VVC bổ sung thêm tập vector 
dự đoán dựa trên lịch sử (History-based Motion Vector 
Prediction – HMVP) [11]. 

Biến đổi Cô sin rời rạc (DCT) và lượng tử hóa: 
VVC cho phép sử dụng linh hoạt 3 phép biến đổi cô sin 
rời rạc bao gồm DCT-II, DCT-VIII, DST-VII [10]. 
Việc này giúp giảm thiểu chi phí biến dạng. Hơn nữa, 
đối với video có độ phân giải cao hơn (1080p và 4K), 
việc cho phép chuyển đổi kích thước khối lớn (lên đến 
128u128) rất hữu ích trong việc loại bỏ hệ số biến đổi 
tần số cao. Hệ số lượng tử (QP) cũng được mở rộng 
cho phép lên tới 63 và một ánh xạ QP linh hoạt hơn 
được áp dụng để chuyển đổi QP độ xám (luma) sang 
QP màu sắc (chroma).  

Bộ lọc nhiễu khối và bù mẫu thích ứng: VVC sử 
dụng ba bộ lọc riêng biệt, trong đó có hai bộ lọc lặp 
(In-Loop) đầu tiên đã triển khai trong HEVC là Bộ lọc 
nhiễu khối (DBF: Deblocking Filter) và Bù mẫu thích 
ứng (SAO: Sample Adaptive Offset). Bộ lọc thứ ba là 
Bộ lọc vòng lặp thích ứng (ALF: Adaptive Loop Filter) 
đã được cập nhật trong chuẩn VVC. Hơn nữa, trong 
các bộ lọc In-Loop của VVC, các bộ lọc hình dạng kim 
cương 7u7 và 5u5 được áp dụng cho các thành phần độ 
xám và các màu sắc theo thứ tự tương ứng. 

Mã hóa nhị phân thích ứng: Thông tin dư thừa hay 
thông tin khác biệt (là thông tin sai khác giữa khung 
hình hiện tại và khung hình dự đoán tương ứng) được 
mã hóa bằng công cụ mã hóa số học, nhị phân tương 
thích ngữ cảnh (Context Adaptive Binary Arithmetic 
Coding – CABAC) đã được chứng minh mang lại hiệu 
năng cao ở chuẩn mã hóa HEVC. 

III. ĐỀ XUẤT THUẬT TOÁN TZ-SEARCH CẢI TIẾN 
Để tìm kiếm vị trí khối phù hợp cho khối ảnh hiện 

tại trong thực hiện phép dự đoán khung hình tiếp theo, 
thuật toán tìm kiếm nhanh TZ-Search đã được thông 
qua ở chuẩn H.266/VVC. Với TZ-Search, thay vì thực 
hiện tìm kiếm trên toàn bộ các điểm ảnh trong vùng tìm 
kiếm, quá trình ước lượng chuyển động của bộ mã hóa 
chỉ được thực hiện dựa trên một số điểm ảnh có khả 
năng phù hợp nhất. Hình 3 mô tả thuật toán TZ-Search, 
trong đó có nhấn mạnh nội dung cải tiến (khối màu 
vàng).  

Thuật toán TZ-Search có thể được thực hiện thông 
qua các bước sau: 

x Bước 1: Khởi tạo điểm tìm kiếm 

Tại bước này, tập các vector chuyển động được 
thiết lập bao gồm vector từ các điểm bên trái, phía trên, 
phía trên bên phải của khối ảnh tương ứng với khung 
tham chiếu, từ đó thiết lập vector trung vị của 3 vector 
này và vector 0. Nhìn chung, điểm được lựa chọn để 
bắt đầu quá trình thực hiện tìm kiếm dựa trên vector 
chuyển động của điểm đó với sự sai khác thấp nhất 
(SAD: Sum of Absolute Difference là nhỏ nhất) và các 
điểm này còn được gọi là điểm tối ưu, trong đó vector 
trung vị giúp xác định điểm tìm kiếm khởi tạo đầu tiên. 

x Bước 2: Tìm kiếm theo mô hình kim cương hoặc 
hình vuông 
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Ở bước này, trước hết vùng tìm kiếm (Search 
Range) được xác định và mô hình tìm kiếm kim cương 
hoặc hình vuông được lựa chọn (Hình 4). Các điểm tìm 
kiếm là các điểm tại đỉnh và trung điểm của các cạnh 
hình vuông hoặc hình thoi với khoảng cách thay đổi từ 
1 đến giá trị vùng tìm kiếm và ở dạng hàm mũ của cơ 
số 2. Sau khi tìm được điểm tối ưu, bộ mã hóa tiếp tục 
ước lượng chuyển động tại 2 điểm liền kề của điểm đó. 
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Hình 4: Mô hình kim cương và hình vuông 

x Bước 3: Tìm kiếm Raster 

Xét khoảng cách từ điểm khởi tạo đến điểm tối ưu 
hay chính là khoảng cách tối ưu (BestDistance) với các 
trường hợp cụ thể sau: Nếu khoảng cách tối ưu tại bước 
2 bằng 0, quá trình tìm kiếm kết thúc. Nếu khoảng cách 
tối ưu nằm trong khoảng (1,iRaster) thì bỏ qua bước 3 
này, chuyển sang thực hiện bước 4, tức là thực hiện 
tinh chỉnh tìm kiếm Raster/Star. Còn nếu khoảng cách 
tối ưu lớn hơn hoặc bằng khoảng cách iRaster, bộ mã 
hóa tiến hành tìm kiếm Raster với bước nhảy được đặt 
bằng thông số iRaster (Hình 5). Cuối cùng, nếu khoảng 
cách này bằng 1 thì gán lại khoảng cách này bằng 0 và 
chuyển sang thực hiện kiểm tra hai điểm lân cận. 

 
Hình 5: Mô hình tìm kiếm Raster 

x Bước 4: Tinh chỉnh tìm kiếm Raster/Star 

Điểm tối ưu tìm được tại bước 3 được đặt thành 
điểm khởi tạo tìm kiếm mới cho quá trình tìm kiếm 
theo mô hình kim cương hoặc hình vuông. Các điểm 
tối ưu được cập nhật liên tục sau mỗi vòng tìm kiếm, 
nếu khoảng cách tối ưu bằng 1 thì đặt lại khoảng cách 
này bằng 0 và sau đó kiểm tra 2 điểm lân cận. Quá 
trình này kết thúc khi tìm được điểm có khoảng cách 
tối ưu = 0. 

Trong dự đoán liên khung, quá trình ước lượng 
chuyển động đã thực hiện việc khai thác đặc tính chung 
của các loại video là giữa các khung liền kề có nhiều 
thông tin có tính tương quan cao về chuyển động. Cân 
nhắc thêm đặc tính riêng biệt của video giám sát là các 

vùng chuyển động của đối tượng trong video giám sát 
thường nhỏ, do đó vùng tìm kiếm triển khai trong thuật 
toán TZ-Search có thể thu nhỏ hơn khi thực hiện mã 
hóa video giám sát. Hình 6 sau đây mô tả đề xuất của 
chúng tôi về việc giảm kích thước vùng tìm kiếm trong 
thuật toán TZ-Search và các kết quả thực nghiệm thực 
tế cùng các đánh giá, phân tích cụ thể.  

 

Bắt đầu

Khởi tạo điểm tìm kiếm

Tìm kiếm theo mô hình kim cương hoặc 
hình vuông với khoảng tìm kiếm mới

Kiểm tra 2 điểm lân cận

BestDistance >= iRaster

Tìm kiếm Raster

BestDistance = 0

Tinh chỉnh tìm kiếm 
Raster/Star

BestDistance <= 1

Kiểm tra 2 điểm lân cận

Kết thúc

Sai

Sai

Đúng

Đúng

Sai

Đúng

Thay đổi vùng tìm kiếm

BestDistance = 0

Sai

Đúng

BestDistance = 0

 
Hình 3: Thuật toán TZ-Search đề xuất  

Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2020)

ISBN: 978-604-80-5076-4 34



Đề xuất thu nhỏ vùng tìm kiếm thích ứng trong TZ-
Search 

  Kích thước vùng tìm kiếm có ảnh hưởng trực tiếp 
tới số lượng điểm tìm kiếm trong mã hóa liên khung. 
Do vậy, để tăng tốc độ mã hóa, chúng tôi đề xuất thay 
đổi vùng tìm kiếm dựa theo các đặc tính chuyển động 
của khối ảnh. Cụ thể, dựa vào vector chuyển động của 
các khối ảnh bên trái, phía trên và góc trên bên trái của 
khối ảnh hiện tại, thực hiện tính vector trung bình theo 
công thức như sau: 

 (1) 

Nếu   thì điểm khởi tạo (tiếp theo) chính 
là điểm tối ưu, vậy thực hiện dừng quá trình tìm kiếm 
theo thuật toán TZ-Search. Nếu , lúc này, 
thực hiện thu nhỏ vùng tìm kiếm dựa vào thông tin của 

vector chuyển động của block cha  theo công 
thức sau: 

SearchRange =  (2) 

 Toàn bộ quá trình thu nhỏ vùng tìm kiếm thích ứng, 
đề xuất sử dụng trong TZ-Search có thể được mô tả 
như hình 6.   

Bắt đầu

PU hiện tại thuộc vùng biên

Tính Favg theo công thức (1)

Favg  =  0

Điểm tối ưu là 
điểm khởi tạo

Kết thúc TZ-Search

Thu thâp Fparent

Thay đổi SearchRange 
theo công thúc (2)

Kết thúc quá trình thay 
đổi vùng tìm kiếm

Sai

Đúng

Đúng

Sai

 

Hình 6: Thuật toán thay đổi vùng tìm kiếm trong TZ-
Search 

IV. MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

A. Điều kiện mô phỏng, đánh giá 
Để đánh giá hiệu quả của phương pháp đề xuất, 

chúng tôi thực hiện việc mô phỏng và kiểm thử trên 08 
chuỗi video giám sát có độ phân giải 720×576 và 
1600×1200 [12, 13] với chế độ mã hóa Random 
Access. Các chuỗi video và thông số cụ thể được thể 
hiện trong Bảng 1 và Bảng 2. 

BẢNG 1: CÁC ĐIỀU KIỆN CHẠY KIỂM THỬ 

 
 
Chuỗi video có độ phân giải 

720×576 

Bank 
Campus 
Classover 
Crossroad 
Office 
Overbridge 

Chuỗi video có độ phân giải 
1600×1200 

Intersection 
Mainroad 

Tốc độ khung hình và số 
khung hình mã hóa 30Hz, 128 khung hình 

Kích thước nhóm ảnh GOP 
(group of picture) mã hóa 16 

Hệ số lượng tử (QP: 
quantization parameters)  QP = {22, 27, 32, 37} 

Kích thước vùng tìm kiếm 
mặc định 384 

Chu kỳ lặp lại khung I 
(Intra period) 32 

BẢNG 2: CẤU HÌNH PHẦN CỨNG 
Bộ vi xử lý Intel® Core™ i7-4800MQ 

@2.7 GHz 
RAM 8.00 GB 
System  Win 10, 64-bit 
Môi trường 
kiểm thử 

Microsoft Visual Studio 2017 
Community 

 
Thời gian mã hóa video được đo cho bộ mã hóa 

H.266/VCC sử dụng thuật toán TZ-Search gốc (TTZ-

Search_VVC) và thuật toán TZ-Search cải tiến (TTZ-

Search_dexuat) cho các giá trị lượng tử khác nhau. Mức độ 
giảm thiểu về mặt thời gian được xác định theo công 
thức sau: 
 

          (3) 

Hiệu năng mã hóa với chuẩn H.266/VVC thường 
được xác định thông qua hai hình thức: sử dụng biểu 
đồ độ biến dạng – tốc độ bít (RD) hoặc giá trị 
Bjontegaard Rate [14]. Trong bài báo này, chúng tôi 
trình bày cả hai hình thức đánh giá trên.  

B. Đánh giá thời gian tăng tốc độ mã hóa 
Bảng 3 tổng hợp kết quả so sánh độ phức tạp nén 

video trong trường hợp dùng TZ-Search đề xuất với 
TZ-Search trong VVC và kết quả giảm hiệu năng mã 
hóa BD-Rate.  

Với mục tiêu giảm độ phức tạp của thuật toán tìm 
kiếm nhanh TZ-Search, đề xuất thay đổi kích thước 
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vùng tìm kiếm trong mã hóa video giám sát đã giúp 
tiết kiệm được thời gian mã hóa trên tất cả các mức 
lượng tử và độ phân giải, kết quả thực nghiệm cho 
thấy thời gian mã hóa giảm từ 7,25% đến 12,62% 
(trung bình đạt khoảng 9,3%) trong khi số lượng bit 
cần dùng gần như không tăng. Thêm nữa, trong số các 
chuỗi video được thử nghiệm, chuỗi video Office tiết 
kiệm được thời gian mã hóa cao nhất, đạt trung bình 
10,5%.  

BẢNG 3: KẾT QUẢ GIẢM THỜI GIAN NÉN VIDEO ('T%) VÀ CHI PHÍ 
HIỆU NĂNG MÃ HÓA (BD-RATE) SO VỚI TZ SEARCH GỐC 

Tên video QP Trung 
Bình 

BD-
Rate 

 22 27 32 37 

  

Bank  -10.90 -9.29 -9.22 -9.96  -9.84 0,50 

Campus  -9.15  -8.91  -8.91  -8.42  -8.85 0,61 

Classover  -7.72 -7.83  -8.46  -7.25  -7.82 0,12 

Crossroad  -7.84  -8.70  -7.18  -7.98  -7.93 0,88 

Office  -9.68  -10.41  -10.58  -11.32  -10.50 0,11 

Overbridge -10.66  -9.83  -9.80  -9.00  -9.82 0,83 

Intersection  -10.51  -8.36  -9.01  -12.62 -10.13 0,59 

Mainroad  -11.52  -9.83  -9.15  -7.63  -9.53 -0,02 

Trung 
Bình  -9.75 -9.15  -9.04  -9.27  -9.30 0,45 

 
 

V. KẾT LUẬN 
Trong bài báo này, chúng tôi đã nghiên cứu tổng 

quan về các cải tiến trong chuẩn mã hóa video mới 
nhất, vừa được chính thức thông qua trong tháng 
7/2020, qua đó, chúng tôi tập trung khai thác thuật 
toán tìm kiếm nhanh TZ-Search với cải tiến giảm độ 
phức tạp của thuật toán bằng cách xác định giảm vùng 
tìm kiếm. Qua thực nghiệm, các kết quả khẳng định 
tính đúng đắn của đề xuất: đã giảm được khoảng 7-
12% thời gian mã hóa video giám sát mà lượng bitrate 
gần như không bị ảnh hưởng (tăng trung bình 0,45%). 
Hướng nghiên cứu tiếp theo sẽ tập trung vào đánh giá 
mức độ ảnh hưởng của từng khối trong TZ-Search để 
cải tiến cả độ chính xác tìm kiếm lẫn khả năng tăng tốc 
độ tìm kiếm. 
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Ph˜Ïng pháp �Ëi sánh £nh khuôn m∞t hiªu n´ng
cao trên n∑n t£ng CPU
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Faculty Of Information Technology, Le Quy Don Technical University

khanh29bk@mta.edu.vn, phamvandan.cntt2@gmail.com, tranmanhdathsgs@gmail.com

Tóm t≠t nÎi dung—�Ëi sánh £nh khuôn m∞t (face matching) là
bài toán có nhi∑u ˘ng dˆng trong th¸c t∏. Nh˜ trong xây d¸ng
các hª thËng xác th¸c d¸a trên khuôn m∞t, hª thËng �‡nh danh
khách hàng �iªn t˚ (eKYC - Electronic Know Your Customer),
hª thËng ki∫m tra an ninh t§i các sân bay, c˚a kh©u v.v. Xây
d¸ng mÎt d‡ch vˆ tr¸c tuy∏n �Ëi sánh £nh khuôn m∞t trên gißy
tÌ tùy thân (GTTT) vÓi £nh chˆp chân dung (Selfie) ch§y trên
n∑n t£ng CPU �∞t ra thách th˘c v∑ hiªu n´ng (thÌi gian ph£n
hÁi) và �Î chính xác cıa hª thËng. Tri∫n khai trên n∑n t£ng GPU
giúp t´ng hiªu n´ng và cho phép áp dˆng các cách ti∏p c™n giúp
c£i thiªn �Î chính xác, tuy nhiên chi phí �¶u t˜ h§ t¶ng s≥ t´ng
�áng k∫. Qua kh£o sát các hª thËng hiªn t§i khi tri∫n khai trên
n∑n t£ng CPU, �∫ �§t �Î chính xác trên 96%, t� lª nh™n nh¶m
(FAR - False Acceptance Rate) d˜Ói 3% c¶n thÌi gian x˚ l˛ và
tr£ v∑ k∏t qu£ trung bình trên 2 giây. �∫ �§t �˜Òc �Î chính xác
t˜Ïng �˜Ïng và gi£m thÌi gian �áng k∫, trong nghiên c˘u này
chúng tôi �∑ xußt ph˜Ïng pháp x˚ l˛ trong �ó s˚ dˆng nhi∑u
b˜Óc c£i ti∏n. Chúng tôi th¸c nghiªm ph˜Ïng pháp �∑ xußt trên
bÎ d˙ liªu gÁm 2132 c∞p £nh GTTT-Selfie �£m b£o s¸ �a d§ng,
trong �ó có các £nh chênh lªch �Î tuÍi, £nh nam n˙, £nh khác
biªt v∑ chßt l˜Òng £nh, �Î phân gi£i, £nh chˆp nghiêng, xoay,
£nh b‡ mßt mÎt ph¶n ho∞c ch˘a nhiπu. Các th¸c nghiªm cho
thßy ph˜Ïng pháp �∑ xußt �§t �˜Òc k∏t qu£ �áng ghi nh™n, cˆ
th∫ �Î chính xác �§t 97.03% và t� lª nh™n nh™m �§t 0.01% vÓi
thÌi gian x˚ l˛ trung bình 1.09 giây trên cùng n∑n t£ng CPU.

T¯ khóa—ID-selfie face matching, face recognition, face veri-
fication, access control, eKYC

I. GIŒI THIõU

Công nghª x˚ l˛ £nh trong �ó có �Ëi sánh £nh khuôn m∞t
ngày càng có nhi∑u ˘ng dˆng trong th¸c t∏, c£ trong lænh v¸c
dân s¸ và An ninh quËc phòng. Có th∫ k∫ tÓi mÎt sË ˘ng
dˆng nh˜: Xác th¸c khuôn m∞t trên thi∏t b‡ di �Îng, �‡nh
danh khách hàng �iªn t˚ (eKYC), xác th¸c tài kho£n ngân
hàng tr¸c tuy∏n, xây d¸ng chính phı �iªn t˚ thông qua xác
th¸c danh tính �∫ truy c™p d˙ liªu b¨ng lái xe, hÁ sÏ l˛ l‡ch,
hÁ sÏ y t∏ cıa cá nhân, �Áng thÌi giúp chính phı có th∫ ki∫m
soát �˜Òc tÎi ph§m, ki∫m soát an ninh biên giÓi, c˚a kh©u
v.v. Cách ti∏p c™n chung �Ëi vÓi vßn �∑ này là �Ëi sánh £nh
khuôn m∞t gi˙a £nh Gißy tÌ tùy thân (GTTT) và £nh chân
dung (Selfie) (xem hình 1). Trong �ó, £nh GTTT là các lo§i
gißy tÌ nh˜ th¥ c´n c˜Óc công dân, gißy ch˘ng minh nhân dân,
hÎ chi∏u, gißy thông hành... Énh selfie là các £nh mà ng˜Ìi
th¸c �˜Òc chˆp l§i trong các khung c£nh khác nhau.

�ã có nhi∑u d‡ch vˆ �Ëi sánh £nh khuôn m∞t t¯ GTTT vÓi
£nh selfie tr¸c tuy∏n �˜Òc tri∫n khai. N´m 2017, d‡ch vˆ �Ëi
sánh £nh khuôn m∞t �˜Òc tri∫n khai rÎng rãi và miπn phí 
Australia [1] �˜Òc ki∫m soát bi Chính phı n˜Óc này. D‡ch

vˆ xác th¸c danh tính cho phép so sánh thông tin cá nhân
trên tài liªu nh™n d§ng cıa ng˜Ìi dân vÓi hÁ sÏ hiªn có cıa
chính phı, nh˜ hÎ chi∏u, gißy phép lái xe và gißy khai sinh.
D‡ch vˆ này còn �˜Òc s˚ dˆng �∫ giúp xác minh danh tính
cıa ng˜Ìi dân và trong mÎt sË tr˜Ìng hÒp �∫ xác �‡nh nh˙ng
ng˜Ìi không rõ lai l‡ch. Các d‡ch vˆ này �˜Òc cung cßp thông
qua các hª thËng tr¸c tuy∏n, �£m b£o tính riêng t˜, b£o m™t
và ho§t �Îng 24/7. – Trung QuËc, các d‡ch vˆ t˜Ïng t¸ �ã
�˜Òc tri∫n khai rÎng rãi  nhi∑u �‡a �i∫m, bao gÁm c£ các sân
bay, ga tàu, b∏n xe công cÎng v.v. giúp �Ëi sánh GTTT vÓi
£nh selfie [2]. MÎt sË doanh nghiªp, tÍ ch˘c  các n˜Óc phát
tri∫n [3] [4] cÙng s˚ dˆng d‡ch vˆ xác th¸c GTTT trong quy
trình kinh doanh cıa mình.

– Viªt Nam, �Ëi sánh £nh khuôn m∞t ch˜a �˜Òc tri∫n khai 
cßp Chính phı trong các hª thËng hành chính công, tuy nhiên
 cßp �Î doanh nghiªp, tÍ ch˘c t˜ nhân �ã có nhi∑u �Ïn v‡
˘ng dˆng công nghª này. Có th∫ k∫ tÓi mÎt sË �Ïn v‡ �ang
tri∫n khai thành công công nghª này nh˜ ngân hàng TPBank
�ã tri∫n khai TPBank LiveBank cho phép khách hàng vào bßt
k˝ thÌi �i∫m nào trong ngày �∑u có th∫ th¸c hiªn mÂi giao
d‡ch nh˜ mÎt ngân hàng truy∑n thËng mà không c¶n mang
theo th¥ hay GTTT. Công nghª này giúp ngân hàng gia t´ng
s¸ tr£i nghiªm, tiªn lÒi mà v®n �£m b£o tính an toàn, b£o m™t
thông tin cho khách hàng. Tuy nhiên, thÌi gian cho mÈi l¶n
xác th¸c thông tin khách hàng trung bình 3 giây và v®n c¶n
có các c£i ti∏n v∑ hiªu n´ng x˚ l .̨ VinGroup cÙng �ã áp dˆng
công nghª này trên các thi∏t b‡ �i �Îng và trong các d‡ch vˆ
t§i các khu nghø d˜Ông Vinpearl, giúp mang l§i s¸ tiªn lÒi
cho khách hàng khi làm các thı tˆc check-in, check-out và s˚
dˆng các d‡ch vˆ khác.

Xây d¸ng d‡ch vˆ �Ëi sánh khuôn m∞t tr¸c tuy∏n g∞p ph£i
nhi∑u thách th˘c [5]. V∑ m∞t con ng˜Ìi, nh˙ng bi∏n �Íi v∑
ki∫u tóc, c£m xúc, t˜ th∏ khuôn m∞t và �∞c biªt là tuÍi tác
cıa ng˜Ìi �ó gi˙a thÌi �i∫m hiªn t§i và thÌi �i∫m các GTTT
�˜Òc phát hành s≥ £nh h˜ng lÓn tÓi �Î chính xác cıa viªc �Ëi
sánh. V∑ m∞t tài liªu, mÎt sË y∏u tË nh˜ dßu giáp lai, bóng cıa
tài liªu do lÓp nh¸a b‡ bong t§o ra �Î nhiπu cao cho hình £nh
khuôn m∞t trong GTTT. Nhi∑u £nh GTTT �˜Òc làm t¯ rßt lâu
v∑ tr˜Óc d®n tÓi chßt l˜Òng hình £nh kém, th™m chí mßt mÎt
ph¶n thông tin trên £nh. Ngoài ra, tø lª khuôn m∞t trong các
£nh GTTT so vÓi toàn bÎ kích th˜Óc £nh th˜Ìng rßt nh‰, �i∑u
này cÙng £nh h˜ng tÓi �Î chính xác khi �Ëi sánh. V∑ m∞t
thi∏t b‡ quét, £nh selfie và £nh GTTT �˜Òc thu th™p bi các
thi∏t b‡ quét khác nhau trong các �i∑u kiªn khác nhau, nhi∑u
tr˜Ìng hÒp £nh b‡ nghiêng, xoay, l®n nhiπu. Ngoài ra, trong
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KHỚP	? KHÔNGCÓ

Hình 1. Vßn �∑ so khÓp : £nh selfie (trái) và £nh GTTT (ph£i) trong tr˜Ìng
hÒp này thuÎc v∑ cùng mÎt ng˜Ìi.

th¸c t∏, các d‡ch vˆ tr¸c tuy∏n c¶n �áp ˘ng mÎt sË yêu c¶u.
Th˘ nhßt, l¸a chÂn ph¶n c˘ng tri∫n khai sao cho kh£ n´ng m
rÎng dπ dàng vÓi chi phí thßp hÏn, �∞c biªt là kh£ n´ng t™n
dˆng khai thác trên các n∑n t£ng sÆn có, vì v™y, CPU s≥ �˜Òc
˜u tiên hÏn GPU. Th˘ hai, �‡ch vˆ ph£i có hiªu n´ng cao �∫
t´ng kh£ n´ng ch‡u t£i cıa hª thËng. Th˘ ba, d‡ch vˆ ph£i �§t
�˜Òc �Î chính xác cao nh¨m mang �∏n �Î tin c™y và nâng
cao tr£i nghiªm cho ng˜Ìi s˚ dˆng.

Các công trình tr˜Óc t™p trung vào �Î chính xác trên t™p d˙
liªu nghiên c˘u còn ít t™p trung vào vßn �∑ tri∫n khai d‡ch vˆ
tr¸c tuy∏n trong th¸c t∏. Trong công trình này, chúng tôi t™p
trung xây d¸ng d‡ch vˆ �Ëi sánh £nh GTTT và £nh selfie tr¸c
tuy∏n có hiªu n´ng và �Î chính xác cao ch§y trên CPU d¸a
trên viªc �˜a ra các c£i ti∏n các nghiên c˘u tr˜Óc. �óng góp
cıa chúng tôi gÁm có:

• Thi∏t k∏ bÎ phân lo§i d¸a trên CNN [6] k∏t hÒp quy t≠c
�∫ �£m b£o khuôn m∞t �ã �˜Òc c´n chønh �úng h˜Óng,
�Áng thÌi xây d¸ng thu™t toán �∫ tËi ˜u sË l¶n phát hiªn
khuôn m∞t  các h˜Óng khác nhau.

• Xây d¸ng bÎ phân lo§i d¸a trên CNN [6] nh¨m xác �‡nh
2 �Ëi t˜Òng là khÓp hay không cho �Î chính xác cao so
vÓi các ph˜Ïng pháp phân lo§i truy∑n thËng nh˜ kho£ng
cách Euclid v.v (xem b£ng III).

• �∑ xußt ph˜Ïng pháp c£i ti∏n và th¸c nghiªm [7] vÓi �Î
chính xác 97.16%  FAR=0.1% và thÌi gian x˚ l˛ trung
bình xßp xø 1s trên ph¶n c˘ng Intel Xeon CPU E5-2620,
xung nh‡p tËi �a là 2.4 GHz.

�∫ �ánh giá k∏t qu£ cıa công trình này, chúng tôi ki∫m th˚
trên mÎt t™p d˙ liªu cá nhân gÁm 2132 c∞p £nh ch˘ng minh
th˜, th¥ c´n c˜Óc vÓi £nh selfie cıa ng˜Ìi Viªt Nam, �Áng thÌi
chúng tôi s˚ dˆng t™p d˙ liªu Public-IvS [8] �∫ hußn luyªn
cho các bÎ phân lo§i.

Ph¶n còn l§i cıa bài báo này �˜Òc tÍ ch˘c nh˜ sau. Ch˜Ïng
2 s≥ trình bày sÏ l˜Òc các công trình nghiên c˘u �ã th¸c hiªn
liên quan tÓi bài toán so khÓp £nh khuôn m∞t gi˙a £nh GTTT
và £nh selfie. Ch˜Ïng 3 mô t£ chi ti∏t ph˜Ïng pháp mà chúng
tôi �∑ xußt. K∏t qu£ ch˘ng minh cho hiªu qu£ cıa ph˜Ïng
pháp �˜Òc trình bày trong ch˜Ïng 4. K∏t lu™n cıa bài báo vÓi
s¸ tóm l˜Òc và các gÒi m cho các nghiên c˘u ti∏p theo �˜Òc

th∫ hiªn trong ch˜Ïng 5.

II. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CŸU LIÊN QUAN

Qua nghiên c˘u, vÓi s¸ hi∫u bi∏t tËt nhßt cıa chúng tôi,
nghiên c˘u �¶u tiên cho bài toán này �˜Òc công bË bi
Starovoitov và cÎng s¸ [9] [10]. VÓi gi£ thi∏t tßt c£ các m∞t
trong t˜ th∏ nhìn thØng và không có s¸ bi∏n �Íi lÓn v∑ c£m xúc,
�¶u tiên tác gi£ xác �‡nh vùng m≠t d¸a trên Hough Transform.
D¸a trên v‡ trí vùng m≠t, vùng m∞t �˜Òc c≠t ra và các b£n �Á
gradient �˜Òc tính nh˜ là các b£n �Á �∞c tr˜ng. Thu™t toán
v∑ cÏ b£n giËng vÓi các bÎ so khÓp khuôn m∞t thông th˜Ìng,
ngo§i tr¯ nó �˜Òc phát tri∫n cho t™p d˙ liªu £nh GTTT và
selfie. Bourlai và cÎng s¸ [5] [11] nghiên c˘u bài toán trong
tr˜Ìng hÒp có s¸ chênh lªch v∑ chßt l˜Òng £nh, ví dˆ nh˜
£nh thu �˜Òc t¯ máy quét so sánh vÓi £nh selfie chßt l˜Òng
cao. �∫ kh≠c phˆc s¸ xuËng cßp gây ra bi các thi∏t b‡ quét,
Bourlai và cÎng s¸ �ã thêm mÎt b˜Óc khôi phˆc £nh xuËng
cßp tr˜Óc khi so khÓp nh˜ các bÎ so khÓp khuôn m∞t khác.
Folego và cÎng s¸ [12] không s˚ dˆng các �∞c tr˜ng tænh nh˜
các nghiên c˘u tr˜Óc mà s˚ dˆng m§ng �ã hußn luyªn tr˜Óc
VGG-Face �∫ ti∏p tˆc hußn luyªn trên t™p d˙ liªu cıa tác gi£
và sau �ó dùng m§ng này nh˜ là bÎ t¸ �Îng trích rút �∞c
tr˜ng. Nghiên c˘u cıa Oliveira và cÎng s¸ [13] t˜Ïng t¸ nh˜
[12]  trên. Tuy nhiên, mÎt b˜Óc có th∫ coi là c£i ti∏n  nghiên
c˘u này �ó là b˜Óc sinh thêm d˙ liªu hußn luyªn t¯ d˙ liªu
gËc. Shi và cÎng s¸ [14] chø ra r¨ng viªc dùng gradient decent
�∫ hußn luyªn cho bài toán so khÓp khuôn m∞t có �Î hÎi tˆ
không tËt (Các m§ng deep learning cÏ b£n �∑u dùng ph˜Ïng
pháp gradient decent �∫ hußn luyªn). Tác gi£ có �∫ xußt mÎt
ph˜Ïng pháp hußn luyªn mÓi, tËt cho bài toán so khÓp khuôn
m∞t �ó là dynamic weight imprinting (DWI). Zhu và cÎng s¸
[15] chia h˜Óng ti∏p c™n vÓi bài toán theo 2 h˜Óng. H˜Óng
phân lo§i, s˚ dˆng các m§ng �ã hußn luyªn cho bài toán nh™n
diªn khuôn m∞t (gÂi là bÎ phân lo§i) �∫ th¸c hiªn phân lo§i
£nh �¶u vào, bÎ phân lo§i nh™n d§ng �ó là �Ëi t˜Òng nào thì
coi nh˜ £nh m∞t �ó khÓp vÓi �Ëi t˜Òng �ó. H˜Óng xác th¸c, s˚
dˆng các m§ng �ã hußn luyªn cho bài toán nh™n diªn khuôn
m∞t nh˜ là bÎ trích xußt �∞c tr˜ng, phía trên m§ng trích xußt
�∞c tr˜ng này �˜Òc chÁng thêm mÎt lÓp �∫ th¸c hiªn viªc
so khÓp khuôn m∞t (có th∫ là lÓp SVM vÓi �¶u ra là 0 (�Ëi
t˜Òng không khÓp nhau) ho∞c 1 (�Ëi t˜Òng khÓp nhau)). Tác
gi£ chø ra r¨ng ph˜Ïng pháp xác th¸c cho k∏t qu£ chính xác
hÏn ph˜Ïng pháp phân lo§i. Tác gi£ có �∑ xußt mÎt mô hình
�∫ hußn luyªn b¨ng ph˜Ïng pháp xác th¸c hiªu qu£. Tßt c£ các
nghiên c˘u tr˜Óc ch˜a gi£i quy∏t mÎt cách rõ ràng khó kh´n v∑
�Î chênh lªch tuÍi tác gi˙a £nh GTTT và £nh selfie. Albiero
và cÎng s¸ hußn luyªn chuy∫n �Íi trên ki∏n trúc ArcFace [16]
nh˜ng s˚ dˆng hàm Triplet Loss nh¨m c¸c ti∫u kho£ng cách
gi˙a 2 face cùng ID và c¸c �§i kho£ng cách gi˙a 2 face khác
ID. Mô hình �˜Òc hußn luyªn l§i trên t™p d˙ liªu CHIYA (bÎ
d˙ liªu so khÓp khuôn m∞t trong �ó các �Ëi t˜Òng cùng ID có
�Î tuÍi chênh lªch, do �ó mô hình có kh£ n´ng so khÓp tËt vÓi
tr˜Ìng hÒp hai £nh c¶n so khÓp có �Â tuÍi chênh lªch). �Áng
thÌi, tác gi£ �ã có s¸ so sánh vÓi các ph˜Ïng pháp tr˜Óc trên
t™p Public-IvS [15], k∏t qu£ cho thßy s¸ v˜Òt trÎi cıa h˜Óng
ti∏p c™n này.

Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2020)

ISBN: 978-604-80-5076-4 38



III. PH◊ÃNG PHÁP �ó XUáT

Nhìn chung, các nghiên c˘u tr˜Óc (ch˜Ïng II) �ang xem xét
bài toán vÓi m∞c �‡nh �¶u vào là các khuôn m∞t �ã �˜Òc c≠t
và c´n chønh chu©n xác �Áng thÌi t™p trung vào c£i ti∏n ph¶n
trích xußt �∞c tr˜ng nh¨m nâng cao �Î chính xác. Tuy nhiên,
khi tri∫n khai d˜Ói d§ng d‡ch vˆ th¸c t∏, yêu c¶u v∑ hiªu n´ng
và �Î chính xác �òi h‰i gi£i quy∏t bài toán  mÂi thành ph¶n
cıa hª thËng (xem hình 2).

Phát	hiện	khuôn	mặt

Ảnh	chứng	từẢnh	selfie

Căn	chỉnh	khuôn	mặt

Trích	xuất	đặc	trưng

So	khớp	đặc	trưng

Có Không

Hình 2. Quy trình so khÓp khuôn m∞t �i∫n hình.

Trong quy trình này, khi tri∫n khai trong các ˘ng dˆng th¸c
t∏ có th∫ bÍ sung thêm b˜Óc phát hiªn £nh gi£ m§o (face anti-
spoofing) �∫ lo§i sÓm các £nh có y∏u tË gi£ m§o nh˜: Chˆp
l§i £nh t¯ £nh khác, chˆp l§i t¯ £nh �ã �˜Òc in ra, chønh s˚a,
ghép £nh v.v. Tuy nhiên, phát hiªn gi£ m§o chúng tôi xem xét
trong mÎt nghiên c˘u riêng, trong ph§m vi nghiên c˘u này,
chúng tôi t™p trung c£i ti∏n các thành ph¶n: Phát hiªn khuôn
m∞t, c´n chønh khuôn m∞t, trích xußt và so khÓp �∞c tr˜ng.

A. Phát hiªn khuôn m∞t

Bài toán phát hiªn khuôn m∞t nh™n �˜Òc rßt nhi∑u s¸ quan
tâm cıa cÎng �Áng nghiên c˘u v∑ x˚ l˛ £nh và �ã có nhi∑u k∏t
qu£ �áng k∫. Trong nghiên c˘u này, chúng tôi l¸a chÂn các bÎ
phát hiªn khuôn m∞t sau �∫ th˚ nghiªm. Mô hình RetinaFace
[17] có �Î chính xác AP = 0.914 cao nhßt trên t™p d˙ liªu
Wider Face (Hard) [18]. Mô hình này có �Î chính xác cao k∫
c£ �Ëi vÓi các m∞t có tø lª nh‰ nh˜ng thÌi gian ch§y trên CPU
là mÎt vßn �∑ lÓn �Ëi vÓi mô hình này. Mô hình FaceBoxes
[19] có �Î chính xác AP = 0.9630 x∏p th˘ t˜ trên t™p d˙ liªu
PASCAL Face [20]. Mô hình này có th∫ ch§y 20 FPS trên
Intel Xeon E5-2660v3@2.60GHz. Mô hình MTCNN [21] là
bÎ phát hiªn khuôn m∞t �˜Òc nhi∑u công trình nghiên c˘u s˚
dˆng. Shi và cÎng s¸ [14] cÙng �ã s˚ dˆng MTCNN trong bài

toán so khÓp £nh GTTT và £nh selfie này. Qua quá trình th˚
nghiªm, FaceBoxes là bÎ phát hiªn khuôn m∞t phù hÒp nhßt
cho hª thËng �Ëi sánh £nh GTTT và £nh selfie d˜Ói d§ng d‡ch
vˆ tr¸c tuy∏n trên CPU. K∏t qu£ th˚ nghiªm �˜Òc trình bày
trong ch˜Ïng IV (xem b£ng IV).

B. C´n chønh khuôn m∞t

Bài toán c´n chønh khuôn m∞t nh™n �¶u vào là £nh khuôn
m∞t �ã �˜Òc c≠t thu �˜Òc t¯ bÎ phát hiªn khuôn m∞t. �∫ c´n
chønh �˜Òc khuôn m∞t, các mô hình c¶n phát hiªn �˜Òc các
�i∫m landmark trên khuôn m∞t. MÎt sË mô hình �a tác vˆ có
th∫ cho ra v‡ trí khuôn m∞t và v‡ trí các �i∫m landmark cùng
lúc. MTCNN, RetinaFace là các mô hình �a tác vˆ. Tuy nhiên,
các �i∫m landmark thu �˜Òc t¯ các mô hình �a tác vˆ th˜Ìng
không Ín �‡nh và dπ b‡ sai lªch do mˆc �ích chính cıa mô
hình là phát hiªn khuôn m∞t.

Trong công trình này, chúng tôi l¸a chÂn mô hình ít tham
sË CoordReg [22] �∫ phát hiªn các �i∫m landmark. CoordReg
s˚ dˆng các lÓp CNN và lÓp k∏t nËi �¶y �ı �∫ hußn luyªn bài
toán hÁi quy tÂa �Î cıa các �i∫m landmark. Gi£ s˚ góc 00 là
m∞t �úng h˜Óng, chúng tôi nh™n thßy thông th˜Ìng các mô
hình phát hiªn landmark b≠t tËt  các góc 00±600, còn  ngoài
kho£ng này này ph¶n lÓn các mô hình phát hiªn landmark cho
k∏t qu£ kém (xem hình 3).

Hình 3. K∏t qu£ phát phát hiªn landmark s˚ dˆng CoordReg [22].

x36 =
xA + x39

2
y36 =

yA + y39
2

x37 =
xB + x40

2
y37 =

yB + y40
2

x39 =
xC + x36

2
y39 =

yC + y36
2

x40 =
xD + x37

2
y40 =

yD + y37
2

(1)

Vßn �∑ �∞t ra là kh£ n´ng �ánh giá �˜Òc hiªu qu£ cıa các
�i∫m landmark trong các b˜Óc ti∏p theo. Tr˜Óc h∏t, chúng tôi
d¸a trên các �i∫m landmark cıa vùng m≠t �∫ xác �‡nh v‡ trí
cıa m≠t (xem hình 4). Các �i∫m A,B,C,D chính là v‡ trí
cıa vùng m≠t sao cho �i∫m landmark th˘ 36 là trung �i∫m
cıa A và �i∫m landmark th˘ 39, �i∫m landmark th˘ 37 s≥ là
trung �i∫m cıa �i∫m landmark th˘ 40 và �i∫m B, t˜Ïng t¸ ta
thu �˜Òc 4 �i∫m A,B,C,D (xem công th˘c 1). Sau khi xác
�‡nh �˜Òc vùng m≠t, chúng tôi xây d¸ng t™p d˙ liªu m≠t và
không ph£i m≠t d¸a trên t™p d˙ liªu Public-IvS �∫ hußn luyªn
mÎt bÎ phân lÓp d¸a trên CNN [6] (xem b£ng I). Nh˜ v™y,
các �i∫m landmark b≠t �˜Òc là �úng n∏u �¶u ra cıa mô hình
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Hình 4. Xác �‡nh vùng m≠t t¯ các �i∫m landmark xung quanh m≠t.

B£ng I
KIòN TRÚC MÔ HÌNH PHÂN LOÑI MçT-KHÔNG PHÉI MçT.

LÓp �¶u ra
�¶u vào (,32,50,3)

M§ng tích ch™p 2 chi∑u (,32,50,32)
Max Pooling 2 chi∑u (,16,25,32)

Flatten (,12800)
LÓp k∏t nËi �¶y �ı 1 (,32)
LÓp k∏t nËi �¶y �ı 2 (,2)

TÍng l˜Òng tham sË: 410 594

phân lÓp cho ra k∏t qu£ là m≠t, ng˜Òc l§i các �i∫m landmark
b≠t �˜Òc là không �úng. Ngoài ra, �∫ t´ng �Î tin c™y cıa mô
hình, chúng tôi có k∏t hÒp thêm mÎt sË quy t≠c nh˜ kho£ng
cách hai m≠t ph£i lÓn hÏn chi∑u rÎng cıa miªng, kho£ng cách
cıa m≠t, miªng quá bé, mÙi luôn n¨m trong t˘ giác t§o bi
hai m≠t và miªng v.v.

Ph˜Ïng pháp trên s≥ �ánh giá �˜Òc các �i∫m landmark b≠t
�˜Òc có �úng hay không. N∏u không �úng, thay vì ph£i xoay
£nh và th¸c hiªn l§i b˜Óc phát hiªn khuôn m∞t, chúng tôi s˚
dˆng phép bi∏n �Íi tÂa �Î theo góc t˜Ïng ˘ng �∫ thu �˜Òc
khuôn m∞t  các góc khác nhau. – �ây, chúng tôi chø xoay
t˜Ïng ˘ng theo các góc 900, 1800, 2700 vì thông th˜Ìng các
�i∫m landmark v®n �ı tËt  các góc ±600. Sau �ó, vÓi mÈi
góc thu �˜Òc, hª thËng s≥ ki∫m tra l§i landmark �ã �úng hay
ch˜a. Cách làm trên tËi ˜u hóa thÌi gian x˚ l˛ cho hª thËng
mÎt cách �áng k∫.

C. Trích xußt �∞c tr˜ng

Énh GTTT th˜Ìng và £nh selfie th˜Ìng có �Î chênh lªch
tuÍi lÓn. �ây có th∫ coi là vßn �∑ có £nh h˜ng lÓn tÓi k∏t
qu£ cıa so khÓp �∞c tr˜ng khuôn m∞t. Gi£i quy∏t vßn �∑ trên,
Albiero và cÎng s¸ [7] �∑ xußt bÎ d˙ liªu CHIYA là t™p hÒp
các £nh GTTT �˜Òc chˆp  tuÍi 9-18 và £nh selfie �˜Òc chˆp
 �Î tuÍi 18-19 �˜Òc xây d¸ng. Mô hình nhóm tác gi£ �∑ xußt
d¸a trên AcrFace [16]. AcrFace là mô hình hußn luyªn s˚ dˆng
hàm mßt mát Additive Angular Margin Loss. AcrFace có �Î
chính xác cao trên nhi∑u tác vˆ nh˜ xác th¸c khuôn m∞t, �‡nh
danh khuôn m∞t. Cˆ th∫, trong tác vˆ xác th¸c khuôn m∞t
AcrFace �§t �Î chính xác ACC = 98.48% cao nhßt trên t™p

d˙ liªu MegaFace và �§t �Î chính xác ACC = 99.83% �˘ng
th˘ hai trên t™p d˙ liªu LFW. �∫ phù hÒp vÓi bài toán �Ëi
sánh £nh khuôn m∞t và £nh selfie, Albiero và cÎng s¸ hußn
luyªn chuy∫n �Íi mô hình hußn luyªn sÆn AcrFace trên t™p
d˙ liªu �ó nh˜ng s˚ dˆng hàm mßt mát Triplet Loss. K∏t qu£
cho thßy s¸ v˜Òt trÎi trên t™p d˙ liªu �ó và c£ khi so sánh trên
t™p d˙ liªu Public-IvS. [8], ArcFace và ArcFace hußn luyªn
chuy∫n �Íi cho k∏t qu£ v˜Òt trÎi so vÓi các ph˜Ïng pháp tr˜Óc.
Tuy nhiên, ArcFace l§i cho k∏t qu£ nhønh hÏn trên tâp d˙ liªu
này nh˜ng �i∑u �ó do �∞c �i∫m cıa t™p d˙ liªu. Chính vì th∏,
chúng tôi quy∏t �‡nh th˚ nghiªm mô hình ArcFace hußn luyªn
chuy∫n �Íi nh˜ là bÎ trích xußt �∞c tr˜ng trên t™p d˙ liªu cıa
chúng tôi.

D. So khÓp �∞c tr˜ng

Sau b˜Óc trích xußt �∞c tr˜ng, gi£ s˚ Xi là vector �∞c tr˜ng
cıa khuôn m∞t trong £nh GTTT, Xs là vector �∞c tr˜ng cıa
khuôn m∞t trong £nh selfie. Các vector �∞c tr˜ng cıa hai khuôn
m∞t cıa cùng mÎt ng˜Ìi s≥ g¶n nh˜ t˜Ïng �˜Ïng vÓi nhau,
ng˜Òc l§i cıa hai ng˜Ìi khác nhau thì s≥ rßt khác nhau. S˚
dˆng hiªu vector có th∫ dπ dàng nhìn thßy �Î t˜Ïng �˜Ïng này.
Kho£ng cách Euclidean là mÎt trong sË các ph˜Ïng pháp tính
toán �Î t˜Ïng �Áng h˙u ích và có th∫ cho k∏t qu£ phân lo§i
tËt. Tuy nhiên, ngoài �Î t˜Ïng �Áng có th∫ nhìn thßy thông
qua kho£ng cách Euclidean còn nhi∑u �∞c tr˜ng khác cıa hai
vector �∞c tr˜ng h˙u ích cho viªc phân lo§i. Chính vì th∏,
ngoài kho£ng cách Euclidean, mÎt sË lo§i kho£ng cách khác
�˜Òc s˚ dˆng nh˜ kho£ng cách cosin. Tuy nhiên, các ph˜Ïng
pháp truy∑n thËng khó có th∫ hÂc �˜Òc các �∞c tr˜ng cßp cao.
T̄ nh˙ng y∏u tË trên, chúng tôi s˚ dˆng hiªu vector |Xi�Xs|
làm �¶u vào cıa mô hình phân lÓp s˚ dˆng ki∏n trúc m§ng
(xem b£ng II) �∫ th¸c hiªn phân lo§i.

B£ng II
KIòN TRÚC MÔ HÌNH PHÂN LOÑI CÙNG NG◊ÕI - KHÁC NG◊ÕI

LÓp �¶u ra
�¶u vào (, 512, 1)

LÓp tích ch™p 1 chi∑u (,510, 64)
Max Pooling 1 chi∑u (,170,64)

Flatten (,10880)
LÓp k∏t nËi �¶y �ı (,1)

TÍng l˜Òng tham sË: 11.137

IV. TH‹C NGHIõM

A. T™p d˙ liªu

Chúng tôi s˚ dˆng 2 t™p d˙ liªu trong quá trình th¸c nghiªm.
Th˘ nhßt là Public-IvS [8], �ây là t™p d˙ liªu gÁm 1262 �Ëi
t˜Òng gÁm 5503 £nh. Trong �ó, mÈi �Ëi t˜Òng có mÎt £nh
GTTT và mÎt vài £nh selfie. Theo nh˜ hi∫u bi∏t tËt nhßt cıa
chúng tôi, �ây là t™p d˙ liªu £nh GTTT, selfie công bË cho
cÎng �Áng duy nhßt tính �∏n thÌi �i∫m hiªn t§i. Tuy nhiên,
£nh GTTT chø ch˘a vùng £nh th¥ �ã �˜Òc c≠t ra (xem hình 6)
khác vÓi £nh GTTT trong th¸c t∏. Do �ó, chúng tôi s˚ dˆng
bÎ d˙ liªu này phˆc vˆ cho mˆc �ích hußn luyªn các mô hình
phân lÓp. Th˘ hai là t™p d˙ liªu cá nhân VICS cıa 2132 �Ëi
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Hình 5. MÎt sË £nh GTTT trong t™p d˙ liªu Public-IvS.

t˜Òng, 1128 nam và 1004 n˙, gÁm 4264 £nh, mÈi �Ëi t˜Òng
có mÎt £nh ch˘ng minh th˜ và mÎt £nh selfie, �Î tuÍi thu th™p
£nh GTTT là 10-45, �Î tuÍi thu th™p £nh selfie là 20-60. T™p
d˙ liªu VICS có d˙ liªu £nh GTTT vÓi tø lª khuôn m∞t nh‰,
b‡ mÌ, cÙ, chßt l˜Òng £nh kém, c£ £nh GTTT và £nh selfie
n¨m  góc bßt k˝  trong các môi tr˜Ìng khác nhau. Chúng
tôi s˚ dˆng t™p d˙ liªu VICS �∫ �ánh giá hiªu n´ng và �Î
chính xác cıa các ph˜Ïng pháp �∑ xußt.

Hình 6. MÎt sË khuôn m∞t cıa £nh GTTT trong t™p d˙ liªu VICS.

B. K∏t qu£ th¸c nghiªm

Các £nh GTTT và £nh selfie trong t™p d˙ liªu Public-IvS
�∑u  góc 00 (khuôn m∞t thØng h˜Óng) là các tr˜Ìng hÒp dπ,
chính vì th∏, chúng tôi s˚ dˆng FaceBoxes �∫ phát hiªn khuôn
m∞t, mô hình phát hiªn landmark CoordReg và s˚ dˆng thu™t
toán �∑ c™p  mˆc III-B �∫ thu �˜Òc £nh vùng m≠t. �Áng thÌi,
chúng tôi lßy ng®u nhiên các vùng có kích th˜Óc t˜Ïng ˘ng
không ph£i m≠t trong khu v¸c khuôn m∞t �∫ làm d˙ liªu cho
lÓp không ph£i m≠t (xem hình 7). Nh˜ v™y, vÓi mÈi £nh s≥

Hình 7. MÎt sË £nh trong t™p d˙ liªu m≠t-không ph£i m≠t cıa chúng tôi.

thu �˜Òc 2 £nh m≠t và 2 £nh không ph£i m≠t, tÍng t™p hußn
luyªn có 11006 £nh m≠t và 11006 £nh không ph£i m≠t  kích
th˜Óc 32x50. T™p d˙ liªu �˜Òc chia theo tø lª 0.7:0.15:0.15.

�Î chính xác trên t™p hußn luyªn là 99.22%, t™p validation
là 98.99% (xem hình 8). Trên t™p ki∫m th˚, mô hình có tø lª
nh™n nh¶m là 0.03% và tø lª t¯ chËi nh¶m là 0.51%, �Î chính
xác trung bình là 99.45% (xem hình 9). MÎt sË tr˜Ìng hÒp
cho k∏t qu£ phân lo§i sai vÓi nguyên nhân là chßt l˜Òng £nh

Hình 8. Quá trình hußn luyªn mô hình phân lÓp m≠t-không m≠t.

Hình 9. Confution Matrix trên bÎ ki∫m th˚.

kém và �Î nh¶m l®n cao (xem hình 10). �áng chú ,̨ �Ëi vÓi
các £nh phân lo§i �úng, �i∫m sË t¸ tin th˜Ìng lÓn hÏn 0.95,
trong khi �i∫m sË t¸ tin cıa các £nh phân lo§i sai th˜Ìng rÏi
vào 0.5 tÓi 0.9. Do �ó, chúng tôi x˚ l˛ các tr˜Ìng hÒp này
b¨ng cách k∏t hÒp thêm các quy t≠c �ã mô t£  mˆc B ch˜Ïng
II �∫ ki∫m tra landmark có �úng hay không.

(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

Hình 10. MÎt sË tr˜Ìng hÒp sai trên t™p ki∫m th˚. T̄ (a) tÓi (g) thuÎc lÓp
m≠t, (h) thuÎc lÓp không ph£i m≠t.

Public-IvS cÙng là t™p d˙ liªu chúng tôi s˚ dˆng �∫ hußn
luyªn bÎ phân lÓp sau khi trích xußt �∞c tr˜ng khuôn m∞t.
Chúng tôi l¸a chÂn ng®u nhiên các c∞p khÓp nhau và không
khÓp nhau t¯ 1262 �Ëi t˜Òng, trong �ó có 4800 c∞p khÓp nhau
và 4800 c∞p không khÓp nhau. D¸a trên t™p d˙ liªu trên, chúng
tôi s˚ dˆng FaceBoxes �∫ phát hiªn khuôn m∞t, mô hình c´n
chønh khuôn m∞t [22]. Chúng tôi s˚ dˆng mô hình ArcFace
hußn luyªn chuy∫n �Íi trên t™p d˙ liªu CHIYA [16] �∫ trích
xußt �∞c tr˜ng. Sau �ó, chúng tôi xây d¸ng mÎt ki∏n trúc m§ng
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CNN hußn luyªn cho bài toán phân lÓp vÓi �¶u vào là giá tr‡
tuyªt �Ëi hiªu cıa 2 vector �∞c tr˜ng cıa mÈi c∞p trong 9600
c∞p. D˙ liªu �˜Òc chia thành t™p hußn luyªn, t™p validation và
t™p ki∫m tra theo tø lª 0.7:0.15:0.15. Quá trình hußn luyªn cho
thßy s¸ hÎi tˆ nhanh và Ín �‡nh(xem hình 11). K∏t qu£ hußn

Hình 11. Quá trình hußn luyªn phân lo§i cùng ng˜Ìi-khác ng˜Ìi

luyªn trên t™p hußn luyªn là 99,91%, t™p validation là 99,51%,
t™p t™p ki∫m tra là 99,72%. Chúng tôi nh™n thßy ki∏n trúc mô
hình CNN �∑ xußt nh™n sai 4 tr˜Ìng hÒp t˜Ïng ˘ng 4 c∞p là
cıa cùng mÎt �Ëi t˜Òng nh˜ng bÎ phân lo§i �ã phân lo§i 4
c∞p �ó là cıa 2 ng˜Ìi khác nhau, �i∑u này là hoàn toàn chßp
nh™n �˜Òc bi vì £nh GTTT và £nh selfie �˜Òc chˆp  các
góc khác nhau ho∞c vßn �∑ tuÍi tác sai khác gi˙a 2 £nh. Trong
khi �ó mô hình hoàn toàn không b‡ nh™n sai £nh 2 ng˜Ìi khác
nhau là cıa cùng 1 ng˜Ìi(xem hình 12).

Hình 12. Confusion Matrix trên bÎ ki∫m th˚

Sau khi hußn luyªn thành công hai bÎ phân lÓp, chúng tôi
tích hÒp thu™t toán vào mÎt hª thËng hoàn chønh tri∫n khai
thành d‡ch vˆ trên Intel Xeon CPU E5-2620. MÎt máy �óng
vai trò là máy khách s≥ g˚i yêu c¶u l¶n l˜Òt �Ëi vÓi t¯ng c∞p
£nh GTTT-selfie trong t™p d˙ liªu VICS. �∫ ch˘ng minh các
c£i ti∏n hiªu qu£, chúng tôi s˚ dˆng bÎ phát hiªn khuôn m∞t
FaceBoxes, bÎ c´n chønh khuôn m∞t CoordReg, bÎ trích xußt
�∞c tr˜ng ArcFace hußn luyªn chuy∫n �Íi (CHIYA) và s˚ dˆng
kho£ng cách Euclid �∫ làm hª thËng cÏ s FAE. FCAC là hª
thËng d¸a trên hª thËng cÏ s nh˜ng có thêm các c£i ti∏n
cıa chúng tôi. Th¸c nghiªm cho thßy �Î chính xác cıa FCAC
cao hÏn 1.52 %  FAR=0.1% trong khi thÌi gian x˚ l˛ trung
bình gi£m 2.07 l¶n so vÓi ph˜Ïng pháp cÏ s (xem b£ng III).
�Î chính xác và tËc �Î cıa các bÎ phát hiªn khuôn m∞t £nh

B£ng III
KòT QUÉ C’A CÁC CÉI THIõN MÀ CHÚNG TÔI �ó XUáT SO

VŒI CÁCH TIòP CäN THÔNG TH◊ÕNG.

Ph˜Ïng pháp True Acceptance Rate ThÌi gian
FAR=0.01% FAR=0.1%

FAE1 94.76 95.51 2.26
FCAC2 95.57 97.03 1.09

1 FaceBoxes + CoordReg + ArcFace(CHIYA) + Euclid.
2 FaceBoxes + CoordReg + Ki∫m tra landmark (bÎ phân lo§i

m≠t không m≠t và quy t≠c) + ArcFace(CHIYA) + BÎ phân lo§i
cùng ng˜Ìi-khác ng˜Ìi.

h˜ng lÓn tÓi k∏t qu£ bài toán so khÓp khuôn m∞t nói chung.
Trong bài báo này, chúng tôi th¸c nghiªm s˚ dˆng ba bÎ phát
hiªn khuôn m∞t nh˜ �ã �∑ c™p  ch˜Ïng III gÁm có MTCNN,
RetinaFace và FaceBoxes. RCAC s˚ dˆng RetinaFace cho �Î
chính xác cao nhßt 97.16%  FAR=0.1%, nh˜ng thÌi gian x˚
l˛ 4.5 giây rßt ch™m. FCAC s˚ dˆng FaceBoxes cho thÌi gian
x˚ l˛ nhanh nhßt 1.09 giây trong khi �Î chính xác nh‰ hÏn
0.13 % so vÓi RCAC  FAR=0.1%. Tuy nhiên  FAR là 0.01%
thì �Î chính xác cıa FCAC nh‰ hÏn 1.04 % ch˘ng t‰ khuôn
m∞t sau khi c´n chønh s˚ dˆng RetinaFace tËt hÏn FaceBoxes.
�i∑u này cÙng dπ hi∫u, bi vì RetinaFace s˚ dˆng ki∏n trúc
m§ng rßt lÓn và �ang �˘ng �¶u khi �ánh giá trên nhi∑u t™p
d˙ liªu. Nh˜ v™y, FCAC vÓi thÌi gian x˚ l˛ 1.09s trên Intel

B£ng IV
KòT QUÉ – CÁC BÀ PHÁT HIõN KHUÔN MêT KHÁC NHAU.

Ph˜Ïng pháp True Acceptance Rate ThÌi gian
FAR=0.01% FAR=0.1%

MCAC1 92.13 93.24 3.11
RCAC2 96.61 97.16 4.5
FCAC3 95.57 97.03 1.09

1 MTCNN + CoordReg + Ki∫m tra landmark (bÎ phân lo§i m≠t
không m≠t và quy t≠c) + ArcFace(CHIYA) + BÎ phân lo§i cùng
ng˜Ìi-khác ng˜Ìi.
2 RetinaFace + CoordReg + Ki∫m tra landmark (bÎ phân lo§i

m≠t không m≠t và quy t≠c) + ArcFace(CHIYA) + BÎ phân lo§i
cùng ng˜Ìi-khác ng˜Ìi.
3 FaceBoxes + CoordReg + Ki∫m tra landmark (bÎ phân lo§i

m≠t không m≠t và quy t≠c) + ArcFace(CHIYA) + BÎ phân lo§i
cùng ng˜Ìi-khác ng˜Ìi.

Xeon CPU E5-2620 vÓi xung nh‡p tËi �a là 2.4GHz �áp ˘ng
�˜Òc yêu c¶u tri∫n khai hª thËng xác th¸c £nh GTTT và £nh
selfie d˜Ói d§ng d‡ch vˆ tr¸c tuy∏n. �Áng thÌi, thÌi gian x˚
l˛ cıa FCAC s≥ gi£m �áng k∫ n∏u ch§y trên các ph¶n c˘ng
có xung nh‡p cao hÏn.

V. KòT LUäN

Trong bài báo này, chúng tôi t™p trung gi£i quy∏t khó kh´n
v∑ m∞t hiªu n´ng và �Î chính xác khi tri∫n khai hª thËng �Ëi
sánh £nh GTTT và £nh selfie d˜Ói d§ng d‡ch vˆ tr¸c tuy∏n
trên CPU. B¨ng viªc �˜a ra nhi∑u c£i ti∏n  các thành ph¶n
cıa hª thËng, chúng tôi �ã �∑ xußt �˜Òc 2 ph˜Ïng pháp có �Î
chính xác cao nhßt là 97.16%  FAR=0.1% trên t™p d˙ liªu
VISC. Trong �ó, FCAC �áp ˘ng yêu c¶u tri∫n khai d‡ch vˆ
tr¸c tuy∏n vÓi thÌi gian x˚ l˛ 1.09s trên n∑n t£ng CPU. Trong
t˜Ïng lai, chúng tôi s≥ t™p trung vào h˜Óng bÍ sung t™p d˙
liªu VISC và hußn luyªn bÎ trích xußt �∞c tr˜ng riêng cho
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khuôn m∞t ng˜Ìi Viªt Nam trên t™p d˙ liªu này, h˜Óng tÓi c£i
thiªn �Î chính xác chung cıa hª thËng. Ngoài ra, viªc tËi ˜u
mô hình �ã hußn luyªn cho ph¶n c˘ng cıa Intel s˚ dˆng n∑n
t£ng OpenVINO [23] cÙng là mÎt h˜Óng có th∫ nghiên c˘u
�∫ c£i thiªn v∑ m∞t hiªu n´ng.
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Tóm t≠t—MÎt trong nh˙ng thách th˘c cıa bài toán phát

hiªn �Ëi t˜Òng là s¸ £nh h˜ng cıa môi tr˜Ìng �∏n chßt

l˜Òng hình £nh �¶u vào. Trong nghiên c˘u này, chúng tôi

t™p trung vào bài toán phát hiªn �Ëi t˜Òng trong thÌi ti∏t

s˜Ïng mù. H¶u h∏t các hª thËng phát hiªn �Ëi t˜Òng trong

£nh �˜Òc hußn luyªn trong �i∑u kiªn thÌi ti∏t tËt, s¸ xußt

hiªn cıa s˜Ïng mù tr thành mÎt thách th˘c lÓn. Do �ó,

chúng tôi gi£ s˚ s˜Ïng mù là mÎt ph¶n cıa �Ëi t˜Òng

trong £nh và th¸c hiªn nghiên c˘u hai mô hình Feature

Selective Anchor-Free (FSAF) và Generalized Focal Loss

(GFL) trên t™p RTTS cıa bÎ d˙ liªu Realistic Single Image

Dehazing gÁm 4,322 hình vÓi 41,203 �Ëi t˜Òng. Chúng tôi

chia l§i bÎ d˙ liªu nh˜ng v®n gi˙ tø lª xußt hiªn cıa các

lÓp �Ëi t˜Òng, �Áng thÌi v®n gi˙ tính ng®u nhiên cıa d˙

liªu, k∏t hÒp vÓi hÂc chuy∫n giao vÓi gi£ thi∏t s˜Ïng mù

là mÎt ph¶n cıa �Ëi t˜Òng trong £nh. Sau khi áp dˆng

ph˜Ïng pháp, mô hình GFL cho k∏t qu£ tËt hÏn FSAF

trên tßt c£ các lÓp �Ëi t˜Òng vÓi �Î �o AP[0.50:0.95] l¶n

l˜Òt là 0.463, 0.442, 0.615, 0.454, 0.594, 0.513 t˜Ïng ˘ng

vÓi các lÓp bicycle, bus, car, motorcycle, person. Các mô

hình sau khi �˜Òc hußn luyªn l§i cho k∏t qu£ v˜Òt trÎi so

vÓi các mô hình ti∑n hußn luyªn t˜Ïng ˘ng. K∏t qu£ này

là �Îng l¸c cho các nghiên c˘u ti∏p theo.

T¯ khóa—deep learning, object detection, poor visibility,

hazy image, Feature Selective Anchor-Free, Generalized

Focal Loss, transfer learning

I. GIŒI THIõU

Trong vài th™p k� g¶n �ây, phát hiªn �Ëi t˜Òng �ã
tr thành mÎt trong nh˙ng bài toán quan trÂng cıa th‡
giác máy tính nói riêng cÙng nh˜ khoa hÂc máy tính nói
chung. Cùng vÓi s¸ phát tri∫n cıa ph¶n c˘ng máy tính
và s¸ gia t´ng liên tˆc cıa d˙ liªu, các ph˜Ïng pháp
d¸a trên hÂc sâu �ã �§t nh˙ng k∏t qu£ cao cho bài toán
phát hiªn �Ëi t˜Òng cÙng nh˜ các bài toán khác.

Do s¸ tÁn t§i cıa các v™t chßt nh‰ trong không khí
(khói, bˆi, s˜Ïng mù, ...), hình £nh �˜Òc chˆp trong
nh˙ng môi tr˜Ìng này có th∫ b‡ £nh h˜ng v∑ chßt l˜Òng
nÎi dung l˜u tr˙. Nh˙ng môi tr˜Ìng này th˜Ìng �˜Òc
gÂi là môi tr˜Ìng h§n ch∏ v∑ t¶m nhìn. Các hª thËng
xây d¸ng d¸a trên £nh chˆp trong môi tr˜Ìng không
khí s§ch thông th˜Ìng cho k∏t qu£ thßp khi s˚ dˆng �∫

nh™n diªn v™t th∫ t¯ £nh chˆp trong môi tr˜Ìng không
khí ch˘a các v™t chßt nêu trên.

Hình 1 là mÎt sË ví dˆ v∑ hình £nh chˆp trong môi
tr˜Ìng h§n ch∏ v∑ t¶m nhìn.

Hình 1: MÎt sË hình £nh chˆp trong môi tr˜Ìng h§n ch∏
v∑ t¶m nhìn.

Ph¶n lÓn các mô hình phát hiªn �Ëi t˜Òng d¸a trên
m§ng nÏ ron hÂc sâu �˜Òc chia thành hai nhóm chính
là thu™t toán phát hiªn �Ëi t˜Òng mÎt pha (one-stage
object detector) và thu™t toán phát hiªn �Ëi t˜Òng hai
pha (two-stage object detector).

Trong nghiên c˘u này, chúng tôi �ã th¸c nghiªm hai
ph˜Ïng pháp cıa các ph˜Ïng pháp nh™n diªn v™t th∫
d¸a trên hÂc sâu thuÎc phân lo§i các thu™t toán phát
hiªn �Ëi t˜Òng mÎt pha: Feature Selective Anchor-Free
(ASAF) [1] và Generalized Focal Loss [2] trên bÎ d˙
liªu Realistic Single Image Dehazing (RTTS) [3]. Chúng
tôi �∑ xußt ph˜Ïng pháp chia d˙ liªu �£m b£o tính ng®u
nhiên cıa d˙ liªu �Áng thÌi v®n gi˙ tø lª sË l˜Òng các
lÓp �Ëi t˜Òng  t¯ng t™p d˙ liªu. Sau �ó �ánh giá k∏t
qu£ mô hình hußn luyªn tr˜Óc và mô hình t¸ hußn luyªn
khi xem s˜Ïng mù là mÎt ph¶n cıa �Ëi t˜Òng trong £nh,
t¯ �ó phân tích k∏t qu£ �§t �˜Òc và �˜a ra ph˜Ïng án
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c£i thiªn cho bài toán.

II. CÁC NGHIÊN CŸU LIÊN QUAN
Trong ph¶n này, chúng tôi trình bày mÎt sË ph˜Ïng

pháp phát hiªn �Ëi t˜Òng mÎt pha tiên ti∏n (state-of-the-
art) �˜Òc s˚ dˆng th¸c nghiªm trong bài báo.

A. Feature Selective Anchor-Free

Feature Selective Anchor-Free giÓi thiªu v∑ mô �un
Feature Selective Anchor-Free (FSAF), là mÎt khËi
(block) cho các thu™t toán phát hiªn �Ëi t˜Òng. Các thu™t
toán phát hiªn �Ëi t˜Òng có s˚ dˆng ki∏n trúc kim t¸
tháp �∞c tr˜ng (feature pyramid) �∑u có th∫ s˚ dˆng
FSAF nh˜ mÎt mô �un �∫ g≠n vào mô hình cıa mình.

Rßt nhi∑u thu™t toán phát hiªn �Ëi t˜Òng tiên ti∏n
�˜Òc thi∏t k∏ d¸a trên ki∏n trúc kim t¸ tháp �∞c tr˜ng.
Các bounding-box �¶u vào �˜Òc chia vào các anchor
box t˜Ïng ˘ng b¨ng cách s˚ dˆng �Î �o IoU. Nh˙ng
mô hình phát hiªn �Ëi t˜Òng này có các nh˜Òc �i∫m:
heuristic-guided feature selection và overlap-based
anchor sampling. Mô �un FSAF kh≠c phˆc nh˙ng h§n
ch∏ này b¨ng cách cho phép mÈi ph¶n t¯ �¶u vào l¸a
chÂn cßp �Î cıa pyramid feature tËt nhßt cho nó. fi
t˜ng cıa mô �un FSAF �˜Òc th∫ hiªn  Hình 2.

B£ng I th∫ hiªn k∏t qu£ so sánh trên mÎt sË ph˜Ïng
pháp tiên ti∏n hiªn nay. Trên các backbone ResNet-101
và ResNeXt-101, FSAF �§t �˜Òc k∏t qu£ cao hÏn so vÓi
các ph˜Ïng pháp �˜Òc so sánh.

B. Generalized Focal Loss

Các mô hình �˜Òc thi∏t k∏ theo cßu trúc one-stage
detector thông th˜Ìng s≥ g∞p ph£i hai vßn �∑ �˜Òc
Generalized Focal Loss (GFL) gi£i quy∏t b¨ng hai mô
�un:

• Quality Focal Loss (QFL). Giai �o§n hußn luyªn
gÁm hai ph¶n chính là classification (phân lÓp) và
localization (cˆc bÎ hóa). Viªc hußn luyªn hai thành
ph¶n này �Îc l™p nhau nh˜ng �˜Òc k∏t hÒp �∫ s˚
dˆng chung cho viªc d¸ �oán t§o ra s¸ không nhßt
quán. �i∑u này gây £nh h˜ng �∏n k∏t qu£ d¸ �oán
cıa mô hình. �∫ gi£i quy∏t vßn �∑ này, GFL k∏t
hÒp viªc �ánh giá localization và classification s˚
dˆng nhãn soft one-hot, �˜Òc k˛ hiªu là y 2 [0, 1].
VÓi k∏t qu£ �¶u ra cıa hàm sigmoid �˜Òc k˛ hiªu
là �, GFL �∑ xußt hàm QFL theo công th˘c (1).

QFL(�) = �|y � �|�((1� y)

log(1� �) + y log(�))
(1)

• Distribution Focal Loss (DFL). Phân phËi Dirac
delta và Gaussian th˜Ìng �˜Òc s˚ dˆng cho viªc

mô t£ phân bË bounding-box trong nh˙ng n´m g¶n
�ây. Tuy nhiên các ph˜Ïng pháp này quá c˘ng nh≠c
và �Ïn gi£n cho viªc bi∫u diπn s¸ phân bË th¸c t∏
cıa d˙ liªu. Do �ó DFL giÓi thiªu hàm DFL giúp
viªc th∫ hiªn s¸ phân bË cıa bounding-box tËt hÏn
và ch˘a nhi∑u thông tin hÏn theo công th˘c (2) vÓi
Si là giá tr‡ phân phËi ˘ng vÓi giá tr‡ yi.

DFL (Si,Si+1)

= �((yi+1 � y) log (Si)

+ (y � yi) log (Si+1))

(2)

T̄ hàm QFL (1) và DFL (2), hàm tÍng quát GFL �˜Òc
tính theo công th˘c (3).

GFL (pyl , pyr ) = � |y � (ylpyl + yrpyr )|
�

((yr � y) log (pyl) + (y � yl) log (pyr ))
(3)

Hình 3 cho thßy k∏t qu£ khi s˚ dˆng hàm mßt mát
GFL cho k∏t qu£ phát hiªn �Ëi t˜Òng và thÌi gian tính
toán tËt so vÓi mÎt sË ph˜Ïng tiên ti∏n trên bÎ d˙ liªu
COCO test-dev, trong �ó có mô hình FSAF.

III. KòT QUÉ TH‹C NGHIõM
A. �Î �o

Intersection over Union

V‡ trí cıa mÎt v™t th∫ trong £nh th˜Ìng �˜Òc th∫ hiªn
b¨ng mÎt hình ch˙ nh™t bao quanh v™t th∫ �ó trong £nh.
Hình ch˙ nh™t này �˜Òc gÂi là ground-truth �Ëi vÓi nhãn
cıa v™t th∫ trong bÎ d˙ liªu và predicted bounding-box
�Ëi vÓi k∏t qu£ d¸ �oán v™t th∫ trong £nh.

Intersection over Union (IoU) là mÎt �Î �o phÍ bi∏n
th˜Ìng �˜Òc s˚ dˆng cho viªc �o l˜Ìng �Î chính xác
cıa các ph˜Ïng pháp phát hiªn �Ëi t˜Òng trong £nh. �Î
�o này tính toán m˘c �Î trùng khÓp cıa bounding-box
�˜Òc d¸ �oán cıa v™t th∫ so vÓi ground-truth cıa v™t
th∫ �ó trong £nh.

Average Precision

Average Precision (AP) là vùng diªn tích ph¶n t§o
thành t¯ �˜Ìng cong precision-recall vÓi hai trˆc cıa
bi∫u �Á trong bi∫u �Á precision-recall. Tr˜Óc khi tính
toán giá tr‡ AP trong bài toán phát hiªn �Ëi t˜Òng, thông
th˜Ìng �˜Ìng zigzac precision-recall s≥ �˜Òc làm m˜Òt.
T§i mÈi giá tr‡ cıa recall, giá tr‡ precision t˜Ïng ˘ng s≥
�˜Òc thay th∏ b¨ng giá tr‡ precision lÓn nhßt n¨m phía
bên ph£i cıa giá tr‡ precision �ó.

AP =
X

(rn+1 � rn) pinerp (rn+1) (4)

pinterp (rn+1) = max
r̃�rn+1

p(er)
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Hình 2: Mô �un FSAF �˜Òc g≠n vào anchor-based object detector [1].

Method Backbone AP AP50 AP75 APS APM APL

YOLOv2 [4] DarkNet-19 21.6 44.0 19.2 5.0 22.4 35.5
SSD513 [5] 8*ResNet-101 31.2 50.4 33.3 10.2 34.5 49.8
DSSD513 [6] 33.2 53.3 35.2 13.0 35.4 51.1
RefineDet512 (single-scale) [7] 36.4 57.5 39.5 16.6 39.9 51.4
RefineDet (multi-scale) [7] 41.8 62.9 45.7 25.6 45.1 54.1

RetinaNet800 [8] 39.1 59.1 42.3 21.8 42.7 50.2
GHM800 [9] 39.9 60.8 42.5 20.3 43.6 54.1

FSAF (single-scale) 40.9 61.5 44.0 24.0 44.2 51.3
FSAF (multi-scale) 42.8 63.1 46.5 27.8 45.5 53.2
CornerNet511 (single-scale) [10] 2*Hourglass-104 40.5 56.5 43.1 19.4 42.7 53.9
CornerNet (multi-scale) [10] 42.1 57.8 45.3 20.8 44.8 56.7
GHM800 [9] 3*ResNeXt-101 41.6 62.8 44.2 22.3 45.1 55.3

FSAF (single-scale) 42.9 63.8 46.3 26.6 46.2 52.7
FSAF (multi-scale) 44.6 65.2 48.6 29.7 47.1 54.6

B£ng I: MÎt sË ph˜Ïng pháp phát hiªn �Ëi t˜Òng trên bÎ d˙ liªu COCO test-dev [1].

Hình 3: K∏t qu£ th¸c nghiªm GFL so sánh vÓi các
ph˜Ïng pháp tiên ti∏n [2].

Mean Average Precision

The mean Average Precision (mAP) �˜Òc tính b¨ng
cách lßy trung bình giá tr‡ AP cıa tßt c£ các lÓp và tßt

c£ các ng˜Ông cıa �Î �o IoU.

B. BÎ d˙ liªu

BÎ d˙ liªu �˜Òc s˚ dˆng trong nghiên c˘u này là bÎ
d˙ liªu Realistic Single Image Dehazing (RESIDE). BÎ
d˙ liªu RESIDE bao gÁm 433,579 £nh. Tuy nhiên chø
có 4,322 £nh thuÎc t™p Real-world Task-driven Testing
Set (RTTS) là phù hÒp vÓi bài toán nh™n diªn v™t th∫
trong �i∑u kiªn t¶m nhìn h§n ch∏. T™p d˙ liªu RTTS
ch˘a 4322 £nh �˜Òc chˆp trong �i∑u kiªn thÌi ti∏t
s˜Ïng mù, và �˜Òc g≠n nhãn cho 5 lÓp �Ëi t˜Òng vÓi
phân bË nh˜ hình 4. T™p d˙ liªu RTTS có sË l˜Òng
ph¶n t˚ cıa t¯ng lÓp phân bË không �Áng �∑u, �∞c biªt
 hai lÓp bicycle là 689 ph¶n t˚ và car là 25,317 ph¶n t˚.

C. Phân chia d˙ liªu

Viªc phân chia d˙ liªu là vô cùng quan trÂng, £nh
h˜ng �∏n k∏t qu£ cıa mô hình sau khi hußn luyªn.
Ph˜Ïng pháp th˜Ìng dùng là chia bÎ d˙ liªu thành 3
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Hình 4: S¸ phân bË các lÓp trong t™p d˙ liªu RTTS.

ph¶n train, val, test theo tø lª sË l˜Òng hình £nh nhßt
�‡nh vÓi viªc phân bË các hình cÙng nh˜ các lÓp �Ëi
t˜Òng là ng®u nhiên. VÓi nh˙ng t™p d˙ liªu có kích

Hình 5: S¸ phân bË các �Ëi t˜Òng trong t™p train, val
và test

th˜Óc lÓn, viªc phân chia d˙ liªu ng®u nhiên giúp mô
hình �˜Òc hÂc và �ánh giá mÎt cách khách quan hÏn.
Tuy nhiên vÓi nh˙ng bÎ d˙ liªu có kích th˜Óc nh‰ và tø
lª phân bË các lÓp �Ëi t˜Òng chênh lªch lÓn nh˜ RTTS,
viªc phân chia d˙ liªu ng®u nhiên có tø lª cao khi∏n cho
viªc mßt cân b¨ng d˙ liªu càng tr nên nghiêm trÂng.
Do �ó chúng tôi th¸c hiªn chia d˙ liªu sao cho tø lª �Ëi
t˜Òng t˜Ïng ˘ng vÓi t¯ng lÓp �Ëi t˜Òng trong ba t™p
train, val và test ngang nhau nh˜ng v®n �£m b£o tính
ng®u nhiên cıa d˙ liªu.

�∫ th¸c hiªn ph˜Ïng pháp này, vÓi mÈi £nh trong bÎ
d˙ liªu, sË l˜Òng �Ëi t˜Òng t˜Ïng ˘ng vÓi t¯ng lÓp s≥
�˜Òc tính và l˜u d˜Ói d§ng vector 5 chi∑u (˘ng vÓi 5
lÓp �Ëi t˜Òng l¶n l˜Òt là bicycle, bus, car, motorcycle,
person). D˙ liªu thu �˜Òc s≥ là �¶u vào cıa hàm
StratifiedKFold [11], t¯ �ó thu �˜Òc danh sách các £nh
�˜Òc chia theo ba bÎ train, val và test th‰a mãn �i∑u
kiªn tø lª sË l˜Òng �Ëi t˜Òng  mÈi t™p d˙ liªu không
có s¸ chênh lªch lÓn.

D. Hußn huyªn và �ánh giá mô hình

Hình 6: Bi∫u �Á hàm mßt mát trong mÎt l¶n hußn luyªn
mô hình FSAF vÓi 12 epoch.

Trong ph¶n th¸c nghiªm, chúng tôi hußn luyªn và
�ánh giá hai ph˜Ïng pháp phát hiªn �Ëi t˜Òng tiên ti∏n
là Feature Selective Anchor-Free và Generalized Focal
Loss trên máy tính s˚ dˆng hª �i∑u hành Ubuntu 16.04.5
LTS 64 bit vÓi cßu hình RAM 6 x DDR3 8GB, GPU
RTX 2080Ti, CPU Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2
12 Cores. VÓi t¯ng ph˜Ïng pháp, chúng tôi th¸c hiªn
�ánh giá trên mô hình �ã �˜Òc pretrained (ti∑n hußn
luyªn) cÙng nh˜ hußn luyªn thêm d˙ liªu trong t™p RTTS
vÓi 12 epoch trên t™p train cıa d˙ liªu �ã �˜Òc chia sau
�ó ti∏n hành �ánh giá. �∫ �£m b£o tính công b¨ng khi so
sánh, c£ hai ph˜Ïng pháp �∑u �˜Òc ti∑n hußn luyªn trên
bÎ d˙ liªu COCO vÓi backbone là m§ng RetinaNet-50.

E. K∏t qu£ và phân tích

K∏t qu£ trên mô hình ti∑n hußn luyªn: B£ng II và
III cho k∏t qu£ khá thßp so vÓi k∏t qu£ cıa mô hình
�˜Òc th˚ nghiªm trên bÎ d˙ liªu COCO (không b‡ h§n
ch∏ t¶m nhìn). T̄ �ó có th∫ thßy �˜Òc các y∏u tË h§n
ch∏ t¶m nhìn nói chung và s˜Ïng mù nói riêng làm £nh
h˜ng nhi∑u �∏n k∏t qu£ cıa các mô hình phát hiªn �Ëi
t˜Òng. Mô hình ti∑n hußn luyªn cıa FSAF và GFL �∑u
cho k∏t qu£ tËt nhßt trên lÓp �Ëi t˜Òng person vÓi giá
tr‡ �Î �o AP[0.50:0.95] là 0.469 và 0.490.

FSAF ti∑n hußn luyªn
LÓp AP[0.50:0.95] AP[0.50] AP[0.75]
bicycle 0.180 0.338 0.135
bus 0.184 0.309 0.197
car 0.376 0.674 0.375
motorcycle 0.194 0.483 0.096
person 0.469 0.774 0.481

Tßt c£ 0.280 0.526 0.257

B£ng II: K∏t qu£ mô hình FSAF ti∑n hußn luyªn trên
COCO dataset.
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GFL ti∑n hußn luyªn
LÓp AP[0.50:0.95] AP[0.50] AP[0.75]
bicycle 0.238 0.442 0.209
bus 0.200 0.307 0.219
car 0.406 0.698 0.423
motorcycle 0.202 0.470 0.127
person 0.490 0.761 0.519

Tßt c£ 0.307 0.535 0.300

B£ng III: K∏t qu£ mô hình GFL ti∑n hußn luyªn trên
COCO dataset.

K∏t qu£ trên mô hình hußn luyªn xem s˜Ïng mù là

mÎt ph¶n �∞c tr˜ng �Ëi t˜Òng: B£ng IV cho thßy k∏t
qu£ th¸c nghiªm trên hai ph˜Ïng pháp FSAF và GFL
sau khi hußn luyªn l§i trên t™p train và �ánh giá b¨ng
t™p val.

Th˚ nghiªm mô hình �ã �˜Òc hußn luyªn l§i trên t™p val
Ph˜Ïng pháp AP[0.50:0.95] AP[0.50] AP[0.75]
FSAF 0.504 0.764 0.555
GFL 0.519 0.768 0.573

B£ng IV: K∏t qu£ validate cıa các mô hình �ã �˜Òc
hußn luyªn l§i.

Th˚ nghiªm FSAF �˜Òc hußn luyªn l§i trên t™p test
LÓp AP[0.50:0.95] AP[0.50] AP[0.75]
bicycle 0.430 0.663 0.472
bus 0.414 0.646 0.450
car 0.601 0.883 0.678

motorcycle 0.429 0.738 0.466
person 0.572 0.864 0.631
Tßt c£ 0.489 0.759 0.539

B£ng V: K∏t qu£ th˚ nghiªm mô hình FSAF �ã �˜Òc
hußn luyªn l§i trên t™p test.

Th˚ nghiªm GFL �˜Òc hußn luyªn l§i trên t™p test
LÓp AP[0.50:0.95] AP[0.50] AP[0.75]
bicycle 0.463 0.673 0.564
bus 0.442 0.656 0.497
car 0.615 0.879 0.695

motorcycle 0.454 0.729 0.516
person 0.594 0.859 0.658
Tßt c£ 0.513 0.759 0.586

B£ng VI: K∏t qu£ th˚ nghiªm mô hình GFL �ã �˜Òc
hußn luyªn l§i trên t™p test.

B£ng V và VI là 2 b£ng k∏t qu£ �ánh giá cuËi cùng
trên t™p test cıa hai ph˜Ïng pháp FSAF và GFL. T̄ k∏t

qu£ này có th∫ thßy �˜Òc s¸ £nh h˜ng cıa s˜Ïng mù
�∏n k∏t qu£ phát hiªn v™t th∫ trong £nh, cÙng nh˜ s¸ c£i
thiªn cıa viªc hußn luyªn coi s˜Ïng mù nh˜ mÎt ph¶n
nÎi dung cıa £nh.

Mô hình FSAF và GFL sau khi hußn luyªn l§i cho k∏t
qu£ tËt nhßt trên lÓp car vÓi giá tr‡ �Î �o AP[0.50:0.95]
là 0.601 và 0.615. So vÓi mô hình ti∑n hußn luyªn, k∏t
qu£ AP[0.50:0.95] trung bình trên tßt c£ các lÓp �Ëi
t˜Òng t´ng t¯ 0.280 lên 0.489 và 0.307 lên 0.513 t˜Ïng
˘ng vÓi FSAF và GFL. Mô hình GFL �Áng thÌi cho k∏t
qu£ tËt nhßt khi s˚ dˆng mô hình ti∑n hußn luyªn cÙng
nh˜ khi �˜Òc hußn luyªn l§i.

Hình 7: MÎt sË tr˜Ìng hÒp phát hiªn ch˜a tËt t¯ mô
hình. Màu xanh là k∏t qu£ d¸ �oán cıa mô hình, màu
�‰ là v™t th∫ mô hình ch˜a d¸ �oán �˜Òc.

Hình 7 cho thßy mÎt sË tr˜Ìng hÒp phát hiªn ch˜a
tËt cıa mô hình. Nguyên nhân là do m™t �Î s˜Ïng mù,
khói bˆi quá dày �∞c làm các �Ëi t˜Òng trong £nh g¶n
nh˜ không th∫ nhìn thßy, gây khó kh´n cho mô hình �∫
có th∫ phát hiªn.

IV. KòT LUäN
Trong bài báo này, nhóm nghiên c˘u phân tích hai

ph˜Ïng pháp one-stage object detector là FSAF và GFL.
Chúng tôi �ã th¸c hiªn �ánh giá hai ph˜Ïng pháp �˜Òc
ti∑n hußn luyªn b¨ng bÎ d˙ liªu COCO trên t™p RTTS,
k∏t qu£ cho thßy thßp hÏn so vÓi k∏t qu£ �ã công bË
khi �ánh giá trên bÎ d˙ liªu COCO eval, có th∫ thßy
r¨ng bÎ d˙ liªu RTTS gÁm £nh ch˘a s˜Ïng mù gây £nh
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h˜ng �∏n nÎi dung l˜u tr˙ trong £nh, gây khó kh´n cho
viªc phát hiªn �Ëi t˜Òng. �Áng thÌi sau khi hußn luyªn
l§i các mô hình trên t™p d˙ liªu �ã �˜Òc chia, k∏t qu£
�ã �˜Òc c£i thiªn rõ rªt. VÓi gi£ thi∏t s˜Ïng mù là mÎt
ph¶n nÎi dung £nh �∫ hußn luyªn �ã làm t´ng c˜Ìng
�áng k∫ �Î chính xác cıa mô hình. Các k∏t qu£ trong
nghiên c˘u là ti∑n �∑ và �Îng l¸c cho các nghiên c˘u
ti∏p theo.
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Đề xuất sử dụng phương pháp tiếp cận Pareto
để lựa chọn các điểm ảnh
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Abstract— Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất sử
dụng phương pháp tiếp cận Pareto để lựa chọn các
điểm ảnh. Phương pháp này thường được sử
dụng trong hệ thống truy xuất hình ảnh dựa trên
nội dung (CBIR) có nhiều tính năng (ví dụ: màu
sắc, hình dạng, kết cấu). Trong phương pháp
này, các hệ thống thường biểu diễn mỗi hình ảnh
dưới dạng vectơ đặc trưng riêng biệt. Từ đó nối
các vectơ đặc trưng thành phần với một ảnh truy
vấn, tính toán số đo khoảng cách của nó với ảnh
trong cơ sở dữ liệu. Mặc dù đơn giản, phương
pháp này không đề cập đến độ phức tạp của
thuật toán. Một phương pháp khác thường tính
toán sự kết hợp tuyến tính có trọng số của các
phép đo khoảng cách riêng lẻ và việc gán trọng
số cho mỗi phép đo dựa trên phản hồi về mức độ
liên quan (RF) từ người dùng để xác định tầm
quan trọng của từng thành phần. Trong bài báo
này, nhóm tác giả đề xuất sử dụng phương pháp
tiếp cận Pareto để lựa chọn các điểm ảnh. Đề
xuất thuật toán tạo ra một tập hợp nhỏ gọn các
điểm ảnh khi so sánh với toàn bộ tập dữ liệu và
tập này cũng chứa các kết quả thu được từ tất cả
toán tử .

Keywords- Truy xuất hình ảnh dựa trên nội dung
(CBIR), phản hồi mức độ liên quan (RF), phương pháp
tiếp cận Pareto

I. GIỚI THIỆU
Sự xuất hiện của Internet thay đổi hoàn toàn cách
chúng ta tìm kiếm thông tin. Ví dụ, khi làm việc với
văn bản, chỉ cần gõ từ khóa vào các công cụ tìm
kiếm như Google hay Bing, chúng ta có thể nhận
ngay danh sách các trang web phù hợp nhất với chất
lượng (nói chung) có thể chấp nhận được. Một hệ
thống tương đương như vậy cho hình ảnh, tức là lấy
đầu vào hình ảnh từ người dùng, cố gắng sắp xếp
các hình ảnh tương tự nhất trong tập dữ liệu hình
ảnh của nó, sau đó trả lại cho người dùng. Sự tương
đồng ở đây là dựa trên sự tương đồng của các hình

ảnh đại diện. Các hệ thống đó được gọi là truy xuất
hình ảnh dựa trên nội dung (CBIR).[11]
Một hệ thống CBIR điển hình hoạt động như sau.
Đầu tiên, nó thực hiện trích xuất tính năng, tức là
cách liên kết mỗi hình ảnh với một vectơ định lượng.
Vectơ định lượng này được gọi là vectơ đặc trưng
của hình ảnh. Tính năng của tất cả các hình ảnh
trong cơ sở dữ liệu. Sau đó, đối với hình ảnh đầu
vào (thường được gọi là hình ảnh truy vấn), hệ
thống sẽ tính toán thước đo khoảng cách của các đối
tượng vector với hình ảnh trong cơ sở dữ liệu. Cuối
cùng, những hình ảnh gần nhất có thước đo khoảng
cách nhỏ nhất được trả lại cho người dùng. [4,5,6,7]
Hệ thống CBIR thường thể hiện tính năng của hình
ảnh bằng màu sắc, kết cấu, hình dạng và bố cục
hình ảnh. Sự kết hợp của màu sắc, kết cấu và hình
dạng được đề xuất trong [9]. Mặt khác, trong [10]
sử dụng các thành phần điểm màu. Hơn nữa, phát
hiện cạnh màu và biến đổi wavelet rời rạc được sử
dụng để biểu diễn độ phức tạp của thuật toán [1].
Như vậy, chúng ta thấy xu hướng trong nhiều hệ
thống CBIR là sử dụng kết hợp nhiều tính năng để
truy xuất hình ảnh.Về mặt trực quan, người dùng
không dễ dàng nhận ra hình ảnh dựa trên các khía
cạnh như màu sắc và hình dạng, những người khác
nhau với cùng một hình ảnh có thể cho ra 1 hình
ảnh khác nhau. Hình ảnh khác nhau có thể có ý
nghĩa khác nhau hoặc mức độ quan trọng khác nhau
đối với mỗi người. Ví dụ: cho một hình ảnh cho
thấy một con chim trên bầu trời, một số người có
thể quan tâm đến con chim, trong khi những người
khác có thể quan tâm đến bầu trời.
Giả sử rằng mỗi đối tượng được liên kết với một
thước đo khoảng cách, thì mỗi hình ảnh có nhiều
khoảng cách liên quan đến một hình ảnh truy vấn
trong không gian tìm kiếm nhiều chiều. Cho một
hình ảnh truy vấn, theo từng đặc điểm của hình ảnh,
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chúng ta có thể tìm một số hình ảnh lân cận [2,3].
Nếu xét bài toán trong không gian nhiều chiều, điểm
ảnh thường là tập con của các điểm lân cận trước đó
liên kết với mỗi chiều. Chức năng được sử dụng để
sắp xếp mức độ phù hợp giữa điểm ảnh đó. Do đó
phải tính toán số đo khoảng cách tổng hợp cho mỗi
điểm ảnh dựa trên một số thuật toán kết hợp có
trọng số của các phép đo khoảng cách riêng lẻ.
Trong bài báo này, nhóm tác giả đề xuất sử dụng
phương pháp tiếp cận Pareto để lựa chọn các điểm
ảnh.Thay vì thuật toán truy vấn cho các hình ảnh có
liên quan đã chọn hoặc chỉ áp dụng phương pháp
SVM. Nhóm tác giả đề xuất một thuật toán nhằm
tạo ra một tập hợp nhỏ gọn các điểm ảnh khi so
sánh với toàn bộ tập dữ liệu và tập này và các kết
quả thu được từ tất cả các phép tính toán.
Bài báo được trình bày như sau: Phần 2: Cơ sở toán
học, Phần 3: Đề xuất thuật toán dựa trên phương
pháp tiếp cận Pareto để tối ưu không gian tìm kiếm.
Phần cuối là kết luận và tài liệu tham khảo.

II. CƠ SỞ TOÁN HỌC

2.1. Phương pháp tiếp cận Pareto
Phương pháp Pareto có thể được tìm thấy trong

nhiều công trình liên quan đến cơ sở dữ liệu [4],
hoặc [5]. Trong [8] đề xuất một kỹ thuật sử dụng
tính tối ưu Pareto để thực hiện quá trình lọc trước
nhằm loại bỏ các đối tượng ít đại diện hơn khỏi quá
trình lựa chọn k-láng giềng trong khi vẫn giữ lại
những đối tượng đại diện nhất. Công việc này nhận
được kết quả của một truy vấn bao gồm tất cả các
điểm Pareto. Bộ Pareto bao gồm các đối tượng liên
kết không gian với truy vấn nhiều hơn phương pháp
sử dụng phương pháp đo khoảng cách. Trong bài
báo [2] đã kết hợp hai phương pháp phản hồi mức
độ liên quan dựa vào phương pháp đo dựa trên
khoảng cách.

Bài báo, [9] đã đề xuất một thuật toán truy xuất
thông tin nhiều truy vấn kết hợp Pareto với Phương
pháp E Cient (EMR). Đối với mỗi truy vấn, EMR
được sử dụng để tạo ra một danh sách các kết quả
được sắp xếp dựa trên độ đo tương tự. Sau đó,
phương pháp Pareto được xây dựng dựa trên các kết
quả này.

Ưu điểm của phương pháp Pareto trong hệ
thống CBIR, có thể thu gọn không gian tìm kiếm.
Do đó, nó có khả năng cải thiện hiệu suất của hệ
thống CBIR. Chúng tôi đề xuất sử dụng cách tiếp
cận Pareto, kết hợp với phương pháp phản hồi về

mức độ liên quan để hiểu được nhận thức của người
dùng. Bằng cách tương tác với người dùng, phản
hồi về mức độ liên quan cung cấp thêm thông tin để
chúng tôi có thể suy luận chính xác hơn về sở thích
của người dùng trong số nhiều tính năng, tức là tính
năng nào quan trọng hơn những tính năng khác
trong nhận thức của họ.

2.2. Bài toán tối ưu trên miền không gian độ
đo khoảng cách

Tập Pareto là một tập con của tập các điểm
thoả hiệp của các lời giải trong đó chứa tất cả các
điểm mà có ít nhất một mục tiêu tối ưu trong khi
giữ nguyên mọi mục tiêu khác. Các điểm đó được
gọi là các điểm tối ưu Pareto.

Bài toán tối ưu trên miền không gian độ đo
khoảng cách của truy vấn với các mẫu trong cơ
sở dữ ảnh phát biểu như sau:

trong đó truy vấn Q biểu diễn bởi một tập T đặc

trưng và các phần tử ảnh I của tập dữ liệu ^E F

`gồm M ảnh bao gồm các đặc trưng tương ứng
như truy vấn. DQt ( I )  D(Qt , It ) là độ đo khoảng
cách giữa đặc trưng thứ t biểu diễn bởi các thành
phần Qt và It.
Định nghĩa 3.1. (Tập Pareto trên độ đo khoảng
cách) Cho truy vấn Q, xác định một quan hệ trội
(ký hiệu là f) trên tập độ đo khoảng cách của hai
ảnh I1 và I2 như sau:

Quan hệ trội yếu, ký hiệu là DQ ( I1 ) DQ ( I2 )
khi và chỉ khi:

III. ĐỀ XUẤT THUẬT TOÁN

2.1 Bài toán:

min D t (I ), t �{1,...,T}
° Q , (1)®

I � ^ EiF `,°s.t . i �{1,..., M }
¯
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Giả sử chúng ta có hai đặc trưng màu (C) và kết
cấu (T). Độ đo khoảng cách của ba đối tượng 01,
02, 03 tương ứng với truy vấn Q là:

Khoảng cách toàn cục áp dụng kết hợp tuyến tính
độ đo khoảng cách thành phần của các đặc
trưng màu và kết cấu tương ứng là:

Dễ dàng xếp hạng độ đo khoảng cách là 02, 03,
01. Khi không kết hợp tuyến tính độ đo khoảng
cách toàn cục, xếp hạng dựa vào độ đo khoảng
cách thành phần chúng ta chỉ có thể xếp hạng
được 01 , 02 đối tượng 03 không thể so sánh được
với hai đối tượng còn lại.

Như vậy cách xếp hạng sử dụng tổng toàn bộ
độ đo khoảng cách của các thành phần trong kết
quả cuối cùng còn nhiều vấn đề cần xem xét và
cải tiến. Do đó nhóm tác giả đề xuất thuật toán
sau.
2.2 Thuật toán
A, Mệnh đề 1

�

I �^E F , DQ (I)`, nếu:�t0 ,1 d t0d T , DQt0 ( I )  
M

Min DQt0 (I'), thì I �PF1.
'�{EF }

Chứng minh: Giả sử

I � PF 1� �I ' � EF , �1 d t d T, Dt(I ')� Dt (I)

B, Mệnh đề 2

Chứng minh: (i) được suy từ định nghĩa PF1.
(ii) Giả sử I � PF1.

Thuật toán đề xuất sử dụng mệnh đề 1 và mệnh
đề 2.

Sau khi sắp xếp T danh sách, thuật toán chỉ
thực hiện trên phép so sánh, lần lượt lấy từng ảnh
chưa được đánh dấu trong mỗi danh sách so sánh
tập độ đo khoảng cách với tập giá trị ngưỡng
aTupleMax. Tập giá trị ngưỡng aTupleMax được
thiết lập sao cho mỗi thành phần của nó có giá trị
cao nhất trong tất cả các điểm Pareto đã tìm được.
Thuật toán đề xuất sử dụng định nghĩa 3.1 kết
hợp với tập giá trị aTupleMax để so sánh lấy ra
các điểm Pareto theo nhiều mức, quá trình tiếp
tục đến khi số điểm cần lấy đạt được k điểm,
được gọi là tập Pareto nhiều mức sâu. Quá trình
tăng dần mức độ sâu đến khi tìm đủ số điểm theo
độ sâu hoặc hết cơ sở dữ liệu.

2.3 Đánh giá độ phức tạp của thuật toán

Thuật toán có độ phức tạp là O(n) , trong đó
các phép toán được sử dụng chỉ toàn các phép so
sánh nên thời gian thực hiện nhanh.

Theo mệnh đề A, tập Pareto nhiều mức sâu
chứa các điểm có độ đo khoảng cách tối thiểu
theo thành phần và tối thiểu theo cách kết hợp
tuyến tính.

Theo mệnh đề B, các điểm trong cùng một
mức sâu thì không thể so sánh với nhau, các điểm
ở mức trong sâu hơn thì bị làm trội ở mức ngoài.
Như vậy tập Pareto depth bao được các điểm liên
quan về độ đo khoảng cách mức thấp. Tuỳ thuộc
số mức rìa, tập này có số mẫu nhỏ hơn toàn bộ cơ
sở dữ liệu. Tập Pareto chứa tất cả các điểm không

trội với các điểm khác trong ^E F , DQ ( I )`.
Tập này chứa tất cả các phần tử tối thiểu hoá
bằng cách kết hợp tuyến tính, nhưng cũng chứa
các phần tử khác mà không tìm thấy nếu kết hợp
tuyến tính.
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Thuật toán đề xuất

Đầu vào:

/*Danh sách sắp thứ tự Tuple có T danh sách N ảnh, mỗi ảnh có T giá độ đo
khoảng cách theo từng đặc trưng với truy vấn Q
*/k /
* Số lượng mẫu trong tập Pareto */

Đầu ra:
ListResult /*Tập rìa Pareto */

/* Biến trung gian */
Result=0; PF=PF_Next=� ; aTupleMax =0; aMax=0;

/* Khởi tạo */
1. TopTuple = 0;
2. While (Result <k)
3. While � Ii �PF mà ( DQ (I i ) faTupleMax) � (Result <k)
4. For t=1 to T
5. Lấy ra ảnh Ii chưa được lấy trong danh sách đã sắp thứ tự Tuplet

cùng với T độ đo khoảng cách DQ (I i ) ;
6. IF aMax DQ (I i ) < aMax = DtQ (I i ) ;
7. isDominated = false;
8. While (not(isDominate)) Ij PF chưa được so sánh với Ii)
9. IF( DQ (I i )) chuyển Ij từ PF vào PF_Next;
10. End IF;
11. IF(Ij ; Ii)
12. isDominated = true;
13. Chèn Ii vào PF_Next;
14. End IF
15. End While
16. IF not(isDominated) chèn vào PF;
17. aTupleMaxt =aMax; /* Đặt lại ngưỡng ở t */
18. Đưa các ảnh PF mà aTupleMax vào ListResult;
19. Result = Result+1;
20. End For
21. End While
22. IF (Result<k)
23. PF = PF_Next; PF_Next=θ ;
24. For all Ii , Ij � PF mà DQ (I i ) f DQ (I j) thì chuyển Ij sang PF_Next;
25. Đưa các ảnh Ij � PF mà aTupleMax ; DQ (I i )vào ListResult;
26. End IF
27. End While
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4.KẾT LUẬN
Trong bài báo này, phương pháp tiếp cận

Pareto trong không gian tìm kiếm sử dụng hệ thống
CBIR bằng cách sử dụng các mẫu được gắn nhãn
và dữ liệu đầu vào theo thời gian thực. Từ đó khắc
phục những hạn chế với các kỹ thuật mở rộng truy
vấn trong MARS. Để kiểm tra chức năng PRaTo tất
cả mẫu của các cặp từ các thí nghiệm đều được thu
thập trongcơ sở dữ liệu qPCR
http://www.rtprimerdb.org; [12] được truy xuất và
xử lý bằng thuật toán PRaTo.Trong tương lai,
nhóm tác giả tiếp tục mở rộng phương pháp Pareto
để giảm tập hợp không gian tìm kiếm và áp dụng
cho hình ảnh mục tiêu truy xuất trong dữ liệu lớn.

Tài liệu tham khảo

[1] S. Agarwal, A. K. Verma, and N. Dixit, Content
based image retrieval using color edge detection and
discrete wavelet transform," in Issues and Challenges in
Intelligent Computing Techniques (ICICT), 2014
International Conference on. IEEE, 2014, pp. 368

[2] M. Arevalillo-Herraez, F. J. Ferri, and S. Moreno-
Picot, Improving distance based image re-trieval using non-
dominated sorting genetic algorithm," Pattern Recognition
Letters, vol. 53, pp. 109, 2015.

[3] G. Beliakov, A. Pradera, and T. Calvo,
Aggregation functions: a guide for practitioners. Springer,
2007, vol. 221.

[4] J. Chomicki, Querying with intrinsic preferences,"
in Advances in Database TechnologyEDBT 2002. Springer,
2002, pp. 34

[5] L. Fei-Fei, R. Fergus, and P. Perona, Learning
generative visual models from few training examples: An
incremental bayesian approach tested on 101 object
categories," Computer Vision and Image Understanding, vol.
106, no. 1, pp. 59, 2007

[6] P. Fishburn,Preference structures and their
numerical representations," Theoretical Computer Science,
vol. 217, no. 2, pp. 359, 1999.

[7] Y. Freund, R. Schapire, and N. Abe, A short
introduction to boosting," Journal-Japanese Society For Arti
cial Intelligence, vol. 14, no. 771-780, p. 1612, 1999.

[8] P. Hiremath, S. Shivashankar, and J. Pujari,
Wavelet based features for color texture classi ca-tion with
application to cbir," International Journal of Computer
Science and Network Security, vol. 6, no. 9A, pp. 124, 2006.

[9] K.-J. Hsiao, J. Calder, and A. O. Hero, Pareto-
depth for multiple-query image retrieval," Image Processing,
IEEE Transactions on, vol. 24, no. 2, pp. 583{594, 2015.

[10] J. Huang, S. R. Kumar, M. Mitra, W.-J. Zhu, and
R. Zabih, Image indexing using color correlograms," in
Computer Vision and Pattern Recognition, 1997.
Proceedings., 1997 IEEE Computer Society Conference on.
IEEE, 1997, pp. 762

[11] AfshanLatif, Aqs Rasheed, Umer Sajid, Jameel
Ahmed, NoumanAli, Naee Iqbal Ratyal,Bushra
Zafar, Saadat Hanif Dar,Muhammad Sajid, and Tehmina
Khalil, “Content-Based Image Retrieval and Feature
Extraction: A Comprehensive Review”, Mathematical
Problems in Engineering , 2019, pp.21.

[12] Alberto Nonis, Marco Scortegagna , Alessandro
Nonis , Benedetto Ruperti, “PRaTo: A web-tool to select
optimal primer pairs for qPCR”, 2011, Elsevier Inc. All
rights reserved.

Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2020)

ISBN: 978-604-80-5076-4 54

mailto:
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Tóm tắt— Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực bảo 
mật phần cứng đang trở thành một xu hướng nghiên cứu 
trên thế giới. Trong bài báo này, nhóm tác giả đề xuất 
mô hình mạng perceptron đa tầng thực hiện tấn công 
không lập mẫu trong đánh giá bảo mật phần cứng cho 
mã mật AES-128. Đồng thời, chúng tôi đề xuất giải pháp 
sử dụng kỹ thuật phân tích tương quan công suất tiêu 
thụ trong xây dựng tập dữ liệu cho mạng perceptron đa 
tầng. Kết quả thực nghiệm, phân tích trên phần cứng mã 
hóa giúp khẳng định tính khả thi cao của các đề xuất 
trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho đánh giá bảo 
mật phần cứng. 

Từ khoá- Mạng perceptron đa tầng, phân tích tương 
quan công suất, tấn công không lập mẫu, tấn công kênh 
bên, mã hóa AES 

I.  GIỚI THIỆU 
Trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, các thiết bị mã 

hoá sẽ thực hiện biến bản tin rõ thành bản tin được mã 
hoá để bảo vệ dữ liệu. Tuy nhiên, trong quá trình thực 
thi mã hoá hoặc giải mã thì các thiết bị này luôn có sự 
rò rỉ thông tin nhất định và được gọi là thông tin kênh 
kề, ví dụ thời gian thực hiện, bức xạ điện từ trường, 
công suất tiêu thụ điện. Từ các nguyên lý kỹ thuật căn 
bản về cấu tạo của các vi mạch điện tử, chúng ta nhận 
định rằng công suất tiêu thụ của thiết bị mã hoá không 
phải là một tham số ngẫu nhiên mà nó phụ thuộc rất 
nhiều vào quá trình thiết bị xử lý dữ liệu, đặc biệt là 
thực hiện tính toán trong thời gian đủ lớn. Do đó, thông 
tin về công suất tiêu thụ không mong muốn này được 
chính kẻ tấn công lợi dụng nhằm phân tích và đánh cắp 
các khoá bí mật. 

Tấn công kênh bên thường được chia thành hai 
hướng tiếp cận đó là tấn công lập mẫu (Profile attack) 
và không lập mẫu (Non-profile attack). Đối với tấn 
công lập mẫu, điển hình là Template attack [1], người 
tấn công cần thực hiện hai bước quan trọng. Thứ nhất 
là lập mẫu, người tấn công phải có một thiết bị có chức 
năng và cấu tạo giống hệt như thiết bị mục tiêu và có 
đầy đủ quyền thực thi trên thiết bị. Sau đó người tấn 
công sẽ phải thực hiện mã hóa và ghi lại một lượng lớn 
power trace của mỗi từ khóa dự đoán. Thứ hai là áp 
dụng mẫu đã có lên thiết bị mục tiêu. Người tấn công 
thực hiện mã hóa trên thiết bị mục tiêu, ghi lại một 

lượng nhỏ vết năng lượng (power trace), so sánh các 
khóa dự đoán với mẫu đã lập và xác định key với mẫu 
nào giống nhất. Về lý thuyết, tấn công lập mẫu được 
coi là tấn công hiệu quả khi chỉ cần một lượng nhỏ 
power trace. Tuy nhiên, tấn công lập mẫu thường khó 
áp dụng trên thực tế khi mà người tấn công chỉ có duy 
nhất thiết bị mục tiêu và lượng power trace ghi được bị 
giới hạn. Ngược lại, với tấn công không lập mẫu, ví dụ 
như tấn công phân tích vi sai công suất tiêu thụ (DPA: 
Differential Power Analysis) [2], hoặc tấn công phân 
tích tương quan công suất (CPA: Correlation Power 
Analysis) [3], người tấn công chỉ cần sử dụng thiết bị 
mục tiêu để ghi lại power trace và dùng các kỹ thuật 
thống kê để tìm ra khóa bí mật. 

Trong những năm gần đây, dưới sự phát triển 
không ngừng của trí tuệ nhân tạo (AI: Artificial 
Intelligence), các ứng dụng của nó đang ngày càng trở 
nên thiết thực và quan trọng mà điển hình là kỹ thuật 
học máy (ML: Machine Learning) hay kỹ thuật học sâu 
(DL: Deep Learning). Trong đó, Perceptron đa tầng 
(MLP: Multilayer Perceptron) là một mô hình mạng 
thuộc kỹ thuật học sâu, mô hình này được tạo ra dựa 
trên việc mô phỏng các kết nối đa tầng của các tế bào 
thần kinh (Nơ-ron) trong bộ não người. Từ các dữ liệu 
đầu vào, trải qua quá trình huấn luyện của mạng MLP, 
máy tính hoàn toàn có thể phân tích và phân loại các dữ 
liệu ở đầu ra một cách nhanh chóng và chính xác. 
Chính vì vậy, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực 
bảo mật đang trở thành một xu hướng nghiên cứu trên 
thế giới.  

Trong các công bố [4], [5], mạng MLP được ứng 
dụng để tìm ra khóa bí mật của mã hóa AES. Đặc biệt, 
bài báo [5] đã chứng minh mạng MLP không chỉ áp 
dụng trong tấn công lập mẫu mà còn có thể áp dụng rất 
tốt với tấn công không lập mẫu. Tuy nhiên, các công bố 
ở trên chỉ áp dụng với dữ liệu có số mẫu đầu vào nhỏ.  
Trên thực tế với dữ liệu đầu vào là các power trace, số 
lượng mẫu là rất lớn, thường là vài nghìn cho đến chục 
nghìn mẫu. Trong khi đó, số lượng mẫu đầu vào cho 
mạng MLP ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình xử lý và 
tính toán của mạng. Vì vậy, trong bài báo này, chúng 
tôi sẽ giới thiệu mô hình mạng MLP nhằm thực hiện 
tấn công mã mật AES không lập mẫu, kết hợp giải 
pháp sử dụng kỹ thuật phân tích tương quan công suất 
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tiêu thụ cho việc xây dựng tập dữ liệu. Kỹ thuật này 
thực hiện tách ra các mẫu có giá trị tương quan cao 
nhất để đưa vào mô hình huấn luyện. Nhóm tác giả 
cũng nhận thấy giải pháp xây dựng tập dữ liệu này giúp 
mạng MLP trở nên đơn giản hơn cho phân loại kết quả 
đầu ra. 

Phần tiếp theo bài báo được tổ chức như sau. Đề 
xuất giải pháp xây dựng tập dữ liệu cho mạng MLP 
được trình bày trong phần II. Phần III sẽ giới thiệu kiến 
trúc mạng MLP đề xuất. Các kết quả khảo sát phân tích 
khóa bí mật được trình bày trong phần IV. Phần V là 
kết luận hiệu quả của giải pháp xây dựng tập dữ liệu và 
tính khả thi của kiến trúc mạng đề xuất. 

II. XÂY DỰNG TẬP DỮ LIỆU CHO MẠNG MLP 
Power trace là những vector biểu diễn các giá trị tỉ 

lệ với công suất tiêu thụ của mạch mục tiêu sau khi 
chuyển đổi ADC. Các power trace thường có hàng 
nghìn mẫu. Như đã nhắc đến ở phần I, số lượng mẫu 
này sẽ rất lớn khi áp dụng mạng MLP. Với kỹ thuật 
phân tích tương quan công suất tiêu thụ (CPA) , toàn 
bộ các mẫu trên một power trace sẽ được tính giá trị 
tương quan với một mô hình công suất tiêu thụ dự 
đoán. Tuy nhiên, chỉ có một số ít các mẫu trong một 
power trace sẽ liên quan đến mô hình đã xây dựng. 
Những mẫu này thường sẽ cho giá trị tương quan với 
mô hình công suất dự đoán cao hơn các điểm còn lại. 
Nhận thấy, nếu tách các mẫu có giá trị tương quan cao 
làm đầu vào, số chiều dữ liệu sẽ giảm xuống rất nhiều. 
Đồng thời chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng một mô 
hình học máy để phân loại các power trace theo các 
nhóm có độ tương quan khác nhau. Chính vì thế, 
nhóm tác giả đề xuất sử dụng kỹ thuật phân tích tương 
quan công suất để có thể giảm số lượng mẫu đầu vào. 
Cụ thể, 50 vị trí mẫu có giá trị tương quan lớn nhất sẽ 
được lấy ra để tạo thành tập dữ liệu đầu vào cho MLP. 
Để thực hiện điều này, chúng tôi sử dụng hệ số tương 
quan Pearson. Phương pháp này đã được tác giả trong 
bài báo [5] sử dụng, tuy nhiên điểm đặc biệt trong đề 
xuất của chúng tôi là chỉ sử dụng 3 giá trị HW=3,4,5 
thay vì sử dụng 9 giá trị HW. Điều đó dẫn đến việc số 
lượng power trace cần để tính toán có thể giảm 30%. 

( )(  h HW SubByte PlainText Key=   (1) 

     Chúng tôi sử dụng N bản tin ngẫu nhiên cho việc 
mã hóa, sau đó N power trace sẽ được ghi lại. Mỗi 
power trace sẽ chứa L mẫu. Kí hiệu tn,i là giá trị của 
mẫu thứ i trong power trace n, i và n thỏa mãn điều 
kiện (1<i<L, 1<n<N). dn,B là giá trị của khóa con thứ B 
( {1;16}B ) trong bản tin thứ n. Để có thể thu thập 
được 50 mẫu có hệ số tương quan cao nhất từ power 
traces, chúng tôi sử dụng một nửa số lượng power 
trace ban đầu cho việc tính toán, kỹ thuật này đã được 
nhóm tác giả thực hiện trong [6] và có hiệu quả lớn về 
mặt thời gian thay vì tính toán toàn bộ số power trace. 
Trong trường hợp này, hàm S-Box của thuật toán AES 

được sử dụng để tính toán giá trị trung gian HW theo 
công thức (1), giá trị h sau đó được dùng để gán nhãn 
cho các tập power trace tương ứng với plaintext cho 
giá trị h=3,4,5 . Sau đó công thức (2) sẽ được sử dụng 
để tính toán hệ số tương quan từ 256 giá trị khóa dự 
đoán (k=[0;255]) 
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 (2) 

      Trong đó kh  và it  lần lượt là trung bình của mô 
hình công suất dự đoán và công suất tiêu thụ thực tế 
tại mẫu i. 

Sau khi đã xác định được 50 điểm có hệ số tương 
quan cao nhất, chúng tôi thực hiện phân loại toàn bộ 
số power trace theo ba giá trị trung gian là HW= 3,4,5. 
Thực hiện tương tự với các byte khóa con còn lại, kết 
quả thu được là 16 thư mục tương đương với 16 byte 
khóa con. Trong mỗi thư mục là 256 thư mục con 
tương ứng được tạo ra từ 256 giá trị khóa dự đoán. 
Trong mỗi thư mục con này, ba thư mục có tên HW3, 
HW4, HW5 được tạo ra, đây cũng chính là nhãn được 
sử dụng để phân loại trong mạng MLP. Cuối cùng, 
ứng với mỗi thư mục nhãn, toàn bộ power trace sẽ 
được phân loại tương ứng. Hình 1 mô tả cấu trúc của 
tập dữ liệu dựa trên kỹ thuật đề xuất. 

 
Dataset1

Key_0

Key_255

HW3

HW4

HW5

Dataset16

5000 Power traces 

Power trace 1

Power trace N1

Power trace 1

Power trace N2

Power trace 1

Power trace N3
 

Hình 1. Cấu trúc tập dữ liệu đề xuất: 5000 power trace ban 
đầu (5000 mẫu/power trace) được tính toán và phân loại 
trong 3 nhóm có tên tương ứng với giá trị trung gian (HW3, 
HW4 và HW5). Mỗi nhóm chứa N1, N2, N3 power trace. 
Mỗi power trace chứa 50 mẫu có giá trị tương quan cao nhất. 

III. ĐỀ XUẤT KIẾN TRÚC MẠNG MLP CHO 
TẤN CÔNG KHÔNG LẬP MẪU 

Mạng MLP đã được chứng minh hiệu quả trong 
việc áp dụng cho phân tích khóa bí mật của AES [5]. 
Nguyên lý chính của áp dụng mạng MLP trong phân 
tích khóa bí mật AES là sử dụng các tham số của mô 
hình trong quá trình huấn luyện. Bằng việc xây dựng 
tập dữ liệu dựa trên giá trị tương quan cao nhất giữa 
power trace và giá trị trung gian HW. Chúng ta đã tạo 
ra được mối liên hệ giữa đầu vào (50 mẫu) và giá trị 
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đầu ra (HW). Vì vậy, khi áp dụng mạng MLP, ứng với 
khóa dự đoán là chính xác, mạng MLP có thể dễ dàng 
huấn luyện và phân loại đơn giản với 3 nhãn. Điều này 
dẫn đến các tham số của mạng MLP trong quá trình 
huấn luyện như độ chính xác (accuracy) sẽ tăng dần 
hoặc giá trị của hàm mất mát (loss function) sẽ giảm 
dần. Ngược lại, với khóa dự đoán là sai, giá trị trung 
gian cũng sẽ bị tính toán sai, dẫn đến mạng MLP 
không thể huấn luyện được. Điều này dẫn đến các 
tham số nêu trên sẽ giữ nguyên hoặc thay đổi không 
đáng kể qua mỗi epoch huấn luyện. Đây chính là yếu 
tố chính để ứng dụng mạng MLP nói riêng hay các kỹ 
thuật học sâu khác vào phân tích khóa AES không cần 
lập mẫu. Tuy nhiên, nhược điểm là mỗi mô hình chỉ có 
thể huấn luyện dự doán cho một giá trị khóa, vì vậy 
với 256 giá trị khóa dự đoán, chúng ta cần chạy 256 
mô hình mạng MLP để tìm ra khóa nào đúng. 

Để chứng minh hiệu quả của việc ứng dụng mạng 
MLP cho phân tích khóa AES không lập mẫu, nhóm 
tác giả đã xây dựng mô hình mạng MLP bao gồm có 
thành phần lớp nhận giá trị đầu vào, các lớp ẩn và cuối 
cùng là lớp đầu ra như thể hiện trong Hình 2.  

 
Hình 2. Cấu trúc mạng MLP được sử dụng. 

Lớp đầu vào của mạng MLP đề xuất sử dụng 50 
nút tương ứng với dữ liệu đầu vào là 50 mẫu. Lớp ẩn 
gồm có 6 lớp được thiết kế với số lượng nút được mô 
tả trong Bảng I. Cuối cùng là lớp đầu ra với 3 nút. Mô 
hình mạng được minh họa trong Hình 3. Mỗi đầu ra 
của một nút (trừ các nút của lớp đầu vào) được tính 
dựa trên công thức: 

( ) ( ) ( 1) ( )(W )l l T l la f a b−= +  (3) 

Trong đó a là giá trị đầu ra, b là bias của lớp thứ l, 
W là ma trận trọng số. Hàm f(.) trên được gọi là một 
hàm kích hoạt (activation function). Trong thiết kế đề 
xuất, để có được hiệu quả trong tính tóan, chúng tôi sử 
dụng hàm eLU (Exponential Linear Unit) cho tất cả 
các nút trong lớp ẩn, đây là một hàm có hiệu quả tốt 
hơn so với hàm thông dụng ReLU, đồng thời giúp 
mạng tránh được hiện tượng vanishing gradients. Hàm 
eLU được biểu diễn như sau: 

                     if z 0
( )

[exp( ) 1] otherwise
z

eLU z
z


=  −

 (4) 

Với mục đích là thực hiện phân loại các power 
trace ứng với các giá trị HW, nhóm tác giả sử dụng lớp 
Softmax Regression là lớp đầu ra cho việc tính xác 

suất của các power trace ứng với các HW. Chi tiết 
tham số của mô hình mạng được mô tả trong Bảng I. 

Về tập dữ liệu huấn luyện, chúng tôi phân loại tập  
dữ liệu ban đầu một cách ngẫu nhiên theo tỉ lệ 80% 
cho tập huấn luyện (Tranning set) và 20% cho tập 
kiểm thử (Test set). 

 
Bảng I. CÁC THAM SỐ THIẾT LẬP MẠNG MLP. 

Tên lớp Số nút của một lớp Hàm kích hoạt 
Input 50 - 

Hiden 1 150 eLU 
Hiden 2 300 eLU 
Hiden 3 600 eLU 
Hiden 4 300 eLU 
Hiden 5 100 eLU 
Hiden 6 25 eLU 
Output 3 Softmax 

 

IV. KẾT QUẢ KHẢO SÁT 
Nhóm tác giả thực hiện khảo sát mô hình đề xuất 

bằng power trace thu được từ board mạch CW1173 
ChipWhisperer-Lite [7]. Đây là một dự án mã nguồn 
mở cung cấp phần cứng và mã nguồn cho nghiên cứu 
tấn công kênh bên. Phiên bản mà tác giả sử dụng có 
chứa mạch mục tiêu là vi điều khiển Atmel AVR 
Xmega128 8-bit, vi điều khiển này thực thi thuật toán 
mã hóa AES-128 [8]. ChipWhisperer cung cấp khả 
năng thiết lập để ghi các power trace thông qua chip 
ADC tích hợp sẵn trên board. Thiết lập này cho phép 
người sử dụng có thể nạp chương trình từ máy tính, 
gửi bản tin cần mã hóa, khóa bí mật xuống mạch mục 
tiêu và gửi các giá trị đo công suất tiêu thụ thông qua 
ADC tích hợp trên mạch mục tiêu về máy tính. 

Để xây dựng tập dữ liệu cho khảo sát mô hình 
mạng MLP đề xuất, nhóm tác giả thực hiện thu thập 
5000 power trace, mỗi power trace chứa 5000 mẫu 
tương đương quá trình thực thi vòng mã hóa thứ nhất 
của thuật toán AES. Trong tấn công không lập mẫu, 
chúng tôi thực hiện giữ khóa bí mật cố định, bản tin 
cần mã hóa sẽ được lấy ngẫu nhiên 5000 bản tin. 
Trong tất cả các khảo sát về phân tích mã AES, chỉ 
vòng mã hóa thứ nhất được sử dụng. Tiếp theo, chúng 
tôi thực hiện huấn luyện và thực hiện phân loại sử 
dụng 80% tập dữ liệu đã xây dựng, số còn lại dùng để 
thực hiện kiểm tra.  

Toàn bộ chương trình xây dựng tập dữ liệu và mô 
hình mạng MLP đề xuất được viết trên MATLAB. Chi 
tiết tham số kết quả chạy mô hình MLP đề xuất cùng 
tập dữ liệu được thể hiện trong Hình 3 và Hình 4. Dễ 
dàng nhận thấy rằng, các tham số về độ chính xác và 
tham số hàm mất mát của khóa dự đoán đúng và khóa 
dự đoán sai là phân biệt hoàn toàn. Quá trình huấn 
luyện, chúng tôi cho mạng MLP thực hiện 30 epoch. 
Hình 4 cho thấy, sau 10 epoch đầu tiên tham số độ 
chính xác và hàm mất mát bắt đầu có sự thay đổi rõ 
ràng, thể hiện mạng MLP đề xuất có thể huấn luyện 
được từ tập dữ liệu mà nhóm tác giả đã xây dựng. Đối 
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với khóa dự đoán sai được minh họa trong Hình 3, các 
tham số huấn luyện gần như không thay đổi, thể hiện 
rằng mạng MLP không thể học được các dữ liệu từ tập 
dữ liệu đã tạo. 

 
Hình 3. Các tham số quan sát được của khóa giả thiết sai. 

 
Hình 4. Các tham số quan sát được của khóa giả thiết đúng. 

Ngoài ra, việc phân biệt khóa đúng hay sai còn có 
thể sử dụng confusion matrix như Hình 5. Đối với 
khóa sai sự phân bố của các điểm thực sự thuộc về một 
nhãn sẽ tập trung vào HW4, ngược lại, với khóa đúng, 
các điểm thực sự thuộc vào các nhãn có tỉ lệ phần trăm 
cao, thể hiện mô hình được huấn luyện và tiến hành 
phân loại tốt. Các giá trị này sẽ phân bố đều ra cả ba 
nhãn HW tạo thành một đường chéo. Từ đây, thông 
qua trực quan hoặc sử dụng lập bảng và tìm giá trị lớn 
nhất của tham số độ chính xác, chúng ta có thể tìm 
được toàn bộ khóa bí mật AES. 

V. KẾT LUẬN 
Trong bài báo này, nhóm tác giả đã xây dựng thành 

công mô hình mạng MLP cho tấn công không lập mẫu 
mã mật AES thực thi trên CW1173. Nhóm tác giả đã 
sử dụng kỹ thuật phân tích tương quan công suất tiêu 
thụ để xây dựng tập dữ liệu đầu vào cho mạng MLP. 
Kết quả khảo sát phân tích khóa bí mật đã chứng minh 
được tính khả thi của mô hình mạng MLP đề xuất. 
Dựa vào hai tham số của mạng trong quá trình huấn 
luyện và kiểm thử thì việc phân loại tìm ra được khóa 
đúng là chính xác. Bằng việc xây dựng tập dữ liệu sử 
dụng 3 nhãn HW3, HW4 và HW5, nhóm tác giả chỉ 
cần sử dụng khoảng 3000 power trace trên tổng số 

5000 power trace. Trong các nghiên cứu tiếp theo, 
chúng tôi sẽ khảo sát, đánh giá các khoá bí mật có độ 
dài lớn hơn, nhiều mẫu hơn cũng như việc cải thiện 
mô hình thuật toán đảm bảo cho việc giảm thời gian 
tính toán và tăng độ chính xác. 

b) Khóa đúng

a) Khóa sai

 
Hình 5. Confusion matrix cho các trường hợp khóa đúng và 

khóa sai. 
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Abstract— Báo cáo này trình bày kết quả nghiên cứu 
phát triển hệ thống mạch đo nhỏ gọn (portable), ứng 
dụng cho đo đạc các cảm biến đo biến dạng dải rộng sử 
dụng chất lỏng ion. Hệ thống mạch đo được thiết kế dựa 
trên phương pháp đo 4 điểm. Một tín hiệu hình sine được 
tạo ra bởi mạch cầu Wien đi qua nguồn dòng Howland 
trước khi được đưa đến hai đầu của cảm biến. Điện trở 
của cảm biến được xác định thông qua giá trị điện áp đo 
được trên hai đầu cảm biến và giá trị của dòng điện đã 
được cài đặt từ nguồn dòng Howland. Một vi điều khiển 
được sử dụng để hiển thị và thu thập dữ liệu thông qua 
module Bluetooth thương mại giá rẻ. Hoạt động của hệ 
đo được mô phỏng trên phần mềm mô phỏng Multisim 
và thực nghiệm thực tế cho kết quả điện trở đo được có 
độ chính xác cao (99.51%), hệ thống có dải đo lớn (0 ÷ 
700kΩ) và dải tần làm việc rộng (0 ÷ 200kHz). Hệ thống 
mạch đo được chế tạo và kết nối với cảm biến đo biến 
dạng dải rộng dựa trên chất lỏng ion ứng dụng cho các 
thiết bị mặc được (wearable). Kết quả thực nghiệm 
chứng tỏ hệ thống đã phát triển nhỏ gọn, làm việc ổn 
định, đáp ứng bài toán đo lường cho cảm biến biến dạng 
sử dụng cho các ứng dụng thực tế. 

Keywords- Cảm biến đo biến dạng, Nguồn dòng 
Howland, Điện trở. 

I.  GIỚI THIỆU 

Dưới tác động của ứng suất cơ học, biến dạng xuất 
hiện trong môi trường chịu ứng suất. Sự biến dạng của 
cấu trúc ảnh hưởng rất lớn tới khả năng làm việc cũng 
như độ an toàn khi làm việc của kết cấu chịu lực. Mặt 
khác giữa ứng suất và biến dạng có mối quan hệ với 
nhau, dựa vào mối quan hệ đó người ta có thể xác định 
được ứng suất khi đo biến dạng do nó gây ra. Bởi vậy, 
đo biến dạng là một vấn đề được quan tâm nhiều trong 
kỹ thuật. Có nhiều loại cảm biến đo biến dạng nhưng 
phổ biến nhất là cảm biến đo biến dạng kiểu điện trở. 
Chúng được chế tạo từ vật liệu có điện trở biến thiên 
theo mức độ biến dạng, thường là các hợp kim và các 
vật liệu bán dẫn (silic) [1]. Tuy nhiên các cảm được 
chế tạo từ các vật liệu này có dải đo thấp (5%) nên khó 
có thể áp dụng vào các ứng dụng yêu cầu dải đo lớn 

như giám sát biến dạng địa hình, giám sát vết nứt của 
vật liệu, các công trình xây dựng, giám sát hỗ trợ 
người bệnh phục hồi chức năng, hỗ trợ các bài tập vật 
lý trị liệu trong y học... 

Gần đây, có nhiều nghiên cứu đang tập trung vào 
phát triển các cảm biến đo biến dạng có dải đo rộng để 
thay thế các cảm biến đo biến dạng truyền thống. Các 
cảm biến đo biến dạng dải rộng thường được chế tạo 
bằng các vật liệu như sợi quang [2], polymer [3], các 
chất đàn hồi pha tạp [4]–[6]. Đặc biệt, một số loại cảm 
biến đo biến dạng dải rộng sử dụng chất lỏng ion có 
nhiều ưu điểm vượt trội như giá thành rẻ, thân thiện 
với môi trường, hiệu quả cao, trong khi đó công nghệ 
chế tạo cảm biến lại đơn giản [7]-[9]. Có nhiều ứng 
dụng được phát triển dựa trên cảm biến đo biến dạng 
dải rộng cũng như cảm biến đo biến dạng sử dụng chất 
lỏng ion chẳng hạn như  giám sát chuyển động của tay 
[10], phát hiện các chuyển động của cơ thể người [11]-
[12], hay sử dụng trong lĩnh vực y tế [13]-[14]. Tuy 
nhiên, việc khảo sát cảm biến này chủ yếu dựa trên các 
hệ đo và các thiết bị cồng kềnh, phức tạp và đắt tiền. 
Trong bài báo cáo này, chúng tôi đề xuất xây dựng 
một hệ đo nhỏ gọn, dải đo rộng, độ chính xác cao, giá 
thành rẻ, có khả năng sử dụng cho các thiết bị sách tay 
(portable) hay thiết bị mặc được (wearable) phục vụ 
cho việc đo đạc và khảo sát các cảm biến đo biến 
dạng. 

II. THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG 

A. Nguồn dòng Howland 

Nguồn dòng Howland được đề xuất vào đầu những 
năm 1960, bao gồm một bộ khuếch đại thuật toán và 
một cầu điện trở như thấy trong hình 1. 
Để cầu điện trở cân bằng: 

2 4

1 3

R R
R R

                                (1) 

Tại nút nV :  
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1 2

n out nV V V
R R

�
                           (2) 

 
Hình 1. Sơ đồ mạch nguồn dòng Howland 

Tại nút PV : 

3 4

in p out p
out

V V V V
I

R R
� �

 �

                 
 (3) 

Từ phương trình (1): 
� �1 2

1

n
out

V R R
V

R
�

                        (4) 

Thế (4) vào (3) ta được: 
� � � �1 4 3 1 2 1 3

1 3 4

in p n p
out

R R V V R V R R R R V
I

R R R
� � � �

  (5) 

Giả sử, bộ khuếch đại lý tưởng nên PV  = nV : 

2 3 1 4

3 1 3 4

in n n
out

V R R V R R VI
R R R R

�
 �                (6) 

Kết hợp với (1): 

3

in
out

V
I

R
                                (7) 

Như vậy, dòng điện chạy qua điện trở loadZ  chỉ phụ 

thuộc vào điện áp lối vào inV  và điện trở 3R  mà không 

phụ thuộc vào sự thay đổi của điện trở loadZ . Nếu như 

điện áp lối vào và điện trở 3R  cố định thì dòng điện 

outI  được giữ nguyên giá trị khi loadZ  thay đổi. 

B. Thiết kế 

Hệ thống đề xuất trong báo cáo gồm 3 khối: khối dao 
động cầu Wien, khối nguồn dòng Howland, khối xác 
định đỉnh và truyền thông (hình 2). Giá trị điện trở trên 
cảm biến sẽ được xác định bằng phương pháp đo điện 
trở bốn cực. Theo phương pháp đo này, một nguồn 
dòng tạo dòng điện không đổi được cho chạy qua cảm 
biến ( sI ), sau đó đo giá trị điện áp trên hai đầu cảm 
biến ( sV ). Điện trở của cảm biến sẽ được tính theo 
công thức của định luật Ohm: 

s
s

s

VR
I

                                 (8) 

Tuy nhiên, với loại cảm biến sử dụng chất lỏng ion, 
việc sử dụng điện áp một chiều tác dụng lên hai đầu 
điện cực thì sẽ hình thành điện dung kí sinh giữa điện 
cực và chất lỏng dẫn điện làm cho phép đo không 
được ổn định. Vì vậy, trong nghiên cứu này, một 
nguồn dòng AC được sử dụng để cải thiện được độ 
chính xác của phép đo. Hệ thống sử dụng mạch nguồn 
dòng Howland và mạch dao động cầu Wien để tạo ra 
dòng điện có biên độ không đổi đi qua cảm biến. Mạch 
cầu Wien sẽ tạo ra tín hiệu xoay chiều hình sin tại tần 
số xác định đưa qua nguồn dòng Howland. Nguồn 
dòng Howland sẽ giữ tín hiệu dòng điện ổn định đi 
qua cảm biến sR . Từ đó, giá trị dòng điện chạy qua 

cảm biến ( si ) được xác định bởi điện trở trở R7 thông 
qua công thức của mạch nguồn dòng Howland: 

7

i
S

Vi
R

                                 (9) 

Nguồn dòng Howland

-

+
 

 

 

 

R6

R8

R7

R9
TL082

inV

Dao động Wien

HPF

MCU

Bluetooth

Xác định đỉnh

Rs 

 Hình 2. Sơ đồ hệ thống mạch đo. 

Giá trị dòng điện si chỉ phụ thuộc vào giá trị 7R  mà 
không phụ thuộc vào sự thay đổi giá trị điện trở của 
cảm biến khi cảm biến chịu tác dụng của lực kéo. Biên 
độ tín hiệu lối ra ( sV ) được xác định bằng mạch tích 
hợp bao gồm một bộ khuếch đại công cụ cùng với một 
bộ thu đỉnh. Mạch lọc thông cao nhằm loại bỏ nhiễu 
tần số thấp (50, 60 Hz) từ môi trường. 

Khi có được độ lớn điện áp và dòng điện qua hai đầu 
cảm biến (thông qua nguồn dòng Howland), giá trị 
điện trở của cảm biến có thể được xác định thông qua 
công thức: 

s
s

s

VR
i

                                 (10) 

Ngoài ra, hệ thống có thêm một bộ thu thập dữ liệu sử 
dụng vi điều khiển để nhận dữ liệu từ cảm biến đồng 
thời giao tiếp với máy tính thông qua truyền thông 
Bluetooth.  

C. Mô phỏng 
Hệ thống được mô phỏng trên phần mềm Multisim của 
National Instruments. Thông số đặt vào mạch nguồn 
dòng Howland là R7 và các điện trở trong mạch là 
1MΩ để đảm bảo cầu điện trở cân bằng. Mạch dao 
động cầu Wien phát tín hiệu hình sin biên độ đỉnh – 
đỉnh inV  = 4V, tần số 5kHz. Đầu tiên, chúng tôi khảo 
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sát dải đo của mạch bằng cách thay đổi điện trở sR  và 
tính giá trị dòng điện chạy qua điện trở. Kết quả mô 
phỏng cho thấy dòng điện chạy qua điện trở sR  giữ ổn 
định, bằng giá trị tính toán theo công thức (10) trong 
dải điện trở nhỏ hơn 700kΩ, với độ chính xác 99.98%. 
Dòng điện giảm dần khi điện trở sR lớn hơn 700kΩ và 
hệ thống bắt đầu làm việc không ổn định (hình 3). Sau 
đó, khảo sát dải tần số hoạt động ổn định của mạch 
bằng cách cố định giá trị điện trở sR = 100kΩ và thay 
đổi tần số của tín hiệu lối vào. Kết quả được cho trong 
hình 4, hệ thống hoạt động ổn định với dòng điện 
không thay đổi trong dải tần số nhỏ hơn 300kHz, độ 
chính xác 99.51%. Với tần số lớn hơn, dòng điện chạy 
qua điện trở sR  không giữ nguyên giá trị và có xu 
hướng giảm dần. 
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Hình 3. Kết quả mô phỏng hệ đo khi thay đổi điện trở. 
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Hình 4. Kết quả mô phỏng hệ đo khi thay đổi tần số tín hiệu 

lối vào. 

III. CHẾ TẠO, THỬ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ 
Mạch đo được thiết kế trên phần mềm Altium 
Designer phiên bản 10.0 của hãng Altium LCC và 
được chế tạo dựa trên công nghệ in lưới (PCB), như 
thấy trong hình 5. Ở đây, mạch nguồn dòng Howland 
và mạch cầu Wien tạo dao động sử dụng IC TL082 
(Texas Instruments) với trở kháng lối vào cao 
( 1210 : ), dòng tiêu thụ thấp (3.6mA) và dải khuếch 
đại rộng (4MHz). Nguồn dòng Howland được thiết lập 
bằng việc sử dụng các điện trở có các giá trị như trong 

mô phỏng và mạch cầu Wien phát dao động hình sin 
với tần số là 5kHz. Ngoài ra, bộ khuếch đại công cụ 
được xây dựng dựa trên chip chuyên dụng INA128 
(Texas Instruments) có thế offset thấp (50µV) và dải 
điện áp cung cấp rộng ( 2.25 18V Vr or ). Tín hiệu lối 
vào và lối ra được quan sát thông qua máy hiện sóng 
(TDS 1002B) của hãng Tektronix. Thêm vào đó, trên 
mạch có thêm màn hình LCD để hiển thị điện áp và 
điện trở của cảm cảm biến. Module Bluetooth HC05 
cũng được tích hợp trên bo mạch để truyền nhận dữ 
liệu không dây với máy tính. 

 
Hình 5. Mạch đo thực tế 

 
Hình 6. Cảm biến đo biến dạng sử dụng chất lỏng ion 

Sau khi được chế tạo bằng công nghệ in lưới, hệ thống 
được thử nghiệm với các điện trở thực tế và ở nhiều 
tần số lối vào khác nhau, tương tự với cách thiết lập 
khảo sát trong phần mô phỏng.  
Kết quả thu được khá tương đồng với kết quả của mô 
phỏng, dòng điện chạy qua điện trở tải giữ ổn định và 
đúng theo công thức lý thuyết trong dải điện trở tải 
nhỏ hơn khoảng 700kΩ với độ chính xác 99.01%. Giá 
trị dòng điện bị giảm dần khi điện trở lớn hơn 700kΩ 
(hình 7a). Tuy nhiên, dải tần làm việc ổn định của hệ 
thống khi khảo sát bằng thực nghiệm hẹp hơn so với 
kết quả mô phỏng (hình 7b). Điều đó có thể được giải 
thích là do chất lượng linh kiện trong thực tế không lý 
tưởng như trong phần mềm mô phỏng. 
Ngoài ra, hệ thống cũng được thử nghiệm trực tiếp 
trên cảm biến đo biến dạng sử dụng chất lỏng ion, kết 
quả khảo sát cho thấy hệ mạch đo làm việc ổn định 
(hình 6). Điện trở của cảm biến tăng khi kéo dãn với 
hệ số Gauge Factor trung bình là 2.2, như thấy trong 
hình 8 [9]. 
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Hình 7a. Kết quả thực nghiệm hệ đo khi thay đổi điện trở 
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Hình 7b. Kết quả thực nghiệm hệ đo khi thay đổi tần số tín 

hiệu lối vào 

 
 

Hình 8. Kết quả khảo sát 
cảm biến đo biến dạng 

Hình 9. Tín hiệu điện áp trên 
cảm biến khi co và duỗi chân 

Bên cạnh đó, cảm biến sau khi được chế tạo và thử 
nghiệm được gắn trực tiếp trên khuỷu gối để đếm 
bước chân và xác định trạng thái chuyển động (hình 
9). Kết quả cho thấy, tín hiệu trên cảm biến thay đổi 
khi co và duỗi chân. Khi co chân, khuỷu gối gập, cảm 
biến bị kéo dãn dẫn đến điện trở của cảm biến tăng 
nên điện áp tăng nhanh và hình thành sườn lên của 
xung. Khi duỗi chân, cảm biến được dần trở về kích 
thước ban đầu nên tín hiệu điện áp giảm, hình thành 
lên lên sườn xuống của xung. Do đó, trạng thái chuyển 
động của chân hoàn toàn có thể xác định thông qua 
phân tích tín hiệu từ cảm biến. 

IV. KẾT LUẬN 

Một hệ thống mạch đo điện trở ứng dụng cho cảm 
biến chất lỏng ion đã được thiết kế và phát triển. Hệ đo 
đã được mô phỏng trên phần mềm Multisim và thực 
nghiệm thực tế bằng các điện trở. Mô phỏng và thực 
nghiệm cho kết quả khá tương đồng, hệ thống làm việc 
ổn định trong dải điện trở nhỏ hơn 700kΩ và tần số 
nhỏ hơn 200kHz. Ngoài ra, hệ thống mạch đo cũng 
được thử nghiệm trực tiếp trên các cảm biến đo biến 
dạng dải rộng sử dụng chất lỏng ion cho kết quả hệ số 
Gauge Factor tương đồng với các nghiên cứu trước đó. 
Từ kết quả có được, hệ thống mạch đo hoàn toàn có 
thể áp dụng cho nhiều loại cảm biến đo biến dạng khác 
nhau và các loại cảm biến theo nguyên lý điện trở. 
Đồng thời, với kích thước nhỏ gọn, giá thành rẻ, độ 
chính xác cao, năng lượng tiêu thụ thấp, hệ thống 
mạch đo hoàn toàn có thể áp dụng cho các thiết bị di 
động phụ vụ cho việc giám sát các chuyển động của 
con người và robot. 
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Tóm tắt—Trong bài viết này, tác giả đề xuất một giải pháp có chi 
phí thấp để giám sát tự động nhiệt độ mối nối và thiết bị cao áp 
tại Trạm biến áp ứng dụng cảm biến nhiệt hồng ngoại. Hệ thống 
thiết kế gồm có 2 thành phần chính: Nút cảm biến bao gồm cảm 
biến đo nhiệt độ MLX90621 và mô-đun Bluetooth 4.0 lắp đặt gần 
nơi thiết bị cần đo; Bộ thu thập dữ liệu bao gồm mô-đun nhận dữ 
liệu Bluetooth và mô-đun phát sóng Wi-Fi tạo Web server cho 
phép hiển thị và truy xuất dữ liệu nhiệt độ đo đạc thông qua địa 
chỉ IP của Server. Giải pháp đề xuất cho phép nhân viên điều 
hành Trạm biến áp giám sát nhiệt độ các thiết bị theo thời gian 
thực tại trung tâm vận hành hoặc từ xa qua kết nối internet. Kết 
quả nghiên cứu có thể được ứng dụng để tự động hóa việc giám 
sát nhiệt độ thiết bị vận hành tại Trạm biến áp giúp giảm chi phí 
nhân công và nâng cao độ ổn định của mạng lưới cung cấp điện.

Từ khóa- Beacon, Bluetooth, cảm biến nhiệt hồng ngoại, nhiệt 
độ mối nối.

I.  GIỚI THIỆU
Trong quá trình vận hành hệ thống truyền tải điện năng tại 

các Trạm biến áp, việc giám sát nhiệt độ thiết bị điện cao áp và 
các điểm tiếp xúc dây dẫn là rất quan trọng. Giá trị nhiệt độ này 
phản ánh nguyên nhân gây ra các sự cố trên hệ thống cung cấp 
điện như quá tải, điểm tiếp xúc (mối nối) không tốt, gây mất ổn 
định cho hệ thống dẫn đến những thiệt hại nghiêm trọng. Để 
giám sát nhiệt độ thiết bị tại Trạm biến áp, phương pháp được 
sử dụng chủ yếu hiện tại là dùng các thiết bị cầm tay để đo 
nhiệt độ thiết bị gián tiếp như súng đo nhiệt độ bằng tia hồng 
ngoại [1] và camera chụp ảnh nhiệt [2]. Giải pháp này có ưu 
điểm là vận hành đơn giản nhưng mặt hạn chế là không thể 
giám sát nhiệt độ thiết bị liên tục, mất nhiều thời gian và tốn 
chi phí nhân công.

Hình 1. Đo nhiệt độ máy biến áp 220 kV sử dụng thiết bị đo cầm tay.

Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, việc 
ứng dụng các hệ thống thông tin, đo lường, điều khiển để tự 
động hóa trong hệ thống điện là một hướng đi tất yếu. Chủ 
trương của ngành điện đang hướng đến Trạm không người trực 
nhằm nâng cao nâng lực tự động hóa trong vận hành lưới điện. 
Các công việc thủ công sẽ được thay thế bằng giải pháp tự 
động hóa giúp nâng cao năng suất lao động. 

Gần đây, đã có một số giải pháp tiên tiến được giới thiệu để 
giám sát nhiệt độ thiết bị điện như dùng cảm biến nhiệt gắn 
trực tiếp lên điểm nối dây dẫn để đo nhiệt độ, kết hợp với bộ 
thiết bị phụ trợ kết nối không dây để thu thập dữ liệu (Hình 2) 
[3]. Một giải pháp khác sử dụng cảm biến sóng âm bề mặt công 
nghệ SAW (Surface Acoustic Wave) để giám sát nhiệt độ trong 
các tủ hợp bộ lưới điện 22 kV. Các cảm biến sóng âm này được 
lắp đặt trực tiếp tại điểm đo đạc (Hình 3) [4]. Bên cạnh đó, 
phương pháp sử dụng cảm biến sợi quang lắp đặt trực tiếp lên 
máy biến áp để đo nhiệt độ cuộn dây cũng đã được nghiên cứu 
[5]. Các giải pháp nói trên có ưu điểm như: vận hành đơn giản, 
có khả năng giao tiếp và giám sát qua mạng với các thiết bị phụ 
trợ. Tuy nhiên, mặt hạn chế là việc bảo trì, thay thế khi có hỏng 
hóc gặp nhiều trở ngại do cảm biến được lắp đặt trực tiếp trên 
thiết bị điện cao áp.

Sự phát triển của công nghệ IoT (internet của vạn vật), 
mạng cảm biến không dây và đặc biệt là kỹ thuật đo nhiệt độ 
gián tiếp dựa trên bức xạ nhiệt hồng ngoại giúp mang lại những 
công cụ hiệu quả phục vụ công tác giám sát nhiệt độ thiết bị 
vận hành trong Trạm biến áp [6].

Hình 2. Giám sát nhiệt độ đường dây với cảm biến nhiệt gắn trực tiếp.
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Hình 3. Hệ thống giám sát nhiệt độ ứng dụng công nghệ SAW.

Trong bài viết này, tác giả đề xuất một giải pháp có chi phí 
thấp để giám sát tự động nhiệt độ mối nối và thiết bị điện cao 
áp tại Trạm biến áp ứng dụng cảm biến nhiệt hồng ngoại. Hệ 
thống thiết kế gồm có 2 thành phần chính: Nút cảm biến bao 
gồm cảm biến đo nhiệt độ MLX90621 và mô-đun Bluetooth 
4.0 lắp đặt gần nơi thiết bị cần đo; Bộ thu thập dữ liệu bao gồm 
mô-đun nhận dữ liệu Bluetooth và mô-đun phát sóng Wi-Fi tạo 
Web server cho phép hiển thị và truy xuất dữ liệu nhiệt độ đo 
đạc thông qua địa chỉ IP của Server. Giải pháp đề xuất cho 
phép nhân viên điều hành Trạm biến áp giám sát nhiệt độ các 
thiết bị theo thời gian thực tại trung tâm vận hành hoặc từ xa 
qua kết nối internet.

Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau: trong phần 
II, tác giả trình bày nội dung thiết kế hệ thống. Phần III trình 
bày các kết quả đo đạc thực nghiệm để đánh giá hiệu quả của 
giải pháp đề xuất. Cuối cùng, tác giả kết luận bài báo ở phần 
IV.

II. THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Hệ thống giám sát nhiệt độ thiết bị điện cao áp đề xuất bao 

gồm 01 Bộ thu thập dữ liệu và các Nút cảm biến được lắp đặt 
tại vị trí thiết bị điện cần giám sát nhiệt độ (Hình 4). Trong 
nghiên cứu này, thiết bị điện cần giám sát là các máy biến áp 
22 kV và Nút cảm biến được lắp đặt cách máy biến áp và các 
mối nối ở khoảng cách 2 mét. Nút cảm biến được thiết kế để 
hoạt động bằng nguồn điện từ pin năng lượng mặt trời để thuận 
tiện trong việc lắp đặt tại các trạm biến áp. Dữ liệu đo đạc tại 
các nút được truyền về Bộ thu thập dữ liệu thông qua giao thức 
Bluetooth Beacon.

1. Nút cảm biến:
Nút cảm biến, có sơ đồ khối được mô tả ở Hình 5, có cấu 

tạo gồm 01 bo mạch vi xử lý, 01 cảm biến nhiệt hồng ngoại, 01 
động cơ servo, 01 đèn LED lazer và 01 mô-đun thu/phát sóng 
Bluetooth.

� Bo mạch vi xử lý: một kit Arduino Nano [7] được sử 
dụng để điều khiển hoạt động của nút cảm biến. Dữ liệu nhiệt 
độ đọc từ cảm biến nhiệt hồng ngoại sẽ được truyền về bộ 
trung tâm thông qua mô-đun thu/phát sóng Bluetooth.

Hình 4. Sơ đồ khối hệ thống giám sát nhiệt độ thiết bị điện cao áp.

� Cảm biến nhiệt hồng ngoại: Cảm biến đo nhiệt độ sử 
dụng trong nghiên cứu này là MLX90621 của hãng Melexis 
[8]. Cảm biến đo nhiệt độ dựa trên nguyên lý sử dụng một 
mảng gồm 16x4 điểm (pixels) cảm biến hồng ngoại để thu 
nhận bức xạ nhiệt hồng ngoại của vật thể với mỗi pixel là một 
điểm đo riêng biệt (Hình 6). Dữ liệu ngõ ra của cảm biến được 
lưu trữ trong RAM nội và có thể truy cập đến từng pixel thông 
qua giao thức I2C. Cảm biến được hiệu chuẩn để đo nhiệt độ 
vật thể trong khoảng từ �500 C đến 3000 C [8].

� Động cơ servo: Để có thể đo đạc nhiệt độ tại 3 vị trí của 
một trạm biến áp bằng 01 cảm biến MLX90621, một động cơ 
servo được sử dụng để thay đổi hướng nhìn của cảm biến. Các 
vị trí cần đo nhiệt độ là 3 mối nối tương ứng với 3 pha của máy 
biến áp. Bo mạch vi xử lý sẽ điều khiển góc quay của động cơ 
servo tương ứng với vị trí điểm cần đo đạc. Một đèn LED lazer 
cũng được gắn trên trục quay của động cơ servo với mục đích 
chỉ thị vị trí điểm đo đạc hiện tại của cảm biến.

� Mô-đun thu/phát sóng Bluetooth: Một mô-đun Bluetooth 
4.0 (còn gọi là Bluetooth Low Energy � BLE) được sử dụng để 
kết nối các nút cảm biến với Bộ thu thập dữ liệu [9,10]. Các 
mô-đun Bluetooth được thiết lập chế độ hoạt động theo chuẩn 
Beacon cho phép các Nút cảm biến truyền dữ liệu về Bộ thu 
thập dữ liệu qua kênh quảng bá (advertising) mà không cần 
thực hiện việc kết nối giữa 2 mô-đun Bluetooth [11,12]. 
Phương thức này không chỉ giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ 
của nút cảm biến mà còn cho phép đơn giản hóa việc truyền dữ 
liệu từ các nút cảm biến về Bộ thu thập dữ liệu.

Lưu đồ giải thuật điều khiển hoạt động của Nút cảm biến 
được trình bày ở Hình 7. Theo đó, ở thời điểm bắt đầu chương 
trình, động cơ servo được đặt ở vị trí khởi tạo. Sau khoảng thời 
gian chờ T giây, động cơ servo quay cảm biến hướng đến vị trí 
thứ 1 để đo nhiệt độ; sau T giây tiếp theo quay cảm biến đến vị 
trí thứ 2; sau T giây tiếp theo nữa quay đến vị trí 3 để đo nhiệt 
độ. Sau khi thu thập đủ giá trị nhiệt độ của 3 điểm cần đo trên 
máy biến áp, dữ liệu sẽ được phát lên kênh quảng bá của tín 
hiệu Bluetooth. Sau đó, động cơ servo được đưa về điểm khởi 
tạo để bắt đầu một chu kỳ mới.
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Hình 5. Sơ đồ khối Nút cảm biến đo nhiệt độ thiết bị điện.

Hình 6. Sơ đồ khối chức năng của cảm biến MLX90621 [8]. Ảnh nhỏ: 
Cảm biến thực tế.

Hình 7. Lưu đồ giải thuật điều khiển Nút cảm biến.

2. Bộ thu thập dữ liệu:
Sơ đồ khối Bộ thu thập dữ liệu được trình bày ở Hình 8. 

Một kit ESP8266 NodeMCU [13,14] được sử dụng làm bộ xử 
lý để nhận và xử lý dữ liệu nhiệt độ từ các Nút cảm biến thông 
qua 01 mô-đun Bluetooth HM-10 [15]. Mô-đun Bluetooth HM-
10 quét các tín hiệu Beacon để lấy dữ liệu nhiệt độ từ các Nút 
cảm biến lưu vào thẻ nhớ SD và hiển thị thông tin lên màn hình 
LCD. Bên cạnh đó, kit ESP8266 cũng được lập trình để thiết 
lập một Web Server và điểm phát sóng Wi-Fi cho phép các 
thiết bị di động, máy tính kết nối truy vấn thông tin nhiệt độ 
các thiết bị điện. Lưu đồ chương trình điều khiển hoạt động của 
Bộ thu thập dữ liệu được trình bày ở Hình 9. Theo đó, hệ thống 
sẽ phát thông tin cảnh báo bằng tiếng còi và màu sắc trên giao 
diện tương ứng với 2 ngưỡng nhiệt độ được cài đặt trước (trong 
thí nghiệm này là 600 C và 900 C).

Hình 8. Sơ đồ khối Bộ thu thập dữ liệu.

Hình 9. Lưu đồ giải thuật điều khiển Bộ thu thập dữ liệu.
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III. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
Một hệ thống gồm 01 Bộ thu thập dữ liệu và 01 Nút cảm 

biến đã được thi công để thử nghiệm trong điều kiện thực tế. 
Mạch điện của Nút cảm biến được đặt trong một hộp kín và 
được cấp điện bởi 01 bộ nguồn pin năng lượng mặt trời [16] 
như ở Hình 10. Bộ thu thập dữ liệu tạo điểm phát sóng Wi-Fi 
nội bộ cho phép truy cập Web server thông qua địa chỉ IP: 
http://192.168.1.46 (Hình 11). Người sử dụng thông qua thiết 
bị di động có thể truy cập vào địa chỉ IP này để truy xuất giá trị 
nhiệt độ của thiết bị điện (Hình 12). Bên cạnh đó, dữ liệu nhiệt 
độ cũng được lưu trữ trên thẻ nhớ SD dưới dạng file Excel 
(định dạng .csv) như ở Hình 13.

Để đánh giá khả năng đáp ứng của giải pháp đề xuất trong 
điều kiện thực tế, một thí nghiệm đã được thực hiện để đo nhiệt 
độ của 01 máy biến áp 22 kV đang hoạt động tại Trạm biến áp 
220 kV Cần Thơ (Hình 14). Tại thời điểm đo đạc, nhiệt độ môi 
trường là 280 C, Nút cảm biến được đặt cách điểm đo 2 mét. 
Một camera chụp ảnh nhiệt FLIR E60 được sử dụng như một 
chuẩn để so sánh [17]. Kết quả thực nghiệm (Hình 15 và 16) 
cho thấy số liệu nhiệt độ đo đạc bằng hệ thống đề xuất (370 C) 
sai lệch so với số liệu đo đạc từ camera ảnh nhiệt FLIR E60 
(37.90 C) khoảng 10 C. Khoảng cách truyền / nhận dữ liệu giữa 
Nút cảm biến và Bộ thu thập dữ liệu đạt khoảng 30 mét và có 
thể xa hơn khi sử dụng ăng-ten có độ lợi cao. Với kết quả này, 
hệ thống có thể đáp ứng được các yêu cầu của công tác giám 
sát nhiệt độ thiết bị điện vận hành tại Trạm biến áp.

Hình 10. Mạch điện thực tế của Nút cảm biến.

Hình 11. Màn hình LCD Bộ thu thập dữ liệu hiển thị địa chỉ kết nối.

Hình 12. Giao diện hiển thị nhiệt độ trên thiết bị di động.

Hình 13. File dữ liệu nhiệt độ lưu trữ trên thẻ nhớ SD.

Hình 14. Thí nghiệm đo nhiệt độ máy biến áp 22 kV.
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Hình 15. Kết quả đo nhiệt độ bằng cảm biến MLX90621.

Hình 16. Kết quả đo nhiệt độ bằng camera chụp ảnh nhiệt FLIR E60.

IV. KẾT LUẬN

Nội dung bài viết đã trình bày việc thiết kế và thử nghiệm 
một giải pháp có chi phí thấp cho phép giám sát tự động nhiệt 
độ mối nối và thiết bị cao áp trong Trạm biến áp ứng dụng 
cảm biến nhiệt hồng ngoại và công nghệ truyền thông 
Bluetooth Beacon. Giải pháp đề xuất cho phép nhân viên điều 
hành Trạm biến áp giám sát nhiệt độ thiết bị cao áp theo thời 
gian thực tại chổ hoặc từ xa thông qua kết nối internet. Kết 
quả thực nghiệm cho thấy nhiệt độ đo đạc có sai số khoảng 
10C so với kết quả đo bằng camera chụp ảnh nhiệt FLIR E60. 
Kết quả nghiên cứu có thể được ứng dụng để tự động hóa việc 
giám sát nhiệt độ thiết bị điện vận hành tại Trạm biến áp giúp 
giảm chi phí nhân công và nâng cao độ ổn định của mạng lưới 
cung cấp điện. Trong thời gian tới, nhóm tác giả sẽ tiếp tục 
nghiên cứu hoàn thiện các chức năng của hệ thống hướng tới 
việc triển khai sử dụng trong thực tế.
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và �‡nh v‡ �Áng thÌi trên n∑n t£ng ROS
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Tóm t≠t—Bài báo trình bày nghiên c˘u, thi∏t k∏ mÎt
robot có kh£ n´ng xây d¸ng b£n �Á và �‡nh v‡ �Áng thÌi
(SLAM) trên n∑n t£ng mã nguÁn m cıa hª �i∑u hành
robot (ROS). VÓi kích th˜Óc nh‰ gÂn và chi phí thßp,
robot có kh£ n´ng t¸ �Îng di chuy∫n, thu d˙ liªu cıa môi
tr˜Ìng, xây d¸ng b£n �Á và �‡nh v‡ v‡ trí trên b£n �Á cıa
trong môi tr˜Ìng trong nhà có cßu trúc không xác �‡nh.
Hiªu qu£ ho§t �Îng cıa robot �˜Òc ki∫m nghiªm thông
qua các �ánh giá th¸c nghiªm trong môi tr˜Ìng th¸c.

T¯ khóa—robot di �Îng, SLAM, RTAB-Map, ROS.

I. GIŒI THIõU

Ngày nay robot di �Îng �˜Òc s˚ dˆng rÎng rãi trong
các ˘ng dˆng liên quan tÓi ho§t �Îng t¸ tr‡, không c¶n
s¸ giám sát cıa con ng˜Ìi. Ho§t �Îng t¸ tr‡ cıa robot
di �Îng trong môi tr˜Ìng ch˜a bi∏t tr˜Óc liên quan �∏n
kh£ n´ng t¸ nh™n bi∏t �˜Òc môi tr˜Ìng xung quanh,
xây d¸ng b£n �Á, �‡nh v‡, l™p k∏ ho§ch �˜Ìng �i và
�i∑u khi∫n chuy∫n �Îng [1], [2].

Xây d¸ng b£n �Á và �‡nh v‡ �Áng thÌi hay còn gÂi là
SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) [3],
[4] là mÎt trong nh˙ng vßn �∑ �ang �˜Òc quan tâm
nghiên c˘u nhi∑u trong nh˙ng n´m g¶n �ây. Ph˜Ïng
pháp này d˙ liªu t¯ các c£m bi∏n �∫ tái t§o môi tr˜Ìng
ho§t �Îng thông qua viªc �˜a thông tin môi tr˜Ìng vào
mÎt b£n �Á 2D ho∞c 3D. Trên d˙ liªu cıa b£n �Á �˜Òc
xây d¸ng, robot có th∫ �‡nh v‡ �˜Òc tr§ng thái hay t˜ th∏
cıa mình trong b£n �Á. C£m bi∏n s˚ dˆng trong SLAM
�˜Òc phân thành hai lo§i: c£m bi∏n ngo§i vi (thu nh™n
d˙ liªu t¯ môi tr˜Ìng bên ngoài) và c£m bi∏n nÎi vi
(xác �‡nh s¸ thay �Íi v‡ trí, h˜Óng hay gia tËc,...). �∫
t´ng �Î chính xác, SLAM th˜Ìng k∏t hÒp các d˙ liªu
t¯ nhi∑u c£m bi∏n thông qua các ph˜Ïng pháp xác sußt
nh˜ Markov, Kalman, PF,...[5], [4], [7]. Tuy nhiên viªc
s˚ dˆng nhi∑u c£m bi∏n làm t´ng �Î ph˘c t§p và chi phí
cıa hª thËng. Hiªn nay vÓi s¸ phát tri∫n cıa lænh v¸c
th‡ giác máy nên các hª thËng SLAM th˜Ìng s˚ dˆng
camera �∫ thu d˙ liªu £nh t¯ môi tr˜Ìng ho§t �Îng. Hª
thËng SLAM s˚ dˆng c£m bi∏n £nh có th∫ ho§t �Îng

trong môi tr˜Ìng ngoài trÌi hay trong nhà mÎt cách
thu™n lÒi, dπ dàng bi không phˆ thuÎc vào sË l˜Òng
hay v‡ trí l≠p �∞t các c£m bi∏n, ví dˆ nh˜ IPS vÓi các
beacon g≠n trên t˜Ìng.

Bên c§nh �ó, cùng vÓi xu h˜Óng s˚ dˆng hª �i∑u
hành robot - ROS (Robot Operating System) [8], [12]
là ph¶n m∑m mã nguÁn m thì ph˜Ïng pháp SLAM �ã
�˜Òc phát tri∫n hiªu qu£. Ph˜Ïng pháp SLAM s˚ dˆng
c£m bi∏n £nh phÍ bi∏n trên n∑n t£ng ROS hiªn nay là
Visual SLAM. MÎt sË ph˜Ïng pháp Visual SLAM nh˜
maplab, ORB-SLAM2, DVO-SLAM, Elastic Fusion, ....
Các ph˜Ïng pháp này gi£ �‡nh camera không b‡ c£n
tr ho∞c hình £nh thu �˜Òc luôn �¶y �ı các tính n´ng.
Viªc gi£ �‡nh này không phù hÒp vÓi th¸c t∏ cıa môi
tr˜Ìng �Îng vÓi nh˙ng thay �Íi khó d¸ �oán tr˜Óc. MÎt
sË các ph˜Ïng pháp Visual SLAM có tính n´ng m§nh
hÏn nh˜ MCPTAM, RGBDSLAMv2 hay RTAB-Map �ã
kh≠c phˆc �˜Òc h§n ch∏ trên [9], [10], [11].

Trong các ph˜Ïng pháp Visual SLAM trên thì RTAB-
Map t˜Ïng �Ëi toàn diªn khi có th∫ cung cßp b£n �Á
d§ng l˜Ói 2D (Occupancy Grid) nh˜ cách s˚ dˆng c£m
bi∏n thông th˜Ìng hay b£n �Á 3D (Octomap). RTAB-
Map phát tri∫n trên n∑n t£ng th˜ viªn �Îc l™p C++, phân
phËi d˜Ói d§ng mÎt ROS package có kh£ n´ng x˚ l˛ thÌi
gian th¸c, tËi ˜u hóa chính xác viªc �‡nh v‡ và t§o b£n
�Á th¸c t∏ .

Bài báo nghiên c˘u xây d¸ng mÎt robot có kh£ n´ng
xây d¸ng b£n �Á và �‡nh v‡ �Áng thÌi s˚ dˆng ph˜Ïng
pháp RTAB-Map trên n∑n t£ng cıa ROS. Kích th˜Óc
cıa robot nh‰, thi∏t b‡ �˜Òc l≠p �∞t phù hÒp tËi ˜u phù
hÒp vÓi ho§t �Îng cıa môi tr˜Ìng trong nhà. Robot có
kh£ n´ng di chuy∫n t¸ �Îng, thu d˙ liªu, xây d¸ng b£n
�Á và �‡nh v‡ v‡ trí trên b£n �Á. K∏t qu£ cıa SLAM s≥
�˜Òc s˚ dˆng �∫ l™p k∏ ho§ch �˜Ìng �i cho robot trong
hª thËng d®n �˜Ìng t¸ �Îng.

Cßu trúc cıa bài báo �˜Òc trình bày trong 4 ph¶n.
Ph¶n 1 là giÓi thiªu và mˆc tiêu nghiên c˘u. Ph¶n 2
trình bày chi ti∏t v∑ mô hình hª thËng xây d¸ng b£n
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�Á và �‡nh v‡ �Áng thÌi. MÎt sË k∏t qu£ th¸c nghiªm
�∫ �ánh giá hiªu qu£ ho§t �Îng cıa robot �∑ xußt �˜Òc
trình bày trong ph¶n 3. Ph¶n cuËi cùng là k∏t lu™n và
h˜Óng phát tri∫n ti∏p theo.

II. MÔ HÌNH Hõ TH»NG
A. Hª thËng ph¶n c˘ng

Hình 1 th∫ hiªn sÏ �Á k∏t nËi các thành ph¶n hª
thËng cıa robot nh¨m th¸c hiªn viªc di chuy∫n �∫ xây
d¸ng b£n �Á và �‡nh v‡ trong môi tr˜Ìng trong nhà.
Các thành ph¶n trong hª thËng �˜Òc chia thành hai khËi
chính: khËi xây d¸ng b£n �Á và �‡nh v‡ s˚ dˆng camera
Realsense D435 k∏t nËi vÓi máy tính Jetson Nano vÓi
ROS trên Ubuntu 18.04, khËi chuy∫n �Îng là cÏ cßu di
chuy∫n hai bánh vi sai k∏t nËi vÓi vi �i∑u khi∫n Arduino
Mega2560, giao ti∏p gi˙a Arduino và Jetson Nano qua
UART. NguÁn �iªn áp cıa hai khËi này �˜Òc cung cßp
t¯ khËi nguÁn 5 - 12 V. Các thành ph¶n ph¶n c˘ng �˜Òc

 

 

 

Hình 1. SÏ �Á k∏t nËi các thành ph¶n hª thËng.

�∞t trên mÎt khung robot. VÓi yêu c¶u v∑ trÂng l˜Òng
nh‰, �Î linh ho§t cao trong môi tr˜Ìng trong nhà nên
khung robot �˜Òc thi∏t k∏ b¨ng công nghª in 3D vÓi v™t
liªu nh¸a, mô �un hóa cao nên dπ dàng l≠p �∞t, �i∑u
chønh. Hình 2 th∫ hiªn mô hình thi∏t k∏ 3D cıa robot.
Robot có kích th˜Óc 180 cm x 150 cm x 118 mm. �˜Ìng
kính bánh xe 0,065 m và kho£ng cách gi˙a hai bánh là
0,15 m. Hình 3 mô t£ v‡ trí cıa l≠p �∞t các thi∏t b‡ trên
khung robot. Thi∏t k∏ này cho phép tËi ˜u kích th˜Óc
cıa robot mà v®n �£m b£o an toàn và tính hiªu qu£ cıa
các thi∏t b‡. Hình £nh robot th¸c t∏ �˜Òc th∫ hiªn trên
Hình 4.

B. Hª thËng ph¶n m∑m

Hình 5 th∫ hiªn sÏ �Á khËi cıa hª thËng ph¶n m∑m
�i∑u khi∫n th¸c hiªn ch˘c n´ng SLAM. Ch˜Ïng trình
ho§t �Îng theo nguyên l˛ vòng khép kín: thu™t toán th´m
dò s≥ ho§ch �‡nh �˜Ìng �i t¸ �Îng cho robot trong môi
tr˜Ìng ch˜a bi∏t tr˜Óc và ˜Óc l˜Òng v‡ trí t˜Ïng �Ëi
cıa c£m bi∏n, tr£ v∑ tr§ng thái robot (x,y,✓) làm d˙

 

 

 

Hình 2. Thi∏t k∏ 3D cıa robot.
 

 

 

Hình 3. V‡ trí các thi∏t b‡ trên khung robot.

liªu cho khËi chuy∫n �Îng; khËi chuy∫n �Îng s≥ �i∑u
khi∫n chuy∫n �Îng cıa robot, �Áng bÎ hóa odometry
t¯ bánh xe và d˙ liªu t¯ hª thËng c£m bi∏n �˜a vào
khËi xây d¸ng b£n �Á và �‡nh v‡ s˚ dˆng ph˜Ïng pháp
RTAB_Map; khËi tÍng hÒp d˙ liªu s≥ tÍng hÒp d˙ liª
c£m bi∏n, so sánh t˜Ïng quan và ˜Óc l˜Òng tr§ng thái
t˜Ïng �Ëi cıa rbot trong b£n �Á; phân �o§n Pointcloud
l≠p ghép các node d˙ liªu quan trÂng �∫ xây d¸ng thành
b£n �Á hoàn chønh. Chi ti∏t cıa hai khËi chính là SLAM
và chuy∫n �Îng �˜Òc miêu t£ trong ph¶n d˜Ói �ây.

1) KhËi xây d¸ng b£n �Á và �‡nh v‡: KhËi xây d¸ng
b£n �Á và �‡nh v‡ �Áng thÌi hay còn gÂi là SLAM s˚
dˆng camera Realsense D345 �∫ thu £nh chi∑u sâu qua
th˜ viªn librealsense2. Ph˜Ïng pháp RTAB_Map s≥ xây
d¸ng b£n �Á d¸a trên s¸ xußt hiªn cıa s¸ v™t trong thÌi
gian th¸c. Hình 6 th∫ hiªn sÏ �Á khËi cıa ph˜Ïng pháp
RTAB_Map vÓi ch˘c n´ng cıa các khËi nh˜ sau:

• Front-end: trích xußt các �∞c tr˜ng £nh RGB và lßy
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Hình 4. Hình £nh robot th¸c t∏.

 

Hình 5. SÏ �Á hª thËng �i∑u khi∫n.

chi∑u sâu t˜Ïng ˘ng cıa các �∞c tr˜ng b¨ng hình
£nh �Î sâu sau �ó ˜Óc tính chuy∫n �Îng vÓi các
hình £nh tr˜Óc �ó b¨ng các �∞c tr˜ng 3D t˜Ïng
˘ng. MÈi node trong b£n �Á �˜Òc t§o ch˘a c£ hình
£nh RGB và hình �Î �Î sâu vÓi t˜ th∏ (odometry).

• Back-end: các liên k∏t �˜Òc chuy∫n �Íi gi˙a mÈi
node. Khi b£n �Á �˜Òc c™p nh™t, RTAB_Map so
sánh hình £nh mÓi vÓi tßt c£ các hình £nh tr˜Óc
�ó trong b£n �Á �∫ tìm mÎt vòng l∞p. Khi tìm thây
mÎt vòng l∞p, th¸c hiªn tËi ˜u hóa b£n �Á vÓi các
t˜ th∏ �˜Òc chønh s˚a.

 

Hình 6. SÏ �Á cıa ph˜Ïng pháp RTAB_Map.

2) KhËi chuy∫n �Îng: KhËi chuy∫n �Îng có cßu trúc
hai bánh vi sai d®n �Îng và mÎt bánh d®n h˜Óng. Ho§t
�Îng vi sai d¸a trên s¸ chênh lªch v™n tËc gi˙a hai bánh
xe làm cho robot chuy∫n �Îng theo mÎt cung tròn có tâm
n¨m trên trˆc bánh xe. Hình 7 là mô hình �Îng hÂc cıa
cßu trúc hai bánh vi sai trong hª tÂa �Î �∑ các. Trong
�ó (XG, OG, YG) là hª tÂa �Î toàn cˆc, (XR, OR, YR)
là hª tÂa �Î g≠n vÓi robot. T˜ th∏ cıa robot bao gÁm

 

 

Hình 7. Mô hình �Îng hÂc cıa cßu trúc hai bánh vi sai.

v‡ trí và h˜Óng trong hª tÂa �Î toàn cˆc �˜Òc bi∫u diπn
thông qua bi∏n tr§ng thái (x, y, ✓). R là bán kính bánh
xe và L là kho£ng cách gi˙a hai bánh. V™n tËc tuy∏n
tính u và v™n tËc góc ! liên quan tÓi chuy∫n �Îng cıa
robot. Mô hình �Îng hÂc bi∫u diπn s¸ thay �Íi tr§ng
thái cıa robot thông qua các bi∏n v™n tËc nh˜ sau:

8
><

>:

ẋ(t) = u(t)cos(✓(t))

ẏ(t) = u(t)sin(✓(t))

✓̇ = !(t)

(1)

V™n tËc tuy∏n tính u và v™n tËc góc ! �˜Òc xác �‡nh
thông qua v™n tËc góc cıa bánh trái (!L) và bánh ph£i
(!R) theo công th˘c sau:

(
u(t) = R(!L + !R)/2;

!(t) = R(!R � !L)/L
(2)

III. KòT QUÉ TH‹C NGHIõM
Hiªu qu£ cıa hª thËng xây d¸ng b£n �Á và �‡nh v‡

�˜Òc �ánh giá thông qua ho§t �Îng cıa robot trong môi
tr˜Ìng trong nhà. Robot di chuy∫n vÓi v™n tËc trung
bình �∫ xây d¸ng b£n �Á vÓi các thông sË nh˜ sau: v™n
tËc tuy∏n tính 0,129 (m/s), v™n tËc góc 0,29 (rad/s), tËc
�Î x˚ l˛ £nh 1 Hz, t¶n sË lßy m®u d˙ liªu 30 Hz.

A. Xây d¸ng b£n �Á và �‡nh v‡ phòng 1

Phòng 1 là phòng thí nghiªm trong nhà có diªn tích
50 m2, n∑n lát �á. Hình 8 (a) là hình £nh th¸c t∏ cıa
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cıa phòng 1. Phòng thí nghiªm có kê các dãy bàn th¸c
nghiªm và có kho£ng trËng gi˙a các dãy bàn. Robot di
chuy∫n xung quanh phòng, s˚ dˆng camera �∫ thu £nh
khi di chuy∫n, t¯ �ó tái t§o l§i b£n �Á cıa phòng. Hình
8 (b) là k∏t qu£ xây d¸ng b£n �Á 2D cıa phòng 1. B£n
�Á 3D thu �˜Òc  Hình 8 (c) là các pointcloud hay còn
gÂi là �ám mây �i∫m. �ây là t™p hÒp các �i∫m trong
không gian 3 chi∑u. D˙ liªu �ám mây này bi∫u th‡ hình
£nh cıa mÎt v™t th∫ d˜Ói d§ng nhi∑u �i∫m trong không
gian và mÈi �i∫m �ó mang tÂa �Î (x, y, z). �˜Ìng màu
xanh trong b£n �Á th∫ hiªn �˜Ìng robot �ã �i qua, vùng
tr≠ng là không gian không có v™t th∫ do �ó robot có th∫
ho§t �Îng trong vùng này, vùng màu �en là nÏi robot
không ho§t �Îng �˜Òc do có các v™t c£n.

Hình 9 bi∫u diπn chi ti∏t k∏t qu£ xây d¸ng b£n �Á
trong t¯ng khu v¸c cıa phòng. Do kích th˜Óc robot
nh‰, nên th‡ tr˜Ìng ho§t �Îng cıa camera  vùng t¶m
thßp nh˜ng thu �˜Òc £nh  kho£ng cách xa. K∏t qu£ cho
thßy robot có kh£ n´ng tái t§o l§i b£n �Á mÎt cách hiªu
qu£.

Sau khi b£n �Á �˜Òc xây d¸ng, v‡ trí cıa các �i∫m
trên b£n �Á �˜Òc xác �‡nh nh˜ trên Hình 10. TÂa �Î
(x, y) mÎt sË �i∫m (A, B, C, D, E) c¶n xác �‡nh có giá
tr‡ trên B£ng I.

B£ng I
�¿NH V¿ CÁC V¿ TRÍ TRÊN BÉN �«

V‡ trí TÂa �Î (x, y)
(m)

A (1,430 2,925)
B (2,470 0,390)
C (5,850 0,455)
D (5,655 2,860)
E (5,655 5,070)

�∫ �ánh giá �Î chính xác cıa ph˜Ïng pháp xây d¸ng
b£n �Á và �‡nh v‡. B£ng II �ánh giá kho£ng cách các
�˜Ìng trên b£n �Á và các �˜Ìng th¸c t∏ t§i phòng 1 vÓi
các chø sË nh˜ sau: các �˜Ìng �ánh giá �˜Òc t§o bi
các �i∫m �‡nh v‡ trong B£ng I; giá tr‡ �o �˜Òc trên b£n
�Á; giá tr‡ �o th¸c t∏ t§i phòng; sai sË gi˙a giá tr‡ �o
trên b£n �Á và giá tr‡ �o th¸c t∏. Sai sË trung bình cıa
các �o§n là 0,028 (m). Sai sË này là phù hÒp vÓi kích
th˜Óc cıa robot.

B. Xây d¸ng b£n �Á và �‡nh v‡ phòng 2

Phòng 2 có diªn tích nh‰, 10 m2, vÓi bàn, gh∏ và
tı. Robot di chuy∫n quanh phòng �∫ xây d¸ng b£n �Á
cıa phòng. Hình 11 th∫ hiªn k∏t qu£ �‡nh v‡ cıa phòng
2 vÓi b£n �Á 2D (Hình 11 (a)) và b£n �Á 3D (Hình

B£ng II
�ÁNH GIÁ KHOÉNG CÁCH CÁC �◊ÕNG TRÊN BÉN �« VÀ TH‹C Tò

PHÒNG 1

Kho£ng cách Giá tr‡ trên b£n �Á Giá tr‡ th¸c t∏ Sai sË
(m) (m) (m) (%)
AB 5,92 5,9 0,02
CD 1,89 1,85 0,04
EF 2,01 2,0 0,01
GH 0,91 0,94 0,03
IK 2,7 2,66 0,04

11 (b)). B£n �Á thu �˜Òc vÓi vùng màu tr¨ng là vùng
robot có th∫ ho§t �Îng và vùng không ho§t �Îng �˜Òc
màu �en do ch˘a các �Á v™t. Các vùng tr¨ng và �en xác
�‡nh �˜Òc trên b£n �Á giËng vÓi các không th¸c t∏ cıa
phòng. K∏t qu£ �‡nh v‡ các �˜Ìng trên b£n �Á phòng
2 �˜Òc th∫ hiªn trên Hình 12. B£ng III cho thßy giá tr‡
kho£ng cách cıa các �˜Ìng �o trên b£n �Á và trên th¸c
t∏. Sai sË trung bình cıa các �˜Ìng là 0.0163 (m). Giá
tr‡ sai sË này nh‰ hÏn trong tr˜Ìng hÒp phòng 1 và phù
hÒp vÓi kích th˜Óc cıa robot. K∏t qu£ th¸c nghiªm quá

B£ng III
�ÁNH GIÁ KHOÉNG CÁCH CÁC �◊ÕNG TRÊN BÉN �« VÀ TH‹C Tò

PHÒNG 2

Kho£ng cách Giá tr‡ trên b£n �Á Giá tr‡ th¸c t∏ Sai sË
(m) (m) (m) (%)
AB 0,585 0,6 0,015
CD 0,195 0,2 0,005
EF 1,235 1,22 0,015
GH 0,92 0,95 0,03

trình xây d¸ng b£n �Á và �‡nh v‡ cıa robot trong hai
phòng trên cho thßy hiªu qu£ ho§t �Îng cıa hª thËng
SLAM. Hª thËng có kh£ n´ng tái t§o l§i b£n �Á và �‡nh
v‡ �˜Òc các v‡ trí trên b£n �Á. Sai sË cıa hª thËng nh‰,
phù hÒp vÓi kích th˜Óc cıa robot.

IV. KòT LUäN

MÎt robot có kích th˜Óc nh‰ gÂn, chi phí thßp �ã �˜Òc
phát tri∫n trong nghiên c˘u này. Ph˜Ïng pháp Visual
SLAM trên n∑n t£ng ROS cho phép robot có th∫ thu
d˙ liªu cıa môi tr˜Ìng, xây d¸ng b£n �Á và �‡nh v‡ ví
trí cıa trên b£n �Á cıa môi tr˜Ìng trong nhà. Hiªu qu£
ho§t �Îng cıa robot �˜Òc ki∫m nghiªm thông qua các
�ánh giá th¸c nghiªm trong phòng th¸c t∏. K∏t qu£ cıa
SLAM s≥ �˜Òc s˚ dˆng �∫ l™p k∏ ho§ch �˜Ìng �i cho
robot trong hª thËng d®n �˜Ìng t¸ �Îng.
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(a) Hình £nh th¸c t∏
 

(b) B£n �Á 2D
 

(c) B£n �Á 3D

Hình 8. Xây d¸ng b£n �Á phòng 1

 

  

  

(a) Hình £nh th¸c t∏ 1

 

  

  

(b) B£n �Á 3D 1

 

  

  

(c) Hình £nh th¸c t∏ 2

 

  

  

(d) B£n �Á 3D 2

 

  

  

(e) Hình £nh th¸c t∏ 3

 

  

  

(f) B£n �Á 3D 3  

  

  
(g) Hình £nh th¸c t∏ 4 

  

  
(h) B£n �Á 3D 4

Hình 9. Xây d¸ng b£n �Á mÎt sË vùng cıa phòng 1

 

 

 

Hình 10. �‡nh v‡ phòng 1

LÕI CÉM ÃN
Nghiên c˘u này �˜Òc tài trÒ bi �§i hÂc QuËc gia

Hà nÎi theo �∑ tài mã sË QG.17.69.

TÀI LIõU THAM KHÉO

[1] Roland Siegwart, IIlah R Noubaskh, "Introduction to Au-
tonomous Mobile Robot", MIT Press, London, England, 2004

[2] Phillip McKerrow, "Introduction to Robotics", Addison-Wesley,
1991.

[3] "https://www.gislounge.com/robotic-mapping-simultaneous-
localization-and-mapping-slam/"

[4] Giorgio Grisetti, Rainer Kummerle, Cyrill Stachniss, Wolfram
Burgard, “A Tutorial on Graph-Based SLAM”, IEEE Intelligent
Transportation Systems Magazine, Volume: 2, Issue: 4, 2010

[5] Dieter Fox, Wolfram Burgard, and Sebastian Thrun, "Markov
Localization for Mobile Robots in Dynamic Environments",
Journal of Artificial Intelligence Research 11, pp 391-427, 1999

[6] D. Simon, "Optimal State Estimation: Kalman, H Infinity, and
Nonlinear Approaches", Inc, ISBN 9780471708582, 2006.

[7] E. A. Wan and R. v. d. Merwe, "The Unscented Kalman Filter
for Nonlinear Estimation", Proceedings of Symposium 2000 on
Adaptive Systems for Signal Processing, Communication and
Control (AS-SPCC), Lake Louise, Alberta, Canada, 2000

[8] ROS: http://wiki.ros.org/Documentation
[9] Sarganil Das, “Simultaneous Localization and Mapping (SLAM)

using RTAB-Map”, 2018.
[10] D. Schleicher, L.Bergasa, M.Ocan, R.Barea and E.Lo pez “Real-

time hierarchical stereo Visual SLAM in large-scale environ-

Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2020)

ISBN: 978-604-80-5076-4 73



 

 

 

(a) B£n �Á 2D  

 

 

(b) B£n �Á 3D

Hình 11. Xây d¸ng b£n �Á phòng 2

 

 

 
Hình 12. �‡nh v‡ phòng 2

ments”, Robotics and Autonomous Systems, vol. 58, no. 8, pp.
991–1002, 2010.

[11] Nicolas Ragot, Redouane Khemmar, Adithya Pokala, Romain
Rossi "Benchmark of Visual SLAM Algorithm: ORB-SLAM2
vs RTAB-Map", Eighth International Conference on Emerging
Security Technologies (EST),DOI: 10.1109/EST.2019.8806213
2019

[12] Bruno M. F. da Silva, Rodrigo S. Xavier and Luiz
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Abstract—Bài báo trình bày kết quả xây dựng và thực thi hệ 
thống bảo mật dựa trên Root-of-Trust và Keystone Enclave. Hệ 
thống tận dụng ưu điểm của kiến trúc RISC-V, trong đó có kiến 
trúc bộ nhớ PMP (Physical Memory Protection), cho phép phân 
quyền người dùng ở Supervisor Mode (S-mode), Machine Mode 
(M-mode), User Mode (U-mode) sẽ được truy cập ở các không 
gian bộ nhớ, đảm bảo tính bảo mật cho các phân quyền cụ thể. 
Ngoài ra, bài báo trình bày quá trình xác thực Root-of-Trust ở 
mức thấp trong quá trình khởi động dùng thuật toán SHA-3 để 
băm dữ liệu và ED25519 để mã hóa và chứng thực. Sau khi khởi 
động an toàn, hệ thống chuyển quyền qua hệ điều hành, các gói 
tin được xác thực và giám sát bởi Security Monitor trên RISC-V. 
Hệ thống được thực hiện trên bo mạch Si-Five chứa lõi RISC-V 
và bo mạch xác thực quá trình Root of Trust để demo quá trình 
bảo mật dữ liệu. Hệ thống có thể ứng dụng trong bảo mật hệ 
thống Internet-of-Things (IoTs), bảo mật quá trình truyền nhận 
dữ liệu trong mạng từ các node, máy con đến máy chủ. 

Keywords- TEE, Root-of-trust, bảo mật, SHA-3, RISC-V, 
Keystone, Enclave, Internet-of-Things. 

I. GIỚI THIỆU 
Trong những năm gần đây, điện toán đám mây đã tạo ra 

một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp máy tính, thay 
đổi cơ bản cách thức sử dụng nguồn tài nguyên, cơ cấu vận 
hành cũng như việc lưu trữ, phân phối và xử lí thông tin. Đa số 
chúng ta đều đã và đang sử dụng một hoặc nhiều các dịch vụ 
ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong đời sống hàng 
ngày cũng như trong quản lý doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số 
vấn đề được đặt ra về đảm bảo an toàn thông tin như: các gói 
tin được người dùng gửi đi có thể bị dẫn đến một hệ thống 
không đáng tin cậy được tin tặc bố trí sẵn, từ đó dẫn đến việc 
thông tin nhận sai lệch và khả năng lộ thông tin cá nhân, một 
vấn đề khác cũng được đặt ra, khi ta chạy nhiều chương trình 
trên cùng một cháy chủ, một điều không thể tránh khỏi là máy 
chủ có khả năng bị nhiễm các phần mềm độc hại hay một phần 
mềm nào đó cố tình muốn đánh cắp dữ liệu và thông tin riêng 
tư. 

Các công nghệ bảo mật truyền thống cho thấy nhiều 
khuyết điểm và không còn phù hợp với điều kiện của hiện tại. 
Trong các hệ thống cũ, các ứng dụng quan trọng thường chia 
sẻ chung môi trường thực thi với các ứng dụng không đáng tin 
cậy, do đó các thông tin quan trọng có thể dễ dàng bị đánh 
cắp. Nhiều công ty và tập đoàn lớn muốn phát triển một môi 
trường thực thi an toàn để chạy các ứng dụng quan trọng của 
họ và không quan tâm đến các mối đe dọa về bảo mật từ các 

thành phần không tin cậy trên hệ điều hành [1]. Môi trường 
thực thi đáng tin cậy (Trusted Execution Environment) ở Hình 
1 được đề xuất như một giải pháp mới để giải quyết các vấn đề 
trên. Nhiều nghiên cứu đã được triển khai, trong đó có sự đóng 
góp của nhiều công ty, tập đoàn lớn như Intel với Openclave, 
ARM với ARM Trust Zone. Tuy nhiên, các công nghệ trên 
vẫn chưa thực sự hoàn thiện, một vài nghiên cứu đã chỉ ra 
nhiều lỗ hổng bảo mật của các giải pháp trên. Được phát triển 
trong khoảng thời gian gần đây, Keystone Enclave là một giải 
pháp hoàn toàn mới, kế thừa nhiều đặc điểm nổi bật và giải 
quyết được nhiều vấn đề mà các giải pháp cũ đang mắc phải. 
Ngoài việc cung cấp một môi trường thực thi an toàn, 
Keystone Enclave còn thực hiện nhiệm vụ cung cấp chứng 
nhận xác thực cho tiến trình chạy trên hệ thống của nó [2]. 

 
Hình 1. Môi trường thực thi đáng tin cậy TEE (Trusted Execution 

Environment). 
Dựa hoàn toàn trên kiến trúc mã nguồn mở của RISC-V 

ISA [3, 4], Keystone hiện đang tận dụng rất tốt các tài nguyên 
mà RISC-V cung cấp, dự án đang trong giai đoạn phát triển và 
có nhiều tiềm năng trong tương lai. Ngoài ra, Keystone 
Enclave còn là một dự án mã nguồn mở, nhận được nhiều sự 
đóng góp từ cộng đồng. 

II. HỆ THỐNG THỰC THI BẢO MẬT KEYSTONE 
II.1. Keystone Enclave 

Keystone Enclave là một dự án mã nguồn mở để xây dựng 
một môi trường thực thi tin cậy TEE (Trusted Execution 
Environment) dựa trên nền tảng RISC-V. Để khắc phục những 
nhược điểm của các công nghệ bảo mật truyền thống, 
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Keystone là một giải pháp hoàn toàn mới, cung cấp một môi 
trường thực thi đáng tin cậy, an toàn và tách biệt với môi 
trường thực thi của hệ điều hành, các tiến trình chạy trên môi 
trường đó không cần quan tâm đến vấn đề bảo mật và đánh 
cắp thông tin, đồng thời nó cũng cung cấp một chứng nhận 
không thể làm giả được, chứng nhận này được gửi kèm theo 
khi ứng dụng muốn truyền đạt một thông điệp nào đó. Dựa 
trên chứng nhận được cung cấp, ta có thể xác minh được 
nguồn gốc của thiết bị, kèm theo đó là một số thông tin được 
công khai của ứng dụng. 

 
Hình 2. Các thành phần cơ bản của hệ thống Keystone. 

Các thành phần cơ bản của Keystone Enclave được trình 
bày trong Hình 2 gồm có. 

• Root of Trust: là nền tảng của tất cả các hoạt động 
bảo mật trên hệ thống. Nó chứa khóa được sử dụng 
cho các chức năng mã hóa và giải mã. Root of Trust 
có thể là một mô-đun độc lập hoặc được triển khai 
như một hệ thống SoC (System on Chip). 

• Physical Memory Protection (PMP): là mô-đun phần 
cứng, được triển khai ở M-mode. Nhằm mục đích để 
hạn chế các truy cập bộ nhớ trên các chế độ đặc 
quyền (M-mode, S-mode và U-mode). 

• Lõi CPU RISC-V: được hỗ trợ đầy đủ các tầng đặc 
quyền (bao gồm M-mode, S-mode và U-mode). 

• Security Monitor (SM): là chương trình bảo mật được 
triển khai trên M-mode. Nó cung cấp giao diện để 
quản lý các tiến trình bên trong các Enclave. Hầu hết 
các tác vụ bảo mật điều được thực hiện thông qua 
Security Monitor. Nó cũng góp phần bảo vệ các tiến 
trình Enclave khỏi các tiến trình không đáng tin cậy 
khác chạy trên hệ điều hành. 

• Enclave: giúp cách li giữa các tiến trình không tin cậy 
chạy trên hệ điều hành và giữa các Enclave với nhau. 
Mỗi Enclave được cấp một vùng nhớ riêng trên bộ 
nhớ và chỉ có thể được truy cập bởi chính nó hoặc 
Security Monitor. Mỗi Enclave đều tồn tại một Eapp 
(User-level Application) và RT (Supervisor-runtime).  

Mỗi Enclave được cấp phát một vùng nhớ vật lí liên tục 
được gọi là Enclave Private Memory (EPM). Khi nhận được 
một yêu cầu khởi tạo Enclave, SM lần lượt nạp các vùng nhớ 
Page table (PT), Runtime (RT), và Eapp vào EPM. Thông qua 
PMP nó tiến hành cách li vùng nhớ và bảo vệ EPM khỏi sự 
dòm ngó của các tiến trình khác. Sau khi quá trình khởi tạo 
được hoàn tất, SM tiến hành tính toán và xác minh trạng thái 
ban đầu của Enclave. Khi nhận được yêu cầu thực thi, SM giải 
phóng PMP và giao quyền truy cập vào Enclave cho lõi RISC-

V, tiến trình Enclave bắt đầu được thực thi. Khi hệ thống thoát 
khỏi Enclave, nó thiết lập lại các quyền PMP và cô lập tiến 
trình bên trong. 
II.2. Root-of-Trust 

Root of Trust sẽ chứa một đoạn mã, đoạn mã này được 
đưa vào thiết bị khi sản xuất, bao gồm hai phần, một phần 
được giữ bên trong Root of Trust và sẽ được Root of Trust bảo 
vệ khỏi các cuộc tấn công gọi là Secret Key (SK), phần còn lại 
được Root of Trust gửi ra bên ngoài được gọi là Public Key 
(PK). Root of Trust là thành phần quan trọng nhất, nó phải 
được bảo mật và miễn nhiễm với các cuộc tấn công của các 
phần mềm độc hại. Để đảm bảo tính an toàn, Root of Trust 
hoạt động độc lập, tách biệt với bộ vi xử lí trên hệ thống. Do 
phần cứng của RISC-V có hỗ trợ Root of Trust nên Root of 
Trust có thể được xây dựng độc lập và được kết nối với lõi 
CPU RISC-V và được đặt trong một mô-đun khép kín. Các 
thuật toán được sử dụng để mã hóa key trong Root of Trust 
gồm: SHA-3 (Secured Hash Algorithm-3) và ED25519. 
II.3. Các thuật toán mật mã hóa trong Root of Trust 
II.3.1. Thuật toán hàm băm SHA-3 

SHA-3 dựa trên thuật toán Keccak và cấu trúc bọt biển, 
quá trình băm dữ liệu được chia làm 2 giai đoạn: absorbing và 
squeezing [5]. Trong đó absorbing là quá trình "thấm hút" dữ 
liệu vào và squeezing là quá trình "vắt" dữ liệu. So với SHA-2, 
SHA-3 hiệu quả hơn 5 lần về năng lượng, 3 lần về không gian 
và hiệu quả vượt trội hơn với các GPU và ASIC. Thuật toán 
SHA-3 được trình bày trong Hình 3. 

 
Hình 3. Quy trình thuật toán SHA-3. 

II.3.2. Thuật toán ED25519 
ED25519 là một thành viên trong họ thuật toán EdDSA 

Edwards-curve Digital Signature Algorithm. EdDSA là thuật 
toán tạo chữ kí điện tử sử dụng đường cong elliptic, nó được 
thiết kế để chạy nhanh hơn các thuật toán chữ kí điện tử khác 
mà vẫn giữ nguyên tính bảo mật. Các ưu điểm vượt trội mà 
ED25519 mang lại: 

• Quá trình xác minh chữ kí điện tử diễn ra nhanh: Phần 
mềm chỉ mất từ 273364 chu kì để xác minh trên các dòng 
CPU Nehalem/West 4.0.3 được triển khai rộng rãi của 
Intel. 

• Xác minh một loạt các chữ kí điện tử còn diễn ra nhanh 
hơn: Phần mềm thực hiện một loạt 64 mã riêng biệt với 
64 chữ kí của 64 tin nhắn dưới 64 khóa chung, chỉ trong 
8.55 triệu chu kỳ, tức khoảng 134000 chu kỳ mỗi chữ kí.  

• Quá trình kí cũng diễn ra nhanh: Trên cùng hệ thống, 
phần mềm chỉ mất 87548 chu kỳ cho mỗi tin nhắn. 
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• Quá trình sinh khóa diễn ra nhanh: Quá trình tạo khóa 
gần như nhanh hơn quá trình kí, chỉ mất khoảng 6000 
chu kỳ. 

• Mức độ bảo mật cao.  
• Chữ kí có kích thước nhỏ chỉ 64-byte. 
• Khóa có kích thước nhỏ: Khóa công khai chỉ có kích 

thước 32-byte và khóa bảo mật có kích thước 64-byte. 
II.4. Quá trình hình thành chứng nhận cho Root of Trust 

Để bảo mật và an toàn, hệ thống cung cấp một chứng nhận 
đảm bảo và sẽ được sử dụng trong suốt quá trình hoạt động. 
Lệnh chỉ có thể thực hiện được một lần và sẽ bị khóa lại ngay 
khi hoàn tất. Khóa sẽ được mở lại khi hệ thống bị khởi động 
lại. Trong quá trình khởi động, Root of Trust sẽ được gọi bởi 
Secured Boot để tạo ra chứng nhận. Quá trình tạo chứng nhận 
trong Root of Trust được diễn ra như sau: 
� Secured Boot gửi dữ liệu cần tạo chứng nhận đến Root of 

Trust, cũng giống như việc tạo chữ kí điện tử, Root of 
Trust sử dụng thuật toán SHA-3, nhằm sinh mã Hash từ dữ 
liệu trên. 

3( )HASH Sha data� (1) 
� Tiếp theo đó, Root of Trust tiến hành nối chuỗi giữa mã 

Hash được sinh ra bởi thuật toán SHA-3 và Secret Key 
được lưu bên trong Root of Trust. Chuỗi này sẽ được hash 
thêm một lần nữa. 

3( || )DS Sha H SK� (2) 
� Dữ liệu sinh ra ở trên là đầu vào của thuật toán ED25519 

cho quá trình sinh khóa. Khóa được tạo ra sẽ lưu trữ bên 
trong Root of Trust và sẽ được sử dụng bởi Security 
Monitor. 

, 25519 ( )SM SM KEYPK SK Ed S�  (3) 
� Mã Hash được sinh ra lần đầu tiên được nối Public Key 

(được cung cấp bởi nhà sản xuất). Dữ liệu này là đầu vào 
cho thuật toán ED25519, nhằm tạo chữ kí điện tử. Quá 
trình tạo chứng nhận hoàn tất. 

25519 ( || )SIGN DSignature Ed HASH PK�  (4) 
Từ quá trình (1), (2), (3), (4) chứng nhận mới được hình 

thành bao gồm: HASH, PKD, SKSM, Signature. 

III. SECURED BOOT LOADER TRONG RISC-V 
Hệ thống chuẩn của RISC-V được sử dụng trong mô hình 

của Keystone Enclave có ba chế độ đặc quyền phân cấp, trong 
đó bao gồm: 
• User-mode (U-mode): trong hệ thống, U-mode có chế độ 

đặc quyền thấp nhất, U-mode được sử dụng cho môi 
trường thực thi các chương trình của người dùng, không có 
nhiều truy cập và can thiệp vào phần cứng thiết bị. 

• Supervisor-mode (S-mode): có đặc quyền cao hơn so với 
U-mode, thường được sử dụng để chạy hệ điều hành như 
Linux. 

• Machine-mode (M-mode): là tầng thấp nhất trong hệ thống 
và cũng có đặc quyền cao nhất, ở M-mode mọi truy cập và 
thiết lập phần cứng đều được cho phép. M-mode thường 
được sử dụng để chạy các thiết lập hệ thống trước khi hệ 

điều hành được nạp vào, và các phần mềm được bảo mật. 
Trong hệ thống của Keystone, M-mode được sử dụng để 
chạy các Secured Boot Loader và Security Monitor. 
Quá trình khởi động của một lõi RISC-V được diễn ra đầu 

tiên ở Machine-mode, bao gồm các quá trình sau (như được 
trình bày trong Hình 4): 

• Zeroth Stage Bootloader (ZSBL). 
• First Stage Bootloader (FSBL). 
• Berkeley Bootloader (BBL). 
• Hệ điều hành (Linux). 

 
Hình 4. Quá trình khởi động hệ thống. 

 
Hình 5. Quá trình thực thi FSBL. 
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Theo Hình 4, ZSBL được chứa bên trong bộ nhớ ROM, và 
chịu trách nhiệm cho việc nạp FSBL vào vùng nhớ. Trong 
cách thành phần chính của Keystone bao gồm Root of Trust, 
Security Monitor (SM) và Enclave, thì Security Monitor là 
thành phần quan trọng nhất, quản lý quá trình thực thi bảo mật 
trên hệ thống. Do đó, để đảm bảo SM được an toàn và hoàn 
toàn đáng tin cậy, ta cần chứng thực nó trước khi cho phép nó 
được khởi động. Quá trình chứng thực được diễn ra sau khi 
FSBL hoàn tất quá trình thiết lập hệ thống của nó. Security 
Monitor và BBL sẽ được nạp lên vùng nhớ DRAM có địa chỉ 
bắt đầu tại 0x80000000. Trong đó, vùng nhớ có địa chỉ 
0x80000000 – 0x80200000 được sử dụng để lưu trữ Security 
Monitor, chứng nhận sẽ được tạo thông qua Root of Trust đã 
trình bày ở trên. 

Chứng thực này được lưu trữ bên trong Root of Trust. Để 
tránh việc truy cập nhiều lần vào Root of Trust để lấy chứng 
nhận sẽ gây giảm hiệu năng của hệ thống, thông tin chứng 
thực sẽ được FSBL lưu trữ bên trong vùng nhớ của Security 
Monitor, và được truy cập thông qua Security Monitor.  Khi 
quá trình FSBL hoàn tất, nó nhảy đến địa chỉ 0x80000000 để 
khởi chạy quá trình Berkeley Boot Loader (BBL). 

Berkeley Boot Loader (BBL) là giai đoạn cuối cùng trước 
khi hệ điều hành được khởi động. BBL sẽ được nạp lên vùng 
nhớ cùng với Security Monitor.  

Security Monitor (SM) là thành phần cung cấp các cơ chế 
bảo mật được sử dụng bởi Keystone, đồng thời nó cũng thực 
hiện một số tính năng như: 
• Cách li Enclave với các vùng nhớ không tin cậy bên trong 

hệ điều hành và giữa các Enclave với nhau. 
• Cung cấp chứng nhận cho các tiến trình Enclave. 
• Quản lý tiến trình Enclave. 
• Đồng bộ các PMP. 
• Chống các cuộc tấn công kênh bên (Side-Channel attack). 

Security Monitor bắt buộc phải được xác thực thông qua 
Root of Trust, quá trình này được diễn ra bên trong Secured 
Boot Loader được trình bày ở trong phần III. Một cặp Secret 
Key (SKSM) và Public Key (PKSM) được sinh ra sau quá trình 
chứng thực của Security Monitor. Các key này sẽ được sử 
dụng trong quá trình vận hành của Security Monitor để tạo chữ 
kí điện tử. 

Để hỗ trợ cho việc xử lý bảo mật, trên các hệ thống của 
RISC-V, PMP (Physical Memory Protection) được đề cập đến 
trong kiến trúc đặc quyền của RISC-V ISA, được mô tả như 
một kiến trúc nhằm giới hạn truy cập vào các địa chỉ vật lí của 
các phần mềm chạy trên một lõi RISC-V. PMP là một thành 
phần của M-mode, do đó nó chỉ có thể được truy cập bởi các 
ứng dụng chạy trên M-mode. Mỗi khối PMP có thể bảo vệ một 
vùng nhớ nhất định bên trong bộ nhớ, mỗi khối PMP sẽ bao 
gồm 2 thanh ghi trong đó pmpcfg được sử dụng để thiết lập 
trạng thái hoạt động của PMP và pmpaddr được sử dụng để 

đặt địa chỉ cần được bảo vệ. Minh họa khối PMP được trình 
bày trong Hình 6.  

Mỗi PMP được sử dụng để bảo vệ một Enclave trong hệ 
thống của Keystone. Mỗi PMP được sử dụng để bảo vệ một 
vùng nhớ cụ thể, các người dùng được cấp quyền cụ thể mới 
được truy cập và thực thi trong vùng nhớ đã được cấp phép, 
nếu không sẽ bị giới hạn quyền truy cập và thực thi. Ví dụ, 
thanh ghi pmpcfg được thiết lập trạng thái rwx=111 cho phép 
truy cập vào vùng nhớ của Security Monitor, còn nếu rwx=000 
thì sẽ giới hạn quyền truy cập và thực thi. Nhờ đó các tiến 
trình chạy trên Enclave được bảo vệ và cách li với hệ thống. 
Vì vậy, Enclave cho phép các tiến trình chạy trên nó được đảm 
bảo an toàn khỏi các cuộc tấn công hoặc đánh cắp dữ liệu từ 
các thành phần không đáng tin cậy trong hệ thống. 

 
Hình 6. Các khối PMP được sử dụng trong SM. 

Một Enclave bao gồm ba thành phần chính như được trình 
bày trong Hình 7:  

• Eapp: là ứng dụng U-mode được thực thi bên trong 
Enclave.  

• RT (Runtime): là chương trình được thực thi ở S-mode, 
cung cấp các tính năng như các lệnh system call, xử lí có ngoại 
lệ, và quản lý vùng nhớ ảo. 

• Host: là thành phần chạy trên hệ điều hành, nó cũng góp 
phần vào quá trình khởi tạo và quản lý Enclave. 

 
Hình 7. Các thành phần của một Enclave. 

Quá trình khởi tạo Enclave được trình bày ở Hình 8. Sau 
khi quá trình khởi tạo Enclave hoàn tất, vùng nhớ của Enclave 
được bảo mật trên trong PMP, ngay trước khi Enclave được 
khởi động lần đầu tiên, nó cần phải được tạo chứng nhận, 
tương tự như Security Monitor. Quá trình chứng thực Enclace 
được trình bày trong Hình 9, giúp có thể xác minh Enclave 
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đang chạy trên hệ thống có còn an toàn hay không, hay đã 
được sửa đổi. 

Khi có lệnh gọi từ hệ thống yêu cầu thực thi Enclave, hệ 
thống tiến hành vào Enclave, giải phóng các quyền cho PMP 
và cho phép lõi RISC-V có thể thực thi chương trình Eapp bên 
trong Enclave. Khi quá trình khởi chạy bị dừng, nó lưu lại 
trạng thái đang hoạt động của Enclave vào bộ nhớ EPM và 
thoát khỏi Enclave. Sau khi thoát khỏi Enclave nó thiết lập lại 
các quyền như ban đầu, nhằm bảo vệ Enclave khỏi các tiến 
trình khác. Quá trình chứng thực Enclace được trình bày trong 
Hình 10. 

 
Hình 8. Quá trình khởi tạo Enclave. 

 

 
Hình 9. Quá trình xác thực Enclave. 

 

  
Hình 10. Quá trình thực thi Enclave. 

IV. KẾT QUẢ 
Hệ thống thực thi bảo mật được thực hiện trên bo mạch 

HiFive Unleashed của hãng SiFive. Trên bo mạch này chứa lõi 
RISC-V Freedom U540 64-bit, đa lõi, 8GB DDR4 RAM, 
32MB QSPI Flash và các giao tiếp IO. Hệ thống được kết nối 
với bo mạch Raspberry Pi 3 chứa thuật toán SHA-3 và 
ED25519 để tạo mã trong quá trình Root of Trust. 

Ứng dụng hệ thống thực thi bảo mật được giới thiệu trong 
bài báo này là chữ ký điện tử. Chữ kí điện tử hiện là phương 
pháp xác minh rộng rãi nhất, trong đó, người gửi và người 
nhận sử dụng một cặp Public Key (PK) và Secret Key (SK) 
cho quá trình xác thực. Tuy nhiên, nó còn tìm ẩn nhiều nguy 
cơ như việc để lộ Secret Key, và các cuộc tấn công malware. 

 
Hình 11. Quá trình thực thi tạo chứng thực. 

Để khắc phục các nhược điểm của các giải pháp truyền 
thống, và giúp quá trình gửi nhận an toàn, quá trình gửi và 
nhận các gói tin ở Keystone Enclave được thực hiện như sau: 
• Bước 1: Tạo mã chứng nhận cho gói tin. 
• Bước 2: Mở các liên kết với máy chủ. 
• Bước 3: Tạo liên kết an toàn với máy chủ thông qua các 

kết nối SSL. 
• Bước 4: Gửi gói tin kèm chứng nhận. 

Kết quả quá trình gửi nhận gói tin bảo mật trên bo mạch 
HiFive Unleashed được thể hiện ở Hình 12 và Hình 13. 

 

 
Hình 12. Quá trình truyền nhận an toàn (phía máy chủ). 
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Hình 13. Quá trình truyền nhận an toàn (phía máy khách). 

 
Thuật toán SHA-3 được thực hiện trên một bo mạch 

Raspberry Pi 3 bên ngoài để tạo mã độc lập với Keystone 
trong quá trình Root of Trust nhằm tăng tính bảo mật của hệ 
thống. Kết quả thực hiện của SHA-3 được thực hiện trên vi 
điều khiển STM32F103 và bo mạch nhúng Rasberry Pi 3 để 
khảo sát tốc độ thực hiện và khả năng ứng dụng SHA-3 trên 
các ứng dụng truyền nhận dữ liệu hoặc Internet-of-Things. 

Bảng 1. Bảng thực hiện và so sánh kết quả SHA-3 trên các nền 
tảng khác nhau 

Độ dài chuỗi  
(ký tự) 

STM32F103 
(ms) 

Rasbperry Pi 3 
(ms) 

256 2040 0,751�10-3 
512 2101 1,203�10-3 

1024 2331 2,619�10-3 
2048 3229 6,859�10-3 
4096 6772 21,372�10-3 
8192 32048 72,312�10-3 

16384 121764 260,693�10-3 
32768 480249 1,002 
65536 1913410 3,918 
131072 7644528 15,465 

 
Kết quả thực hiện ở Bảng 1 cho thấy thời gian chuyển đổi 

của thuật toán là khác nhau đối với các thông tin có độ dài ký 
tự khác nhau, độ dài chuỗi đầu vào càng lớn thì thời gian xử lý 
càng lâu. Đối với STM32F103, thời gian là 2040ms để xử lý 
một chuỗi ký tự có độ dài là 256 và tăng lên đến con số 
7644528ms để hoàn thành một mã hash cho một chuỗi dài 
131072 ký tự. Raspberry Pi 3 cũng cho ra kết quả tăng độ dài 
chuỗi ký tự đầu vào như trên. Với độ dài chuỗi là 256 ký tự, 
thời gian để xử lý thuật toán là 0,751�s; và thời gian xử lý ở 
trường hợp chuỗi dài 131072 ký tự là 15,465ms. Kết quả cho 
thấy việc thực hiện thuật toán mật mã trên bo mạch Raspberry 
Pi 3 cho tốc độ nhanh hơn nhiều so với vi điều khiển 
STM32F103 tuy có kích thước nhỏ gọn, giá thành rẻ. Vì vậy, 
việc lựa chọn thực hiện các thuật toán mật mã hóa trên bo 
mạch Raspberry Pi 3 nhằm đạt được hiệu suất cao hơn. 

Các mã hash đã được kiểm tra và đúng tính chất của hàm 
băm, độ dài mã hash đều là 128 ký tự mỗi mã, nội dung mỗi 
mã là khác nhau đã được thống kê trong Bảng 2 ở dưới. 

Bảng 2. Kết quả độ dài chuỗi mã hash với SHA-3 
Độ dài 
chuỗi  Mã hash 

256 
f0eecf175aaf9110a767ac2f5b3bddb3b516ab7d5e5b
f21825043849c8314eab25545da9e4065aa4610fb8d
0614bf02440462b9a1a0b4ce3deac31504bca425a 

512 
1b444682af1c4e1ec0d9e0668183777febac7c61518
e20e733b188a99db44d27559453902134277944f1a
89a650163fb0b5049381008a38d31b68caff38feb51 

1024 
a8857013f692a1b5556d1d2453f5fe41b17821ceafbe
8b59f632d455c4c10224165ea7bf5dd66a8eee3f7c4d

fb554ff57b87530ce2ed549363e5e2c6eb3acd48 

2048 
6a32d088385abc8e34f8a4af8855a5632dbbb0527f4
bbe15fa91006a157d2e2fe8ecf66f915e20ea6c0c8f43

da676a6756044f1ab5cee1d73a1b22657f199940 

4096 
e8e6c9330660021b82c3964b74fb04ff0378bc6f3ae7
0030d788d17eef1fc16a652b77a8750833279679b4f

a61ff2d80404f129688e5362b66fae47035fdf505 

8192 
e68b450a2ce9585e8aa61bb4bfeeb990952b2c00a6b
4f9197e296d5cc8dabc802dc30629396ba45dc84568
83b991db491ed0ad31beb632d395c7997751983f60 

16384 
e1301b4fd8ae09fa1c0b48a3759c65bdc8a8f7aca884
a5e4c8e94b53c795b8a6e093dbfe4eab5e4062e081f9

56b3902c269d8490c39215c0d588310fbd0c5edc 

32768 
a4cbc80376cfa97f23dd73e67c99e5e4d3638d08e43
22e477dd17e4ff9903e7935290a894726e713d9031f
cdeebf33e97afa34a26b04bf6d2e751dbd05774b57 

65536 
efe8adf89ba592ce920fc20b40c55cdfa0c47e50224d
4afccf53a4f19b4c3aff86d18e22be8e75c8a77caa1a9

e6c08009dcb86f251b7c41fd721cc8a3329aa13 

131072 
f90afcaaf6fd74de942ab297c0a723359fa7710bd617
b790ae6e46b2bfbab3dc81b51c7bb416e34437cb6a7

66429ff6dbc3987d4b654255a82a9c1e90e34760c 

V. KẾT LUẬN 
Nghiên cứu đã hoàn thành việc xây dựng và thực hiện hệ 

thống thực thi bảo mật Keystone Enclave, sau đó demo thử 
nghiệm trên bo mạch HiFive Unleashed chứa lõi RISC-V. Hệ 
thống được kết nối với bo mạch ngoài để thực thi quá trình 
bảo mật với Root of Trust. Tuy nhiên, hệ thống còn một số 
hạn chế như phần Root of Trust chưa hoàn chỉnh, các thuật 
toán SHA-3 và ED25519 có tốc độ tính toán còn khá chậm, 
làm cho quá trình khởi động hệ thống diễn ra khá lâu. Mục 
tiêu tiếp theo của nghiên cứu là phát triển Root of Trust và hệ 
thống thực thi bảo mật Keystone Enclave trên FPGA.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[1] D. J. Bernstein, N. Duif, T. Lange, P. Schwabe and B.-Y. Yang, "High-

speed high-security signatures," Springer Publisher, 2012. 
[2] D. Lee, K. Asanovic, D. Kohlbrenner, D. Song and S. Shinde, 

"Keystone: An Open Framework for Architecting Trusted Execution 
Environments," 2019, arXiv:1907.10119. 

[3] A. Waterman, K. Asanovic, S. Inc, 2. Division, E. Department and B. 
University of California, "The RISC-V Instruction Set Manual, Volume 
I: User-Level ISA," 2017. 

[4] A. Waterman, K. Asanovic, S. Inc, 2. Division, E. Department and B. 
University of California, "The RISC-V Instruction Set Manual, Volume 
II: Privileged Architecture," 2019. 

[5] S. O. Commerce, "SHA-3 Standard: Permutation-Based Hash and 
Extendable-Output Functions (FIPS PUB 202)," 2015. 

 

 

Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2020)

ISBN: 978-604-80-5076-4 80



Nghiên cứu và thiết kế hệ thống 
phun thuốc bảo vệ thực vật sử dụng  

máy bay không người lái
Nguyễn Ngọc Xuyên *, Vũ Chu Mạnh*, Đàm Xuân Định*, Nguyễn Đăng Khoa**,  Lê Anh Ngọc* 

*Trường Đại Học Điện Lực 
Email: anhngoc@epu.edu.vn 
** Trường Đại học Phenikaa 

Email: khoa.nguyendang@phenikaa-uni.edu.vn  
 
 
 

Tóm tắt — Bài báo đề xuất một mô hình phun thuốc bảo 
vệ thực vật (BVTV) dựa trên nền tảng của máy bay 
không người lái (UAV). Bài báo trình bày quá trình thiết 
kế một UAV, sau đó tích hợp hệ thống điều khiển phun 
hóa chất vào UAV nhằm đảm bảo tính linh hoạt trong 
quá trình sử dụng. Quá trình thử nghiệm mô hình trong 
các điều kiện khác nhau, cho thấy UAV và hệ thống 
phun đáp ứng được mục đích nghiên cứu đặt ra và có thể 
ứng dụng trong thực tế. 

Từ khóa - Máy bay không người lái, phun thuốc bảo 
vệ thực vật. 

I.  GIỚI THIỆU 

Máy bay không người lái (Unmanned Aerial Vehicle - 
UAV) đã và đang được sử dụng trong nhiều lĩnh vực 
khác nhau. Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, UAV 
đang được sử dụng cho một số mục đích như bón phân, 
gieo hạt, và phun thuốc BVTV. Theo tổ chức Y tế Thế 
giới (WHO) ước tính mỗi năm có hơn một triệu trường 
hợp bị nhiễm bệnh khi phun thuốc BVTV bằng phương 
pháp thủ công, nguyên nhân chủ yếu là do con người 
phải tiếp xúc trực tiếp với các hóa chất phun. Bởi vậy, 
quá trình phun thuốc truyền thống cần được thay thế 
bằng các phương pháp hiện đại hơn như sử dụng robot 
hay các UAV. Hơn thế nữa, UAV có ưu điểm là có thể 
phun thuốc ở những vị trí mà con người khó tiếp cận 
hoặc phun thuốc trong một diện rộng [1]. Từ những 
yêu cầu thực tế, chúng tôi đề xuất mô hình phun thuốc 
BVTV sử dụng UAV áp dụng cho điều kiện nông 
nghiệp hiện tại của Việt Nam.  

Hệ thống phun thuốc bảo vệ thực vật bao gồm hai 
thành phần chính: Phần thiết bị bay UAV tích hợp với 
hệ thống phun thuốc (bao gồm bình thuốc, hệ thống 
động cơ phun) và phần điểu khiển máy bay tích hợp 
với điều khiển hệ thống phun thuốc. Hệ thống được 
thiết kế nhằm vận hành trong các điều kiện thời tiết 
khác nhau và đáp ứng được công suất phun cao nhất. 

Bài báo được trình bày trong ba phần chính: Phần II, hệ 
thống phun thuốc sẽ được mô tả chi tiết. Phần III là 
một số kiểm thử, thí nghiệm trong điều kiện thực tế. 

Cuối cùng phần kết luận sẽ được trình bày trong phần 
IV. 

II. MÔ HÌNH HỆ THỐNG 

Trong các thiết kế của máy bay không người lái, thì 
máy bay dạng Multi-copter đang có nhiều ưu thế trong 
ứng dụng phun thuốc BVTV, bởi dạng máy bay này có 
khả năng cân bằng rất tốt, khả năng chịu tải tốt và dễ 
dàng bay được theo mọi hướng (hình 1). Cùng với đó 
là các đặc điểm cấu tạo của máy bay multi-copter cũng 
dễ dàng lắp đặt, chế tạo hơn so với các loại máy bay 
khác như fixed-wing và helicopter. 

 
Hình 1: Máy bay phun thuốc BVTV dạng multi-copter 

Ngày nay, việc tự chế tạo một chiếc máy bay không 
người lái đã trở nên khá dễ dàng với rất nhiều phụ tùng 
có sẵn từ các hãng tên tuổi trong lĩnh vực sản xuất 
UAV như DJI, Tarot, Hobbywing, Tattu, Futaba,… 
Người thiết kế sẽ cần ước lượng tải trọng của máy bay, 
sau đó tính toán các thông số của máy bay, sau đó lựa 
chọn khung, động cơ, bộ điều tốc (ESC), cánh quạt, bộ 
thu phát sóng, pin phù hợp với các yêu cầu về kĩ thuật 
cho trước để lắp thành một máy bay hoàn chỉnh [3].  

Trong bài báo này, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về 
việc thiết kế một hệ thống phun thuốc BVTV dựa trên 
một UAV cỡ nhỏ. Hình 2 mô tả sơ đồ khối của hệ 
thống phun thuốc bảo vệ thực vật sử dụng máy bay 
không người lái. 
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Hình 2: Sơ đồ khối hệ thống 

 
Trong hệ thống phun thuốc BVTV sử dụng UAV bao 
gồm: 

� Mạch điều khiển Multi-copter (trong bài 
báo này chúng tôi sử dụng Quadcopter): Đây 
là trung tâm xử lí, điều khiển toàn bộ quá 
trình bay của mô hình máy bay. 

� Khối GPS: Định vị vị trí của máy bay trên 
bản đồ, giúp xác định vị trí ban đầu của máy 
bay, giúp máy bay không bị trôi ra khỏi vị trí 
khi đang đứng yên. 

� Khối la bàn: Xác định phương hướng của 
máy bay, phục vụ cho việc tìm đường trong 
chế độ bay tự động. 

� Khối cảm biến 6 trục: Mạch điều khiển sẽ 
căn cứ vào tín hiệu từ cảm biến 6 trục để biết 
được máy bay có đang thăng bằng hay không, 
từ đó ra quyết định điều khiển các động cơ. 

� Kiểm soát độ cao: Giúp cho máy bay giữ 
được một độ cao cố định khi người lái không 
tác động vào cần ga. 

� Điều khiển động cơ: Các ESC điều khiển 
động cơ sẽ thay đổi tốc độ quay của động cơ 
theo tín hiệu điều khiển từ mạch điều khiển 
trung tâm. 

� Đèn báo trạng thái: Thông qua đèn báo này, 
người lái có thể biết được tình trạng của máy 
bay. 

� Khối điều khiển hệ thống phun: Đây là 
trung tâm xử lí, điều khiển mọi hoạt động 
phun thuốc bảo vệ thực vật. 

� Khối kiểm soát tốc độ phun: Ở chế độ điều 
khiển bằng tay, khối này sẽ ghi nhận tốc độ 

phun từ ngoại vi và đưa tín hiệu này đến khối 
điều khiển. 

� Khối kiểm soát trạng thái bình chứa: Khối 
này có nhiệm vụ giám sát lượng dung dịch 
trong bình chứa, cảnh báo khi bình hết dung 
dịch thuốc. 

� Khối điều khiển bật, tắt máy bơm: Khối 
này có nhiệm vụ cấp nguồn cho máy bơm 
dung dịch thuốc bảo vệ thực vật. 

� Tay điều khiển: Toàn bộ hoạt động của hệ 
thống sẽ được điều khiển thông qua tay điều 
khiển, qua sóng RF, tần số 2.4GHz. 

� Bộ thu tín hiệu RF: Tín hiệu điều khiển sẽ 
được truyền từ tay điều khiển được thu bởi, bộ 
thu RF sau đó truyền đến mạch điều khiển bay 
và mạch điều khiển phun thuốc BVTV. 

Để đáp ứng được các chức năng của hệ thống, các linh 
kiện, mô-đun được sử dụng để chế tạo bao gồm các 
thành phần sau: 

� Khung 4 cánh quạt DJI F450 

 
Hình 3: Bộ khung DJI Quad-F450  

� Mạch cân bằng DJI Naza  
Mạch cân bằng Naza M lite là loại mạch cân 
bằng phổ thông tốt bậc nhất hiện nay với 
nhiều tính năng nổi trội như giữ vị trí, giữ độ 
cao, bảo vệ nguồn yếu, tự quay về,... Mạch 
cân bằng Naza có thể dùng được cho nhiều 
cấu hình máy bay như X4, +4, hexa, delta. 

 
Hình 4: Mạch cân bằng Naza 

 
� Động cơ không chổi than DJI 2212 920KV 
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Hình 5: Động cơ không chổi than 2212 920KV 

� Cánh quạt thuận nghịch DJI 9450 

 
Hình 6: Cánh quạt DJI 9450 

� Bộ điều tốc (ESC) Hobbywing 20A 

 
Hình 7: ESC 20A 

� Bộ điều khiển RadioLink AT9S và bộ thu 
RadioLink RD9S 

 
Hình 8: Bộ điều khiển RadioLink 

Bộ điều khiển và bộ thu RadioLink AT9S và RD9S có 
9 kênh thu phát sóng RF, hoạt động ở dải tần 2400 – 
2483MHz. Bộ thu phát RF này được trang bị công 
nghệ trải phổ DSSS và FHSS giúp truyền tín hiệu điều 
khiển được xa hơn. Ngoài chuẩn PWM thông thường, 
bộ thu RD9S còn hỗ trợ xuất tín hiệu đầu ra chuẩn 
S.BUS, tương thích với nhiều dòng mạch điều khiển 
bay cao cấp. 

Bên cạnh việc chế tạo máy bay, phần thiết kế hệ thống 
phun thuốc cũng giữ một vai trò rất quan trọng. Trong 
đó, mạch điều khiển phun thuốc là thành phần không 
thể thiếu của mô hình máy bay không người lái phun 
thuốc bảo vệ thực vật. Mạch có chức năng chính là 
điều khiển tốc độ bơm dung dịch của máy bơm áp lực, 
bật/tắt máy bơm khi máy bay đã vào vị trí sa hình, hoặc 
bật, tắt máy bơm trong trường hợp khẩn cấp. Thiết kế 
của mạch điều khiển phun thuốc BVTV được mô tả 
như hình 9. 

 
Hình 9: Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển phun thuốc BVTV 

 

 
Hình 10: Mạch in mạch điều khiển phun thuốc BVTV 

Mạch in được thiết kế với hình dạng bám theo thiết kế 
của bộ khung DJI F450, các vị trí đặt linh kiện, đặt lỗ 
khoan được thiết kế tối ưu cho bộ khung này. 

Bình chứa dung dịch của hệ thống phun thuốc BVTV 
được chúng tôi thiết kế 3D bằng phần mềm Inventor và 
chế tạo bằng công nghệ in 3D hiện đại đảm bảo độ 
cứng chắc, và trọng lượng nhẹ (hình 11). 
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Hình 11: Bình chứa dung dịch 

Để chế tạo hệ thống phun thuốc, chúng tôi sử dụng các 
linh kiện sau đây: 

� Vi điều khiển Atmel ATMega328P 
ATMEGA328P là vi điều khiển thuộc dòng 
AVR do hãng Atmel sản xuất. Đây là một vi 
điều khiển CMOS 8 bit, tiêu thụ ít điện năng 
được phát triển trên nhân AVR với kiến trúc 
RISC tăng cường. ATMEGA328P thực hiện 
một lệnh trong một chu kỳ đồng hồ duy nhất, 
vì thế mà thông lượng của chip có thể đạt gần 
1MIPS/MHz. Điều này cho phép các nhà thiết 
kế hệ thống tối ưu hóa thiết bị để tiêu thụ điện 
năng ít so với tốc độ xử lý. 
 

 
Hình 12: Vi điều khiển ATMega328P 

� Máy bơm tăng áp MB385 

 

Hình 13: Máy bơm tăng áp MB385 

Để điều khiển hệ thống phun, chúng tôi đã xây dựng 
một phần mềm nhúng cho vi điều khiển ATMega328P. 
Phần mềm này sử dụng chung hệ thống thu phát RF 
với phần mềm điều khiển bay, nhưng hoạt động hoàn 

toàn độc lập với nhau để giảm thiểu rủi ro gặp lỗi khi 
vận hành. Thuật toán điều khiển của phần mềm được 
mô tả như hình 14. 

 
Hình 14: Thuật toán điều khiển phun thuốc BVTV 

Khi thiết kế máy bay phun thuốc BVTV, người dùng 
cũng có thể thêm vào các trang bị hỗ trợ quá trình vận 
hành như camera hành trình, hệ thống truyền thông 
không dây telemetry, .. để có thể điều khiển máy bay 
của mình phun thuốc ở tầm xa hơn, giám sát được cây 
trong thông qua camera hoặc có thể sử dụng máy bay 
linh động hơn cho mục đích khác. 

III. THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ  

Qua quá trình nghiên cứu và thử nghiệm, chúng tôi đã 
thiết kế thành công mô hình phun thuốc BVTV sử 
dụng UAV như hình 15. 

 

 
Hình 15: Mô hình sản phẩm 
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UAV được thử nghiệm bay và phun thuốc BVTV với 
quỹ đạo bay như hình 16. 

Hình 16: Quỹ đạo bay thử nghiệm 

Để thử nghiệm được mô hình này, cần có một không 
gian đủ rộng để có thể thử nghiệm an toàn và đánh giá 
được khoảng cách điều khiển và truyền dữ liệu. Người 
lái phải đảm bảo có kĩ năng lái may bay mô hình tốt để 
có thể xử lí các tình huống không mong muốn (hình 
17). 

Kết quả thử nghiệm: Máy bay đã thực hiện thành công 
việc phun thuốc BVTV cho sa hình trên với 4 lượt bay. 
Thuốc BVTV được phun dưới dạng sương và phủ đều 
khắp sa hình thử nghiệm (hình 18). 

 

 
Hình 17: Máy bay đang thực hiện phun thuốc BVTV 

Sau khi chế tạo UAV, tích hợp hệ thống phun, cũng 
như hiệu chỉnh phần cứng và đồng bộ phần mềm điều 

khiển, hệ thống phun BVTV sử dụng UAV đã được 
hoàn thiện. Các kết quả bay và phun thử nghiệm cho 
thấy hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu đã đặt ra 
như dung dịch thuốc BVTV được phun ra dưới dạng 
sương, hạt nhỏ, tơi và phủ đều diện tích cần phun; mô 
hình có thể phun được cho cây cao rất hiệu quả; đồng 
thời có thể hoạt động tốt khi bay lên cao, trong không 
gian hẹp. Máy bay có thể cất cánh dễ dàng khi đã đủ 
tải, việc điều khiển đơn giản, thuận tiện khi sử dụng. 

 

Hình 18: Kết quả phun thể hiện trên tấm bạt 

IV. KẾT LUẬN 

Trong bài báo này, chúng tôi đã trình bày thiết kế, chế 
tạo và thử nghiệm hệ thống phun thuốc BVTV sử dụng 
UAV để hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp. Hệ thống đã 
được nghiên cứu, phát triển và tối ưu phù hợp với điều 
kiện sản xuất của Việt Nam. 
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Thi∏t k∏ bÎ khu∏ch �§i công sußt cao t¶n hiªu sußt
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Tóm t≠t—Tiêu chu©n Wi-Fi 6 là tiêu chu©n Wi-Fi th∏ hª mÓi
�˜Òc phát tri∫n �∫ hÈ trÒ cho các ˘ng dˆng IoT tËc �Î cao nh˜
th¸c t∏ £o, hª thËng �i∑u khi∫n công nghiªp và camera quan
sát chßt l˜Òng cao. �∫ �§t �˜Òc tËc �Î cao, Wi-Fi 6 s˚ dˆng
kˇ thu™t �i∑u ch∏ QAM nhi∑u �i∫m và �a truy c™p phân chia
theo t¶n sË tr¸c giao (OFDMA). Viªc s˚ dˆng tín hiªu có biên
�Î thay �Íi và �a t¶n sË �òi h‰i bÎ khu∏ch �§i công sußt ph£i
tuy∏n tính nh˜ng d®n �∏n hiªu sußt thßp. Trong nghiên c˘u này,
chúng tôi �∑ xußt mÎt thi∏t k∏ khu∏ch �§i công sußt tuy∏n tính có
hiªu sußt cao d¸a trên công nghª TSMC (Taiwan Semiconductor
Manufacturing Company) 65nm t§i t¶n sË 2,4 GHz cho các ˘ng
dˆng IoT s˚ dˆng chu©n Wi-Fi 6. Thi∏t k∏ �˜Òc �∑ xußt s˚ dˆng
transistor Deep-NWell �ã �˜Òc tùy chønh cùng vÓi m§ch phËi
hÒp tr kháng �˜Òc tËi ˜u hóa �∫ �§t �˜Òc hiªu sußt s˚ dˆng
n´ng l˜Òng lÓn và diªn tích ph¶n c˘ng nh‰. K∏t qu£ mô ph‰ng
cho thßy bÎ khu∏ch �§i công sußt này ho§t �Îng  ch∏ �Î tuy∏n
tính (ch∏ �Î A) vÓi công sußt lËi ra 21,8 dBm, hiªu sußt 45%.

T¯ khóa—Wi-Fi 6, RFIC, khu∏ch �§i công sußt tuy∏n tính.

I. GIŒI THIõU

Wi-Fi 6 là tiêu chu©n Wi-Fi th∏ hª ti∏p theo hay còn �˜Òc
bi∏t �∏n là tiêu chu©n IEEE 802.11ax trong bÎ giao th˘c
WLAN. Tiêu chu©n này qui �‡nh th¸c hiªn �a truy c™p phân
chia theo t¶n sË tr¸c giao OFDMA (Orthogonal Frequency
Devision Multiple Access) cho các kênh �˜Ìng lên và kênh
�˜Ìng xuËng giúp cho viªc truy∑n d˙ liªu hiªu qu£ và linh
ho§t hÏn các th∏ hª tr˜Óc. OFDMA cho kênh �˜Ìng lên là
mÎt tính n´ng mÓi rßt quan trÂng cıa Wi-Fi 6 vì nó cho phép
các thi∏t b‡ trong m§ng truy∑n d˙ liªu vÓi tËc �Î cao hÏn. �∞c
biªt, OFDMA phân chia các kênh t¶n sË và thÌi gian thành
các khËi tài nguyên hiªu qu£ hÏn, có th∫ �˜Òc s˚ dˆng �∫
truy∑n d˙ liªu cùng lúc bi nhi∑u thi∏t b‡ hÏn. Do �ó, các bÎ
�‡nh tuy∏n Wi-Fi 6 có th∫ phˆc vˆ �Áng thÌi nhi∑u thi∏t b‡
IoT vÓi tËc �Î d˙ liªu khác nhau, phù hÒp vÓi không gian có
�i∑u kiªn ph˘c t§p và nhi∑u thi∏t b‡ k∏t nËi vào m§ng không
dây nh˜ t§i gia �ình ho∞c v´n phòng. [1].

�i∑u ch∏ OFDM cung cßp hiªu sußt cao cho các thi∏t b‡
trong m§ng Wi-Fi 6. Nó s˚ dˆng �i∑u ch∏ 1024QAM và sóng
mang con tr¸c giao �∫ truy∑n tín hiªu; do �ó, t� lª công sußt
�ønh trên công sußt trung bình (PAPR - Peak to Average Power
Ratio) rßt cao. Kênh truy∑n OFDM yêu c¶u bÎ khu∏ch �§i công

sußt (PA - Power Amplifier) có �Î tuy∏n tính cao �∫ truy∑n
tín hiªu toàn vµn [2]. Tuy nhiên, PA tuy∏n tính th˜Ìng có hiªu
sußt thßp hÏn các lo§i khác nên tiêu thˆ nhi∑u �iªn n´ng hÏn.
Thi∏t k∏ các PA tuy∏n tính vÓi hiªu qu£ cao là rßt quan trÂng
�Ëi vÓi các thi∏t b‡ di �Îng và IoT (Internet of Thing) s˚ dˆng
chu©n Wi-Fi 6.

G¶n �ây, các nhà thi∏t k∏ có xu h˜Óng phát tri∫n các
bÎ khu∏ch �§i d¸a trên công nghª CMOS (Complementary
Metal–Oxide–Semiconductor) �∫ dπ dàng tích hÒp vào chip,
t¯ �ó �˜a Wi-Fi 6 vào các thi∏t b‡ IoT và di �Îng. Công nghª
này có chi phí thßp và m™t �Î tích hÒp cao, rßt hiªu qu£ khi
tích hÒp khËi thu phát cao t¶n vÓi các khËi x˚ l˛ tín hiªu b´ng
c s (PHY - Physical) và khËi liên k∏t d˙ liªu (MAC) thành
mÎt hª thËng trên chip (SoC - System on Chip) [3]. Tuy nhiên,
nh˜Òc �i∫m cıa công nghª CMOS là dπ mßt mát n´ng l˜Òng
và �iªn áp nguÁn nuôi thßp khi∏n viªc thi∏t k∏ bÎ khu∏ch �§i
tuy∏n tính vÓi hiªu sußt cao trên công nghª này v®n còn nhi∑u
thách th˘c.

Theo các nghiên c˘u g¶n �ây, bÎ khu∏ch �§i CMOS �ang
�˜Òc thi∏t k∏ theo các h˜Óng tích hÒp b´ng t¶n kép (2,4 GHz
và 5 GHz), nâng cao �Î tuy∏n tính và t´ng hiªu sußt s˚ dˆng
n´ng l˜Òng. Các bÎ khu∏ch �§i công sußt [4] và [5] �˜Òc thi∏t
k∏ �∫ ho§t �Îng  b´ng t¶n kép. Các công trình này �∑ xußt
cßu trúc phËi hÒp tr kháng vÓi lËi ra có th∫ cßu hình l§i theo
mong muËn, nh¨m mˆc �ích �áp ˘ng hai b´ng t¶n trên mÎt
�˜Ìng truy∑n sóng duy nhßt và chi∏m diªn tích th¸c thi ph¶n
c˘ng nh‰ hÏn so vÓi viªc s˚ dˆng hai bÎ khu∏ch �§i �Ïn t¶n.
�∫ th¸c hiªn �˜Òc �i∑u �ó, nh˙ng thi∏t k∏ này s˚ dˆng nhi∑u
linh kiªn thˆ �Îng �∫ cßu hình m§ch bi∏n �Íi tr kháng lËi ra,
vì v™y hiªu sußt n´ng l˜Òng không cao. Thi∏t k∏ trong công
trình [6] và [7] là các bÎ khu∏ch �§i kh£ trình vÓi nhi∑u ch∏
�Î �∫ c£i thiªn hiªu sußt cıa bÎ khu∏ch �§i tuy∏n tính. Tuy
nhiên, nh˙ng thi∏t k∏ này khá ph˘c t§p và suy hao chèn cıa
linh kiªn lÓn; vì v™y, hiªu sußt t˘c thÌi  ch∏ �Î tËt nhßt chø
�§t kho£ng 25%.

Tr˜Óc �ây, nhi∑u nghiên c˘u �ã thi∏t k∏ bÎ khu∏ch �§i có
�Î tuy∏n tính cao, hiªu sußt tËt trong khi v®n có diªn tích th¸c
thi ph¶n c˘ng nh‰. Thi∏t k∏ [8] �ã s˚ dˆng bÎ chuy∫n �Íi tr
kháng hiªu sußt cao �∫ phËi hÒp tr kháng, hiªu sußt t˘c thÌi
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cıa viªc chuy∫n �Íi �iªn n´ng thành sóng �iªn t¯ cıa t¶ng
khu∏ch �§i công sußt �§t 52%. Thi∏t k∏ [3] s˚ dˆng kˇ thu™t
theo dõi �˜Ìng biên cıa tín hiªu �∫ t´ng hiªu sußt cho toàn d£i
công sußt cıa PA, hiªu sußt trung bình toàn d£i lên �∏n 28%.
Tuy nhiên, các bÎ khu∏ch �§i này t§o ra công sußt rßt cao �∫
�áp ˘ng yêu c¶u cıa kênh �˜Ìng xuËng theo chu©n 802.11n;
do �ó, chúng c¶n m˘c tiêu thˆ �iªn n´ng cao và không phù
hÒp vÓi các ˘ng dˆng IoT.

Bài báo này trình bày mÎt thi∏t k∏ bÎ khu∏ch �§i công sußt
vÓi diªn tích th¸c thi ph¶n c˘ng nh‰, �Î tuy∏n tính cao, hiªu
sußt n´ng l˜Òng tËt và phù hÒp vÓi các ˘ng dˆng IoT và di
�Îng t§i b´ng t¶n 2,4 GHz. BÎ khu∏ch �§i s˚ dˆng transistor
Deep N-Well, có dòng rò thßp, �˜Òc tinh chønh l§i cùng vÓi
m§ch phËi hÒp tr kháng �˜Òc tËi ˜u hóa �∫ �§t �˜Òc yêu c¶u
�∑ ra. Qua các mô ph‰ng �ã th¸c hiªn, bÎ khu∏ch �§i �∑ xußt
có công sußt lËi ra 21,8 dBm và hiªu sußt 45% trong vùng
ho§t �Îng tuy∏n tính.

NÎi dung cıa bài báo �˜Òc chia thành ba ph¶n chính. Trong
�ó, ph¶n II trình bày v∑ cßu trúc và �∞c tr˜ng cıa bÎ khu∏ch
�§i �∑ xußt. Ph¶n III �˜a ra các k∏t qu£ mô ph‰ng. CuËi cùng
là mÎt sË k∏t lu™n t§i ph¶n IV.

II. TH‹C THI MÑCH �IõN

Hình 1. SÏ �Á khËi khu∏ch �§i cao t¶n bên phát.

Hình 1 bi∫u diπn sÏ �Á cıa khËi khu∏ch �§i cao t¶n thông
th˜Ìng. SÏ �Á bao gÁm: bÎ khu∏ch �§i công sußt (PA) cung
cßp công sußt cao cho tín hiªu tr˜Óc khi �˜a ra ´ng-ten, bÎ
khu∏ch �§i �ªm (DA - Driven Amplifier) cung cßp n´ng l˜Òng
lËi vào cho PA �∫ t´ng hª sË khu∏ch �§i hª thËng, và các m§ch
bi∏n �Íi tr kháng gi˙a các t¶ng. M§ch phËi hÒp tr kháng
�˜Òc chÂn vì suy hao chèn cıa ph˜Ïng pháp này nh‰ hÏn mÎt
sË m§ch bi∏n �Íi tr kháng khác, giúp làm t´ng hiªu sußt n´ng
l˜Òng cıa hª thËng.

Bài báo t™p trung vào viªc thi∏t k∏ bÎ khu∏ch �§i công sußt
�Ïn d¸a trên RFIC (Radio Frequency Intergrated Circuit) do
thi∏t k∏ này có cßu trúc �Ïn gi£n, gi£m �Î ph˘c t§p cıa m§ch,
trong khi v®n �§t �˜Òc các yêu c¶u kˇ thu™t c¶n thi∏t. Tuy
nhiên, trong tr˜Ìng hÒp công sußt lÓn, các thi∏t k∏ bÎ khu∏ch
�§i �Ïn c¶n �˜Òc quan tâm tÓi kh£ n´ng ch‡u t£i do toàn bÎ
công sußt khu∏ch �§i cıa m§ch chø �i qua mÎt kênh d®n.

A. Cßu hình transistor

�∫ �áp ˘ng yêu c¶u công sußt tín hiªu vô tuy∏n cıa các thi∏t
b‡ IoT, transistor �˜Òc cßu hình vÓi 80 kênh d®n song song
vÓi chi∑u rÎng và chi∑u dài mÈi kênh l¶n l˜Òt là , = 0, 8 <<
và ! = 500 =<. Transistor này ho§t �Îng d˜Ói �iªn áp nguÁn

Hình 2. Thi∏t k∏ transistor.
(a) LÓp NW bao bÂc xung quanh transistor.
(b) K∏t nËi trung hòa �iªn áp cho lÓp NW và DNW.
(c) Vòng b£o vª (guard-ring) và thiên áp cho c¸c B.
(d) LÓp chßt n∑n PW cıa transistor.
(e) Các chân k∏t nËi vÓi c¸c D và G.

nuôi là 3,3 V. VÓi cßu hình này, transistor ho§t �Îng  �iªn
áp hiªu n´ng cao và có kích th˜Óc lÓn hÏn, c˜Ìng �Î dòng
�iªn t§i �ønh lên �∏n 400 mA ch§y qua các kênh d®n. Do �ó,
transistor c¶n �˜Òc cách ly vÓi chßt n∑n P-sub �∫ tránh hiªn
t˜Òng dòng rò và suy hao công sußt. Hình 2 là thi∏t k∏ cıa
transistor trong bÎ khu∏ch �§i công sußt sau khi th¸c hiªn mÎt
sË tùy chønh.

Nh¨m mˆc �ích nâng cao hiªu n´ng khu∏ch �§i công sußt,
kênh d®n cıa transistor �˜Òc thi∏t k∏ �óng kín và cách ly
vÓi chßt n∑n trên �æa bán d®n CMOS. Thi∏t k∏ này s˚ dˆng
transistor lo§i N và tùy chønh �∫ nó ho§t �Îng  m˘c công
sußt cao. Transistor s˚ dˆng lÓp oxit kim lo§i dày và chi∑u
dài kênh 500 nm �∫ ho§t �Îng vÓi �iªn áp cao hÏn (3,3 V).
Deep N-Well (DNW) là lÓp phı bên d˜Ói bóng bán d®n �˜Òc
s˚ dˆng �∫ cách ly gi˙a transistor và chßt n∑n. LÓp N-Well
(NW) (Hình 2(a)) bao bÂc xung quanh transistor �˜Òc k∏t nËi
vÓi DNW và th∏ n∑n �∫ lÓp cách ly có �iªn tích trung hòa.
Bên trong vòng NW, lÓp bán d®n P-Well (PW) �˜Òc k∏t nËi
bi mÎt vòng b£o vª (guard-ring) �∫ thiên áp cho c¸c B. Vòng
b£o vª cÙng giúp cho viªc cßu hình transistor không làm £nh
h˜ng �∏n lu™t thi∏t k∏.

Trong thi∏t k∏ này, transistor công sußt c¶n ph£i tinh chønh
hÒp l˛ �∫ �§t �˜Òc hiªu qu£ mong muËn cÙng nh˜ �£m b£o
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không vi ph§m các lu™t thi∏t k∏. Th™t v™y, các transistor có
diªn tích quá lÓn s≥ gây khó kh´n khi trung hòa �iªn tích lÓp
bán d®n (PW-Hình 2(d)). Do �ó, c¶n thi∏t k∏ mÎt vòng b£o vª
�iªn áp (guard-ring, Hình 2(c)) xung quanh transistor và k∏t
nËi nó vÓi lÓp PW �∫ �£m b£o c¸c B có �iªn áp g¶n b¨ng
không. T˜Ïng t¸, mÎt vòng b£o vª (Hình 2(b)) cÙng �˜Òc
thi∏t k∏ �∫ trung hòa �iªn áp cho lÓp cách ly NW và DNW
(Hình 2(a)), �∫ �£m b£o r¨ng chúng có �∞c �i∫m t˜Ïng t¸ chßt
cách �iªn. Ngoài ra, �∫ tránh �iªn dung k˛ sinh t§i lËi vào
(c¸c G) và lËi ra (c¸c D) cıa transistor, các k∏t nËi (Hình 2(e))
�ã �˜Òc thi∏t k∏ m‰ng �i nh˜ng không làm t´ng giá tr‡ �iªn
tr.

B. M§ch phËi hÒp tr kháng

Hình 3. K∏t qu£ mô ph‰ng load-pull.

Trong thi∏t k∏ bÎ khu∏ch �§i, viªc �¶u tiên c¶n làm là xem
xét tính Ín �‡nh cıa bÎ khu∏ch �§i. Trong bÎ khu∏ch �§i cao
t¶n tính Ín �‡nh �˜Òc �ánh giá thông qua hai chø sË  � ⌫.
N∏u hai chø sË này th‰a mãn ( > 1)� (⌫ > 0) thì bÎ khu∏ch
�§i là Ín �‡nh không �i∑u kiªn [9]. Tuy nhiên, vÓi transistor
�˜Òc thi∏t k∏  ph¶n II-A d®n �∏n bÎ khu∏ch �§i không là Ín
�‡nh không �i∑u kiªn. Vì v™y, viªc �¶u tiên khi thi∏t k∏ bÎ
khu∏ch �§i là t´ng �iªn tr c¸c ⌧ b¨ng cách m≠c nËi ti∏p vÓi
c¸c ⌧ �iªn tr ' = 8⌦ (do �iªn tr c¸c ⌧ cıa transistor ban
�¶u nh‰, 2⌦, gây ra bi �Î rÎng kênh cıa transistor lÓn và
nhi∑u kênh d®n �˜Òc ghép song song). B¨ng cách m≠c thêm
�iªn tr, vùng Ín �‡nh lËi vào và lËi ra �ã �˜Òc m rÎng ra
toàn bÎ �Á th‡ Smith. Nh˜ v™y, �£m b£o bÎ khu∏ch �§i là Ín
�‡nh.

Vùng ho§t �Îng tuy∏n tính cıa bÎ khu∏ch �§i công sußt
�˜Òc xác �‡nh bi �i∫m nén 1 dB (%13⌫). �∫ t´ng hiªu sußt
cıa vùng tuy∏n tính, m§ch phËi hÒp tr kháng ph£i �˜Òc thi∏t
k∏ �∫ kéo �i∫m %13⌫ g¶n vÓi �i∫m công sußt bão hòa (%B0C ).
Mô ph‰ng load-pull là ph˜Ïng pháp phÍ bi∏n �∫ xác �‡nh tr
kháng t£i tËi ˜u (/>?C ) cho các �∞c tr˜ng cıa bÎ khu∏ch �§i

nh˜ hª sË khu∏ch �§i (Gain), công sußt lËi ra (%>DC ) và hiªu
sußt. Trong thi∏t k∏ này, hai �∞c tr˜ng v∑ công sußt lËi ra và
hª sË khu∏ch �§i �˜Òc �˜a ra cân nh≠c khi mô ph‰ng. Hình 3
trình bày k∏t qu£ cıa mô ph‰ng load-pull �ã th¸c hiªn, trong
�ó, �˜Ìng �Áng m˘c công sußt là các �˜Ìng nét li∑n và �˜Ìng
�Áng m˘c hª sË khu∏ch �§i là các �˜Ìng nét �˘t. D¸a trên k∏t
qu£ cıa mô ph‰ng load-pull, tr kháng tËi ˜u />?C �˜Òc chÂn
là 21 ⌦ �∫ bÎ khu∏ch �§i có hª sË khu∏ch �§i 9 dB, �§t công
sußt lËi ra 22,3 dBm t§i �i∫m nén %13⌫ và hiªu sußt tËi �a
là 48% �Ëi vÓi các mô ph‰ng trên sÏ �Á m§ch �iªn l˛ t˜ng.

M§ch phËi hÒp tr kháng s˚ dˆng các thành ph¶n thˆ �Îng
�∫ bi∏n �Íi tr kháng lËi ra cıa bÎ khu∏ch �§i thành tr kháng
lËi vào cıa ´ng ten (50 ⌦). CuÎn c£m trên công nghª CMOS
là mÎt thành ph¶n thˆ �Îng có chßt l˜Òng thßp vì nó chi∏m
diªn tích rßt lÓn trong m§ch và suy hao chèn cıa linh kiªn
này là rßt �áng k∫. Hª sË ph©m chßt (&factor) và �Î t¸ c£m (L)
là hai tham sË chính cıa cuÎn c£m. Hª sË &factor càng lÓn và
�Î t¸ c£m L càng nh‰ thì suy hao chèn càng nh‰. �∫ gi£m
suy hao chèn và diªn tích th¸c thi ph¶n c˘ng, m§ch phËi hÒp
tr kháng ph£i gi£m sË l˜Òng và giá tr‡ cıa cuÎn c£m. Trong
thi∏t k∏ này, m§ch phËi hÒp tr kháng lËi ra gÁm hai thành
ph¶n thˆ �Îng là mÎt tˆ �iªn (⇠2=2 pF) và mÎt cuÎn c£m (!1
= 1,45 nH, &factor = 16). Qua mô ph‰ng vÓi sÏ �Á m§ch �iªn,
công sußt lËi ra t§i �i∫m %13⌫ là 21,8 dBm.

Hình 4. M§ch phËi hÒp tr kháng lËi ra.

Nh˜ �ã �∑ c™p  ph¶n tr˜Óc, thi∏t k∏ [4] s˚ dˆng nhi∑u linh
kiªn thˆ �Îng cho m§ch bi∏n �Íi tr kháng (�∞c biªt là cuÎn
c£m, bÎ chuy∫n �Íi tr kháng) �∫ truy∑n hai b´ng t¶n trên mÎt
�˜Ìng truy∑n sóng, do �ó hiªu sußt n´ng l˜Òng không tËt. Viªc
l¸a chÂn ph˜Ïng pháp phËi hÒp tr có suy hao chèn nh‰ có th∫
t´ng �˜Òc hiªu sußt ho§t �Îng cıa bÎ khu∏ch �§i. Th™t v™y, suy
hao chèn cıa bÎ bi∏n �Íi tr kháng lÓn hÏn so vÓi m§ch phËi
hÒp tr kháng s˚ dˆng các ph¶n t˚ t™p trung [2]. M§ch bi∏n
�Íi tr kháng lËi ra trong nghiên c˘u [4] bao gÁm ba cuÎn
c£m !1 (0, 978 =�;& = 14, 74), !20 (1, 375 =�;& = 12, 07)
và !21 (1 =�;& = 13) t§i t¶n sË 2,4 GHz, �ây là nguyên nhân
chính làm t´ng suy hao chèn trong �˜Ìng truy∑n và gi£m hiªu
sußt hª thËng. Trong thi∏t k∏ bÎ khu∏ch �§i công sußt, gi£m
sË l˜Òng và giá tr‡ cıa cuÎn c£m là mßu chËt �∫ �§t �˜Òc hiªu
sußt cao.
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III. CÁC KòT QUÉ MÔ PHƒNG

BÎ khu∏ch �§i công sußt �˜Òc thi∏t k∏ d¸a trên công nghª
CMOS 65nm GPlus cıa hãng TSMC, s˚ dˆng bÎ công cˆ
thi∏t k∏ ph¶n c˘ng Custom Compiler t¯ hãng Synopsys. Thi∏t
k∏ �ã �˜Òc mô ph‰ng b¨ng ch˜Ïng trình mô ph‰ng ph¶n c˘ng
HSPICE vÓi sÏ �Á m§ch �iªn, mô hình transistor �˜Òc trích
xußt t¯ thi∏t k∏ layout vÓi các thông sË t¯ mô hình BSIM4
�˜Òc cung cßp bi hãng TSMC. �∫ �ánh giá hiªu sußt cıa PA
�˜Òc �∑ xußt, chúng tôi th¸c hiªn mô ph‰ng �a hài Hamornic
Balance (HB), mô ph‰ng tuy∏n tính (LIN) và mô ph‰ng �Î
lÓn cıa véc-tÏ lÈi (EVM). Trong ph¶n này, chúng tôi s≥ trình
bày k∏t qu£ cıa các mô ph‰ng �ã �˜Òc th¸c hiªn.

A. Mô ph‰ng �a hài

Hiªu sußt khu∏ch �§i �˜Òc �ánh giá b¨ng cách s˚ dˆng mô
ph‰ng �a hài. Công sußt tín hiªu lËi vào (%8=) �˜Òc �i∑u chønh
theo chi∑u t´ng d¶n t¯ 0 dBm �∏n 16 dBm. Các thông sË �˜Òc
xem xét bao gÁm hª sË khu∏ch �§i (Gain), hiªu sußt và công
sußt tín hiªu t§i lËi ra. Hình 5 bi∫u diπn mËi liên hª cıa các
tham sË này vÓi công sußt tín hiªu lËi vào. Hiªu sußt �˜Òc xác
�‡nh bi t� sË gi˙a công sußt tín hiªu lËi ra %>DC và công sußt
�˜Òc cung cßp bi nguÁn nuôi mÎt chi∑u %DC; trong khi �ó,
hiªu sußt t´ng công sußt (Power-added Efficiency-PAE) �˜Òc
tính toán d¸a trên t� lª cıa công sußt t´ng thêm (%>DC � %8=)
và công sußt nguÁn nuôi.Hª sË khu∏ch �§i là t� sË gi˙a công
sußt tín hiªu lËi ra %>DC so vÓi công sußt tín hiªu lËi vào %8=.

BÎ khu∏ch �§i công sußt (PA) có hª sË khu∏ch �§i hÏn
8 dB cho b´ng t¶n 2,4 GHz. PA �§t �˜Òc công sußt bão hòa
23,5 dBm vÓi hiªu sußt c¸c �§i 58,5% t§i. Tuy nhiên,  �i∫m
nén 1 dB và công sußt lËi ra là 21,8 dBm, hiªu sußt là 45%
�Ëi vÓi các mô ph‰ng trên sÏ �Á m§ch �iªn �˜Òc �∑ xußt.

Hình 5. Các �∞c tr˜ng v∑ n´ng l˜Òng.

B. Mô ph‰ng kênh truy∑n

Chu©n 802.11ax t§i b´ng t¶n 2,4 GHz có hai cßu hình b´ng
thông kênh truy∑n bao gÁm b´ng thông kênh 40 MHz vÓi
�Î phân gi£i cıa tín hiªu �i∑u ch∏ tËi �a là 1024 QAM và
b´ng thông kênh là 20 MHz vÓi �Î phân gi£i �i∑u ch∏ 64
QAM [10]. �Ëi vÓi các thi∏t b‡ di �Îng và IoT, kênh �˜Ìng

lên �˜Òc chia thành các khËi tài nguyên cho nhi∑u thi∏t b‡ có
b´ng thông nh‰ hÏn 20 MHz [11]. Trong mô ph‰ng này này,
chúng tôi th¸c hiªn ki∫m tra �Î lÓn véc-tÏ lÈi (EVM - Error
Vector Magnitude) và t� sË công sußt rò kênh lân c™n (ACLR
- Adjacent Channel Leakage Power Ratio) vÓi b´ng thông là
20 MHz và �Î phân gi£i �i∑u ch∏ là 64 QAM �∫ �ánh giá �∞c
tính kênh truy∑n cıa bÎ khu∏ch �§i công sußt �∑ xußt.

Hình 6 th∫ hiªn giá tr‡ EVM so vÓi công sußt lËi ra �Ëi
vÓi tín hiªu OFDM VHT20, MSC5 vÓi b´ng thông 20 MHz
và �Î phân gi£i �i∑u ch∏ là 64 QAM. �∫ �£m b£o chßt l˜Òng
cıa tín hiªu trên kênh truy∑n (không gây nhiπu liên k˛ t¸),
EVM tËi thi∫u cho �Î phân gi£i �i∑u ch∏ 64 QAM và t� lª
mã hóa kênh 5/6 là �28 dB. BÎ khu∏ch �§i này có công sußt
lËi ra trung bình là 16, 3 dBm �Ëi vÓi EVM nh‰ hÏn �28 dB.
Hình 7 th∫ hiªn �˜Ìng biên và phÍ t¶n sË �Ëi vÓi công sußt lËi
ra trung bình là 18, 73 dBm t§i t¶n sË sóng mang 2,442 GHz
(kênh 7 cıa WiFi). K∏t qu£ này cho thßy tín hiªu sau khi qua
bÎ khu∏ch �§i không gây nhiπu liên k˛ t¸ cho các kênh khác
cùng tÁn t§i do n¨m d˜Ói giÓi h§n ACLR.

Hình 6. Mô ph‰ng kênh truy∑n vÓi thông l˜Òng 54 Mbps.

Hình 7. �˜Ìng biên và phÍ t¶n sË trên kênh truy∑n.
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C. �∞c tr˜ng cıa m§ng hai cÍng và tính Ín �‡nh cıa hª thËng

CuËi cùng, tr˜Óc khi k∏t lu™n bÎ khu∏ch �§i công sußt ho§t
�Îng tËt t§i t¶n sË cao, các tham sË cıa ma tr™n tán x§ S và
hª sË Ín �‡nh ph£i �˜Òc trích xußt �∫ �ánh giá các tính chßt
cıa m§ng hai cÍng và tính Ín �‡nh cıa hª thËng.

Trên th¸c t∏ lËi vào cıa bÎ khu∏ch �§i công sußt s≥ �˜Òc
phËi hÒp tr kháng vÓi lËi ra cıa bÎ khu∏ch �§i �ªm. Tuy
nhiên, trong mô ph‰ng này, bÎ khu∏ch �§i công sußt �˜Òc
phËi hÒp tr kháng lËi vào vÓi t£i 50 ⌦ �∫ thu™n tiªn cho viªc
ki∫m tra. M§ch phËi hÒp tr kháng lËi vào gÁm mÎt tˆ �iªn
(⇠2 = 3 pF) và mÎt cuÎn c£m (! = 0, 83 nH, &factor = 15, 3)
�˜Òc ghép song song vÓi lËi vào cıa bÎ khu∏ch �§i.

Hình 8 bi∫u diπn các tham sË cıa ma tr™n tán x§ S gÁm
(11, (12, (21, (22. Nh™n xét chung, bÎ khu∏ch �§i ho§t �Îng
trong mi∑n t¶n sË t¯ 2-3 GHz vÓi hª sË khu∏ch �§i (21 = 12dB,
hª sË truy∑n ng˜Òc (12 <-25 dB ch˘ng t‰ bÎ khu∏ch �§i có
tính �Ïn h˜Óng cao, hª sË ph£n x§ lËi vào trong d£i ho§t �Îng
nh‰, (11 < �14 dB.

Hình 8. Thông sË cıa ma tr™n ph£n x§ S.

Tính Ín �‡nh cıa hª thËng �˜Òc ki∫m tra thông qua hai hª
sË Ín �‡nh là  và ⌫ [2]. Thông th˜Ìng, khi hª sË  > 1 và
hª sË ⌫ > 0 thì hª thËng �˜Òc xem là Ín �‡nh trong d£i t¶n sË
�ang xét �∏n. Hình 9 bi∫u diπn k∏t qu£ kh£o sát hª sË  và ⌫
trong d£i t¶n sË t¯ 2-3 GHz. Có th∫ thßy r¨ng, hª sË  > 1, 3
và ⌫ > 0, 4 t§i vùng t¶n sË 2-3 GHz. Do �ó, có th∫ k∏t lu™n
r¨ng, bÎ khu∏ch �§i ho§t �Îng Ín �‡nh t§i b´ng t¶n 2,4 GHz.

B£ng I th¸c hiªn viªc so sánh các �∞c tr˜ng cıa bÎ khu∏ch
�§i �∑ xußt vÓi các công trình �ã �˜Òc công bË tr˜Óc �ây, gÁm:
%B0C , %C1�>DC@� 28 dB EVM), hª sË khu∏ch �§i và hiªu sußt
tËi �a cıa bÎ khu∏ch �§i. Các bÎ khu∏ch �§i �˜Òc thi∏t k∏
trong [4], [6] và [8] có �Î tuy∏n tính cao vÓi các cßu trúc th¸c
thi khác nhau. Nghiên c˘u [4] th¸c hiªn bÎ PA có kh£ n´ng
cßu hình l§i, b´ng t¶n kép. Trong khi �ó, nghiên c˘u [6] trình
bày mÎt bÎ khu∏ch �§i kh£ trình có th∫ ho§t �Îng  nhi∑u ch∏
�Î �∫ nâng cao hiªu sußt. BÎ khu∏ch �§i trong [8] �˜Òc thi∏t
k∏ theo chu©n 802.11n.

Có th∫ thßy r¨ng, thi∏t k∏ �˜Òc �∑ xußt trong bài báo có hiªu
sußt cao nhßt. M∞c dù thi∏t k∏ �ánh �Íi hª sË khu∏ch �§i �∫

Hình 9. Tính Ín �‡nh cıa bÎ khu∏ch �§i.

�§t �˜Òc hiªu sußt n´ng l˜Òng lÓn hÏn nh˜ng nó v®n �áp ˘ng
yêu c¶u thi∏t k∏ vÓi hª sË khu∏ch �§i là 8, 6 dB (không tính
�∏n m§ch m§ch phËi hÒp tr kháng lËi vào). Trên th¸c t∏ hª
sË khu∏ch �§i có th∫ �˜Òc c£i thiªn b¨ng cách s˚ dˆng thêm
mÎt bÎ khu∏ch �§i �ªm phù hÒp vÓi thi∏t k∏ cıa hª thËng.

Layout cıa bÎ khu∏ch �§i công sußt �∑ xußt �˜Òc trình bày
trên Hình 10. Diªn tích th¸c thi ph¶n c˘ng kho£ng 0, 16 <<2,
cho thßy �ây là mÎt thi∏t k∏ ti∏t kiªm �˜Òc chi phí khi ch∏
t§o.

Hình 10. Layout cıa bÎ khu∏ch �§i công sußt �∑ xußt.
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B£ng I
SO SÁNH VŒI CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CŸU LIÊN QUAN

�∞c tr˜ng [4] [6] [8] �∑ xußt

K∏t qu£ �o �§c Mô ph‰ng �o �§c Mô ph‰ng

%B0C 23 dBm 18,7 dBm 28,3 dBm 23,5 dBm

%C1�>DC@�283⌫
EVM

10,8 dBm 14,4 dBm
(-20 dB)

22,4 dBm
(-25 dB)

16,3 dBm

Hª sË khu∏ch �§i 9 dB 8 dB 12 dB 8,6 dB

Hiªu sußt tËi �a 30% 25%
(PA+DA)

52,2% 58%

Lo§i bi∏n �Íi tr
kháng

Balun
PHTK

PHTK Balun PHTK

�iªn áp nguÁn 2,5 V 1,8 V 3,3 V 3,3 V

Công nghª 40 nm 90 nm 65 nm 65 nm

IV. KòT LUäN

Trong nghiên c˘u này, mÎt thi∏t k∏ bÎ khu∏ch �§i công sußt
siêu cao t¶n tuy∏n tính hiªu sußt cao d¸a trên công nghª TSMC
65nm �ã �˜Òc th¸c hiªn. BÎ khu∏ch �§i phù hÒp vÓi các ˘ng
dˆng IoT b´ng t¶n 2,4 GHz �∫ khai thác lÒi ích t¯ tiêu chu©n
Wi-Fi 6. Thi∏t k∏ này s˚ dˆng ki∏n trúc bÎ khu∏ch �§i �Ïn
�˜Òc tËi ˜u cßu trúc transistor và m§ch phËi hÒp tr kháng
�∫ �§t �˜Òc hiªu sußt n´ng l˜Òng cao trong vùng tuy∏n tính.
Thi∏t k∏ �ã �˜Òc �ánh giá vÓi mô ph‰ng Hamonic Balance,
mô ph‰ng �Î lÓn véc-tÏ lÈi và cho k∏t qu£ hiªu sußt cao lên
�∏n 58% vÓi hª sË khu∏ch �§i là 8, 6 dB.
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Võ Quang Sơn1, Võ Thiện Lĩnh2, Hồ Thành Trung1, Nguyễn Trung Thị Hoa Trang3, Vũ Ngọc Quý1, và 

Đào Thanh Toản1,4* 
1Khoa Điện-Điện tử, Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 

2Phân Hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Giao thông vận tải, 450 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, 
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Abstract— Đặc thù của mạng lưới giao thông tại các đô thị 
lớn ở Việt Nam là có rất nhiều ngõ nhỏ, hẹp, mật độ lưu 
thông nhiều, dòng giao thông hỗn hợp, thường xuyên xảy 
ra ách tắc do ô tô đi vào ngõ. Đặc biệt trong các ngõ có bề 
rộng từ 2 đến 5 m rất dễ xảy ra tắc nghẽn khi có 2 xe ô tô 
đi đối đầu nhau. Vì vậy, việc ứng dụng giao thông thông 
minh trong tổ chức điều khiển giao thông tại các ngõ nhỏ 
nhằm tránh ùn tắc giao thông là thật sự cần thiết. Bài báo 
này đề xuất một giải pháp áp dụng công nghệ xử lý ảnh và 
phương pháp máy học trên máy tính nhúng Raspberry Pi 
4 để xác định xe ô tô để đưa ra tín hiệu cảnh báo về tình 
trạng tắc đường. Một số kết quả thử nghiệm trong ngõ tại 
Thành phố Hồ Chí Minh cũng được trình bày chi tiết. 

Keywords- Raspberry Pi 4; nhận dạng ảnh xe hơi, mạng 
nơ-ron tích chập; Deep learning. 

I.  GIỚI THIỆU 
Hiện nay, hàng loạt tuyến đường huyết mạch, các 

ngõ nhỏ cũng như các nút giao thông trọng điểm tại các 
thành phố lớn thường xuyên rơi vào tình trạng ùn ứ, tắc 
nghẽn giao thông dẫn đến chậm phát triển kinh tế - xã 
hội, ảnh hưởng đến môi trường. Một vài nguyên nhân 
dẫn đến tình trạng kẹt xe như: ý thức chấp hành Luật 
Giao thông của người điều khiển xe, phương tiện cá 
nhân tham gia giao thông tăng cao, lấn chiếm vỉa hè, 
lòng đường để kinh doanh,… và đặc biệt là tình trạng 
kẹt xe trong các ngõ, ngách nhỏ khi 2 xe ô tô chạy vào 
ngược chiều nhau xảy ra thường xuyên. Hiện tại việc xác 
định phương tiện giao thông bằng xử lý ảnh vẫn chưa 
được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam do còn nhiều hạn chế 
trong môi trường hoạt động, các điều kiện khách quan 
bên ngoài và phải tuân thủ một số quy định đi kèm cụ 
thể. Các thiết bị phát hiện phương tiện giao thông có thể 
được chia thành 2 loại cơ bản sau: 

- Loại lắp đặt trong lòng đường bao gồm: vòng 
từ; từ kế;   

- Loại lắp đặt phía trên bao gồm: xử lý ảnh từ hệ 
thống camera quan sát; rada viba, cảm biến siêu âm, cảm 
biến hồng ngoại và rada lazer.  

Hệ thống phát hiện phương tiện giao thông đề cập ở 
đây tập trung vào hướng nghiên cứu xử lý ảnh từ hệ 
thống camera quan sát. Hệ thống bao gồm ba thành phần 
là Kit Raspberry Pi 4, Camera IP và đèn tín hiệu giao 
thông để cảnh báo. Hệ thống sẽ điều khiển đèn xanh, đèn 
đỏ để cảnh báo đến các ô tô muốn đi vào ngõ. Khi có xe 
đi vào từ bên đầu A của ngõ thì bên đầu B của ngõ sẽ có 
tín hiệu đèn đỏ để cảnh báo xe bên ngõ B không được 
vào.  Đồng thời sẽ có tín hiệu đèn xanh bên ngõ A để 
thông báo xe bên ngõ A được vào. Nghĩa là, ta có thể 
cho phép hai hay nhiều xe ô tô lưu thông cùng chiều 
trong ngõ cùng lúc, còn hai xe ngược chiều thì không 
được phép lưu thông trong ngõ cùng lúc. Từ đó tránh 
được tình trạng kẹt xe trong các ngõ nhỏ. Hệ thống nhỏ 
gọn, có thể di dời và lắp đặt thuận tiện. 

Kích thước của xe thay đổi khác nhau ở độ cao lắp 
đặt và góc quan sát của camera do đó việc giải quyết 
những vấn đề trên và áp dụng chúng một cách hiệu quả 
vào bài toán là điều cần thiết. Trong bài báo này, chúng 
tôi tập trung vào các vấn đề trên để đề xuất một giải pháp 
khả thi, và chúng tôi áp dụng kết quả phát hiện xe để đưa 
ra tín hiệu cảnh báo. 

II. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH HỆ THỐNG 
Phần này mô tả cấu trúc chính của hệ thống phát hiện 
xe. Đầu tiên, dữ liệu video về cảnh giao thông trong hẻm 
được nhập vào Kit Raspberry Pi 4 [1-2]. Sau đó, ảnh sẽ 
được tiền xử lý và chuẩn hóa cho phù hợp. Tiếp theo, 
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diện tích mặt đường được phân vùng giới hạn xử lý. 
Phương pháp phát hiện đối tượng sử dụng mạng 
YOLOv3 để phát hiện đối tượng phương tiện và hướng 
di chuyển trong video [3]. Chúng tôi tiến hành thay đổi 
một số thông số trong mạng nơ-ron tích chập sẵn có cho 
phù hợp với đối tượng nghiên cứu của mình. Mô hình 
mạng này có thể cải thiện hiệu quả phát hiện các đối 
tượng nhỏ và giải quyết mạnh mẽ vấn đề đối tượng có 
sự thay đổi tỷ lệ. Cuối cùng, hệ thống sẽ đưa ra tín hiệu 
cảnh báo thông qua đèn tín hiệu. Hệ thống ở 2 đầu ngõ 
sẽ truyền thông qua tín hiệu mạng LAN hoặc sóng RF. 
 

 
Hình 1: Minh họa quá trình xảy ra kẹt xe trong hẻm nhỏ. 

 
Hình 2: Sơ đồ khối thiết bị 

                   

III. PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN PHƯƠNG 
TIỆN GIAO THÔNG 

Một số phương pháp phát hiện phương tiện giao 
thông, cụ thể trong bài báo này là xe ô tô, bằng phương 
pháp xử lý ảnh đã được nghiên cứu và áp dụng hiện nay, 
gồm 4 phương pháp chính:  

1. Phương pháp trừ nền. [4] 
2. Phương pháp phân biệt khung và dựa trên 

chuyển động. [5] 
3. Phương pháp luồng quang học. [6] 
4. Phương pháp dựa trên các đặc trưng. [7][8] 
Trong 4 phương pháp trên, phương pháp dựa trên 

các đặc trưng của phương tiện giao thông hiện nay đang 
được sử dụng rộng rãi. Để trích đặc trưng đối tượng, việc 
sử dụng mạng nơ-ron tích chập đã được triển khai thành 
công với độ chính xác cao và được xem là phương pháp 
trích đặc trưng mức cao [9]. Phương pháp trích đặc trưng 
truyền thống có tốc độ nhanh hơn khi phát hiện phương 
tiện nhưng không tạo ra kết quả tốt khi hình ảnh thay đổi 
độ sáng, chuyển động có tính chu kỳ trong nền và nơi có 
phương tiện di chuyển chậm hoặc khung cảnh phức tạp 
[10][11]. Mạng nơ-ron tích chập đã đạt được kết quả tốt 

hơn trong việc phát hiện đối tượng với tốc độ nhanh và 
độ chính xác cao. 
 
3.1. Mạng nơ-ron tích chập 

 Với bài toán phát hiện xe ô tô trong bài báo này, 
tập mẫu huấn luyện là tập ảnh có số lượng nhỏ, nên khi 
thực hiện bài toán phân loại với tập ảnh dữ liệu nhỏ, ta 
có thể sử dụng lại kết quả của mạng nơ-ron tích chập đã 
có thay vì xây dựng lại mạng noron và huấn luyện nó từ 
đầu. Chỉ cần sử dụng kiến trúc mạng cho phù hợp, 
phương pháp sử dụng các mô hình có sẵn như vậy còn 
được gọi là học chuyển tiếp. Với phương pháp này, toàn 
bộ lớp trừ lớp ngõ ra, được coi là một bộ trích chọn đặc 
trưng sau đó ta huấn luyện một bộ phân loại khác dựa 
trên vector đặc trưng đã chọn. 

Một mạng nơ ron tích chập về cơ bản có 3 quá trình 
khác nhau: 

• Quá trình trích đặc trưng: Thông qua các tích 
chập giữa ma trận ảnh đầu vào với bộ lọc để tạo thành 
các đơn vị trong một lớp mới. Quá trình này có thể diễn 
ra liên tục ở phần đầu của mạng và thường sử dụng hàm 
kích hoạt relu. 

• Quá trình tổng hợp: các lớp ở về sau quá trình 
trích đặc trưng sẽ có kích thước lớn do số đơn vị ở các 
lớp sau thường tăng tiến theo cấp số nhân. Điều đó làm 
tăng số lượng hệ số và khối lượng tính toán trong mạng 
nơ ron. Do đó để giảm tải tính toán chúng ta sẽ cần giảm 
chiều của ma trận thông qua việc tìm ra một giá trị đại 
diện cho mỗi một vùng không gian bộ lọc đi 
qua(maxpooling) mà không làm thay đổi các đường nét 
chính của ảnh. Quá trình này gọi là tổng hợp. 

• Quá trình kết nối đầy đủ (fully): Sau khi đã 
giảm số lượng tham số đến một mức độ hợp lý, ma trận 
cần được định dạng lại(flatten) thành một vector và sử 
dụng các kết nối đầy đủ giữa các lớp. Quá trình này sẽ 
diễn ra cuối mạng tích chập và sử dụng hàm kích hoạt là 
relu. Kết nối cuối cùng sẽ dẫn tới các đơn vị là đại diện 
cho mỗi lớp với hàm kích hoạt là softmax nhằm mục 
đích tính xác xuất. 

Hình 4: Cấu trúc của một mạng nơ ron tích chập [12]. 
 

Yolo là một mô hình mạng nơ-ron tích chập được 
thiết kế để phát hiện các đối tượng mà có ưu điểm nổi 
trội là nhanh hơn nhiều so với những mô hình cũ, phù 
hợp cho hệ thống real-time và có thể chạy tốt trên những 
máy tính nhúng như Raspberry Pi 4. Yolo được tạo ra 
gồm các lớp tích chập kết hợp các lớp giảm mẫu và cuối 
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cùng là 2 lớp kết nối đầy đủ. Trong đó, các lớp tích chập 
sẽ trích xuất ra các đặc trưng của ảnh, còn lớp kết nối 
đầy đủ sẽ dự đoán ra xác suất đó và tọa độ của đối tượng. 

Lớp tích chập được sử dụng để trích xuất các đặc 
trưng của hình ảnh đầu vào mxn, hình ảnh đầu vào được 
chia thành các lưới ixj. Mô hình sẽ nhận dạng ảnh đó có 
đối tượng nào hay không, sau đó sẽ xác định tọa độ của 
đối tượng trong bức ảnh. Tâm của hộp nhãn đối tượng 
(bounding box) nằm trong một đơn vị lưới, và đơn vị 
lưới chịu trách nhiệm dự đoán đối tượng. Kích thước của 
ảnh đầu vào phải là bội số của tỷ lệ lưới được chia. Vì 
đối tượng cần phát hiện là xe ô tô trong một hẻm nhỏ 
nên phần chứa đối tượng trong ảnh sẽ tương đối lớn nên 
kích thước lưới không cần quá lớn.  

Cấu trúc mạng YOLOv3 áp dụng trong bài báo này 
được gọi là Darknet-53[5][13], với 53 lớp tích chập. 
Chúng tôi sử dụng mô hình Yolov3 để dự đoán ảnh đầu 
ra có hay không có xe ô tô[5]. Tập ảnh dữ liệu thành tập 
huấn luyện của mô hình là COCO datatset[14]. Với 
YOLOv3, ta có thể dễ dàng cân đối giữa tốc độ và độ 
chính xác chỉ cần thay đổi kích thước của mô hình mà 
không cần huấn luyện lại mô hình[15][16]. 

Trong bài báo này, ảnh đầu vào 416 × 416 được 
chia lưới với kích thước 13 × 13 ô, đầu ra mô hình là một 
ma trận 3 chiều có kích thước 13 × 13 × (5 × 𝑁 + 𝑀) 
với số lượng tham số mỗi ô là (5 × 𝑁 + 𝑀) với N và M 
lần lượt là số lượng Box và Class mà mỗi ô cần dự đoán. 
Dự đoán mỗi Bounding box gồm 5 thành phần : 
(𝑥, 𝑦, 𝑤, ℎ, 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛) với (𝑥, 𝑦) là tọa độ tâm của 
bounding box, (𝑤, ℎ) lần lượt là chiều rộng và chiều cao 
của bounding box, prediction được định nghĩa là xác 
xuất dự đoán Bounding box chứa đối tượng [14]. 

𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = Pr(𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡) × 𝐼𝑜𝑈(𝑝𝑟𝑒𝑑, 𝑡𝑟𝑢𝑡ℎ) (1) 

Với IoU(Intersection over Union):  tỷ lệ đo lường mức 
độ giao nhau giữa khung hình dự báo và khung hình 
được xác định trước từ bộ dữ liệu để nhằm xác định 2 
khung hình có trùng lắp không. Tỷ lệ này được tính dựa 
trên phần diện tích giao nhau gữa 2 khung hình với phần 
tổng diện tích giao nhau và không giao nhau giữa chúng. 

𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑒𝑎 =  𝑏𝑜𝑥1𝑎𝑟𝑒𝑎 + 𝑏𝑜𝑥2_𝑎𝑟𝑒𝑎 − 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟_𝑎𝑟𝑒𝑎 

(2) 

                    𝐼𝑜𝑈 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟_𝑎𝑟𝑒𝑎
𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛_𝑎𝑟𝑒𝑎

                                 (3) 

𝐴(𝑥1 , 𝑦1) = (𝑚𝑎𝑥(𝑋𝑎1, 𝑋𝑏1), 𝑚𝑎𝑥(𝑌𝑎1, 𝑌𝑏1))          (4) 

𝐵(𝑥2 , 𝑦2) = (𝑚𝑎𝑥(𝑋𝑎2, 𝑋𝑏2), 𝑚𝑎𝑥(𝑌𝑎2, 𝑌𝑏2))          (5) 

 
Hình 4: Hình minh họa cách tính IoU 

 
Hình 5: Cấu trúc của Yolov3 gồm 53 layer [15]. 

 
3.2. Lưu đồ giải thuật của hệ thống  
 

 
Hình 6: Lưu đồ hệ thống. 
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Bộ xử lý trung tâm: Sử dụng Raspberry Pi 4 lấy dữ 
liệu từ Camera đưa về xử lý, thay đổi kích cỡ ảnh sau đó 
đưa ảnh vào mô hình YOLOv3 để phát hiện có phương 
tiện hay không. Nếu có sẽ gửi tín hiệu đến mạch công 
suất để bật đèn màu đỏ. Nếu không có phương tiện nào 
thì bật đèn xanh và tiếp tục kiểm tra. Quy trình được thực 
hiện tương tự với thiết bị đặt tại đầu hẻm bên kia. 

Camera: Đặt tại vị trí mong muốn, thu thập dữ liệu 
và gửi về cho bộ xử lý trung tâm là Raspberry Pi 4. Tuy 
nhiên, khi lắp đặt camera cần có vài nguyên tắc như sau:  

-Vị trí lắp camera ở độ cao phù hợp.  
-Vị trí lắp phải cho góc quan sát tốt, rộng và tầm 

nhìn không bị che khuất. 
Các bước triển khai YOLO trên Raspberry Pi4: 
- Cài đặt và cập nhật hệ điều hành trên Raspberry Pi 4;  
- Cài đặt tất cả các gói và thư viện cần thiết: numpy, 
pip,…;  
- Cài đặt OpenCV; Cài đặt TensorFlow;  
- Thiết lập thư mục YOLOv3-tiny: chứa các file trọng 
số, mô hình mạng;  
- Cấu hình Raspberry Pi Camera;  
- Chạy chương trình phát hiện đối tượng. 

IV. MỘT SỐ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 
Độ chính xác của việc phát hiện và nhận dạng 

phương tiện giao thông phụ thuộc nhiều vào chất lượng 
của dữ liệu huấn luyện. Những thách thức trong vấn đề 
này bao gồm góc quan sát của camera, chất lượng hình 
ảnh, ánh sáng và điều kiện thời tiết. Chúng tôi đã áp dụng 
các mô hình phát hiện hiện đại để có được kết quả so 
sánh. Trong số đó, YOLOv3 có được độ ổn định, độ 
chính xác cao nhất. 

Thực nghiệm phát hiện xe trên đường Trương Văn 
Hải, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tp.Hồ Chí 
Minh, triển khai trên 3 phương pháp với phần cứng 
Raspberry Pi 4, camera Logitech, trong cùng điều kiện 
môi trường:  

Với phương pháp trừ ảnh nền: độ chính xác không 
cao, đôi khi nhận dạng sai đối tượng, ví dụ như ở Hình 
7, khi không có phương tiện ô tô nào nhưng hệ thống 
vẫn phát hiện có. Lý do ở đây là do có gió làm cây lắc 
lư nên hệ thống phát hiện sai. 

 

 
Hình 7: Phát hiện đối tượng sử dụng phương pháp trừ ảnh 

nền 
 

Với phương pháp Haar Cascade: hệ thống phát 
hiện tốt khi điều kiện môi trường có đủ ánh sáng. Tuy 

nhiên khi thiếu ánh sáng, hệ thống không phát hiện ra 
đối tượng, và đặc biệt nếu đối tượng ở khoảng cách xa 
hay chất lượng camera kém cũng ảnh hưởng đến độ 
chính xác 

 
Với mô hình YOLOv3: hệ thống phát hiện rất tốt 

trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Hệ thống 
gần như không chịu sự tác động của ánh sáng hay chất 
lượng ảnh kém 

 
Hình 8: Phát hiện đối tượng sử dụng phương pháp Haar Cascade 

 

 
Hình 9: Phát hiện đối tượng sử dụng phương pháp mạng nơ-

ron tích chập 

V. KẾT LUẬN 
Thông qua mô hình YOLOv3, nhóm tác giả đã 

thực nghiệm thành công với hệ thống phát hiện xe ô tô 
trong ngõ hẻm và đạt kết quả khả quan. Kết quả của 
nghiên cứu này sẽ là tiền đề để triển khai ứng dụng trong 
thực tế tại các thành phố lớn ở nước ta 
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Abstract— Trong bài báo này, chúng tôi khảo sát ảnh 
hưởng của tán sắc màu, công suất phát, khoảng cách kênh, 
hiệu ứng trộn bốn bước sóng FWM và diện tích vùng hiệu 
dụng của sợi quang đến hiệu năng của hệ thống Radio over 
Fiber (RoF) sử dụng kết hợp kỹ thuật ghép kênh sóng 
mang con (SCM), ghép kênh theo bước sóng (WDM) và 
bộ thu APD - SCM/WDM-based RoF. Các kết quả mô 
phỏng cho thấy có thể đạt được tỉ lệ lỗi bít (BER) và công 
suất FWM thấp nhất khi lựa chọn hệ số khuếch đại dòng 
của bộ thu APD (M=2) và lựa chọn khoảng cách kênh 
không bằng nhau tại các tần số 193.1, 193.2, 193.35, 193.6 
THz. Ngoài ra kết quả mô phỏng cũng cho thấy khi giảm 
công suất phát hoặc tăng hệ số tán sắc hoặc tăng diện tích 
vùng hiệu dụng của sợi quang cũng làm cho công suất 
FWM giảm và giúp cải thiện được hiệu năng của hệ thống.   

Keywords- Truyền tín hiệu vô tuyến trên sợi quang RoF, 
ghép kênh sóng mang con SCM, ghép kênh theo bước sóng 
WDM, bộ tách sóng quang Photodiode thác lũ APD. 

I.  GIỚI THIỆU 
Công nghệ RoF sử dụng các tuyến sợi quang để phân 

phối tín hiệu vô tuyến RF từ trạm trung tâm (CS) đến 
các trạm cơ sở (BS), nó hỗ trợ cả mạng không dây và 
mạng quang [1, 2]. RoF đơn giản, tốn ít chi phí và điện 
năng, cho phép tín hiệu điện điều chế nguồn quang và 
truyền nó đi trên sợi quang đến trạm ở xa (RAU). Khi 
tín hiệu RF được điều chế thẳng sang miền quang, công 
suất tiêu thụ sẽ giảm trong khi tại anten phát lại có tần 
số vô tuyến cao. Khi sử dụng công nghệ ngày, CS được 
chia sẻ bởi nhiều trạm BS bằng các sợi quang, BS chỉ 
hoạt động như một bộ chuyển đổi tín hiệu quang thành 
tín hiệu không dây và ngược lại, trong khi tại CS sẽ diễn 
ra tất cả các hoạt động như điều chế, giải điều chế, mã 
hóa và định tuyến…. Hình 1 trình bày cấu trúc cơ bản 
của một hệ thống truyền dẫn RoF.  

 
Hình 1. Hệ thống truyền dẫn RoF 

Các ứng dụng của RoF bao gồm các mạng điện thoại 
di động, mạng cục bộ không dây (WLAN), mạng truy 

cập không dây băng rộng tại dải bước sóng milimet tới 
các mạng giao thông đường bộ (RVC) cho hệ thống vận 
tải thông minh (ITS) [3, 4]. 

Kỹ thuật SCM là sự kết hợp của hai bước điều chế. 
Trước tiên điều chế xảy ra tại miền RF, một vài kênh 
RF băng thông thấp mang tín hiệu tương tự hoặc số 
được cộng lại với nhau bằng bộ ghép kênh, do đó tín 
hiệu sẽ rất gần nhau trong miền tần số tùy thuộc vào tần 
số của bộ dao động nội đưa vào phân hệ điều chế. Tín 
hiệu kết hợp này sau đó được điều chế vào sóng mang 
có tần số cao hơn. Quá trình điều chế thứ hai xảy ra 
trong miền quang, tín hiệu điều chế sau đó được chuyển 
sang miền quang sử dụng laser và bộ điều chế quang. 

 
Hình 2. Cấu hình của hệ thống SCM/WDM 

WDM là kỹ thuật ghép nhiều bước sóng với nhau và 
truyền đi trên cùng một sợi quang đơn mốt. WDM cũng 
được sử dụng trong các hệ thống RoF để tăng hiệu năng 
truyền dẫn, băng thông và phạm vi bao phủ của các hệ 
thống mạng quang và mạng di động [5, 6]. Có hai kiến 
trúc WDM: ghép kênh theo bước sóng mật độ thấp 
(CWDM) và ghép kênh theo bước sóng mật độ cao 
(DWDM). 

Khi tín hiệu RF được chuyển sang miền quang sử 
dụng bộ điều chế quang, hai hài (side-band) sẽ được tạo 
ra trong miền tần số, các tín hiệu này bị ảnh hưởng bởi 
tán sắc màu, chiều dài sợi quang, bước sóng và tần số 
điều chế sẽ tạo ra một sự dịch pha khác nhau giữa hai 
hài làm suy giảm hiệu năng hệ thống. Ngoài ra, việc sử 
dụng kỹ thuật WDM tại mức công suất cao cũng làm 
tăng các hiệu ứng phi tuyến trong sợi quang như tự điều 
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chế pha, điều chế xuyên pha, và đặc biệt là FWM [7]. 
Để giảm thiểu những ảnh hưởng này chúng ta có thể sử 
dụng một số kỹ thuật như: sử dụng sợi bù tán sắc, bộ lọc 
quang, các kỹ thuật điều chế tiên tiến để loại bỏ bớt một 
hài (side-band) hoặc sử dụng cơ chế cấp phát kênh với 
khoảng cách không bằng nhau…  

Trong bài báo [8] chúng tôi đã đề xuất mô hình hệ 
thống SCM/WDM-based RoF sử dụng 4 bước sóng 
quang với khoảng cách kênh không đều nhau (193.1, 
193.2, 193.35 và 193.6 THz) cùng một bộ khuếch đại 
sợi pha tạp Erbium (EDFA) được đặt tại khoảng cách 1 
km so với bộ phát, kết hợp với điều chế đơn hài quang 
(OSSB) đã giúp cải thiện được hiệu năng của hệ thống, 
tuy nhiên bài báo vẫn chưa khảo sát cụ thể về ảnh hưởng 
của tán sắc màu, FWM, cũng như sự phụ thuộc của 
FWM vào công suất phát trên kênh, và diện tích vùng 
hiệu dụng của sợi quang. 

Trong bài báo này chúng tôi đề xuất thay thế bộ thu 
PIN bằng bộ thu APD, tìm giá trị khuếch đại dòng thích 
hợp của bộ thu APD để đạt được hiệu năng tốt nhất đồng 
thời cũng phân tích ảnh hưởng của hệ số tán sắc màu, 
công suất phát quang trên kênh đầu vào và diện tích 
vùng hiệu dụng của sợi quang đến FWM và hiệu năng 
của hệ thống. Chúng tôi nhận thấy rằng nếu hệ số khuếch 
dại dòng được chọn bằng 2, cùng với mức công suất đầu 
vào thích hợp hoặc khi tăng hệ số tán sắc màu, diện tích 
vùng hiệu dụng của sợi quang trong trường hợp sử dụng 
khoảng cách kênh không bằng nhau tại các tần số 193.1, 
193.2, 193.35 và 193.6 THz sẽ giúp cải thiện thêm được 
hiệu năng của hệ thống. 

Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau: trong 
phần II, chúng tôi phân tích lý thuyết mô hình hệ thống. 
Trong phần III, chúng tôi trình bày cài đặt mô phỏng và 
các kết quả đạt được. Cuối cùng, chúng tôi kết luận bài 
báo trong phần IV. 

II. PHÂN TÍCH LÝ THUYẾT 
1. Điều chế đơn hài (OSSB) 

Như đã trình bày trong [8] chúng tôi vẫn sử dụng kỹ 
thuật OSSB để loại bỏ bớt một hài của tín hiệu quang 
sau điều chế. Trong kỹ thuật này có hai bộ điều chế 
MZM điều khiển kép được đặt ở hai nhánh, kết hợp với 
bộ dịch pha 900 và bộ cộng/trừ tín hiệu để tạo ra tín hiệu 
điều chế chỉ có 1 hài. Phổ tương ứng của tín hiệu OSSB 
tại lối ra là: 

𝑠(𝑓)𝐿𝑜𝑤𝑆𝐵 =
𝐴𝑐𝐴0

2
{𝑆[𝜔 − (𝜔0 − 𝜔𝑐)]

+   𝑆[𝜔 + (𝜔0 − 𝜔𝑐)]} 
(1) 

𝑠(𝑓)𝑈𝑝𝑆𝐵 =
𝐴𝑐𝐴0

2
{𝑆[𝜔 − (𝜔0 + 𝜔𝑐)]     
+ 𝑆[𝜔 + (𝜔0 + 𝜔𝑐)]} 

(2) 

 
2. Ảnh hưởng của FWM 

Hiệu ứng FWM xảy ra khi ghép các bước sóng gần 
nhau trong hệ thống WDM, các bước sóng này sẽ kết 
hợp với nhau và tạo ra bước sóng mới. Nó phụ thuộc vào 
công suất phát, khoảng cách kênh, tán sắc màu và diện 
tích vùng hiệu dụng của sợi quang theo phương trình:  

𝑃ijk = (
𝜔ijk𝑑ijk𝒳(3)

8𝐴eff𝑛eff𝑐
)

2

𝑃i𝑃j𝑃k𝐿2 (3) 

trong đó 𝑃i, 𝑃j, 𝑃k là công suất của các tín hiệu có tần số 
𝜔i, 𝜔j, 𝜔k; 𝑛eff là chiết suất hiệu dụng, 𝐴eff là diện tích 
vùng hiệu dụng, 𝑑ijk là tham số suy biến, 𝒳(3) là ten xơ 
phi tuyến bậc ba, 𝜔ijk là tần số thứ tư được tạo ra từ ba 
tần số gốc, 𝑐  là vận tốc ánh sáng, 𝐿  là chiều dài sợi 
quang. 

Công suất của FWM được tính theo công thức [9]: 

𝑃ijk = (
𝛾2

9
) (𝑑ijk)2(𝑃i𝑃j𝑃k)exp (−𝛼𝐿)𝐿eff

2 ƞ (4) 

trong đó 𝐿eff là chiều dài hiệu dụng của sợi quang được 
tính bởi:  

𝐿eff =
1 − 𝑒−𝛼𝐿

𝛼
 (5) 

với 𝛼 là hệ số suy hao có đơn vị là 1/km, và ƞ là hiệu 
suất của FWM được xác định theo công thức [9]: 

ƞ =
𝑛2

𝐴eff𝐷∆𝜆2 (6) 

3. Sử dụng bộ thu APD 
Như chúng ta đã biết, khi sử dụng bộ thu APD, dòng 

quang điện tại lối ra của bộ tách sóng quang cho kênh 
thứ 𝑖 sẽ được nhân thêm với hệ số M (hệ số khuếch đại 
dòng bên trong do cơ chế thác lũ của APD) so với dòng 
quang điện khi sử dụng bộ thu PIN, vì vậy ta có: 

𝐼𝐴𝑃𝐷(𝑖𝑡ℎ) = 𝑀𝐼𝑃𝐼𝑁(𝑖𝑡ℎ) = 𝑀𝑅𝑃𝑖𝑛(𝑖𝑡ℎ) (7) 
trong đó, 𝑃𝑖𝑛(𝑖𝑡ℎ)  là công suất quang tới bộ thu của 
kênh thứ 𝑖, 𝑅 là hệ số đáp ứng (Responsivity) của bộ thu. 
Mặt khác do sử dụng bộ khuếch đại EDFA nên dòng 
nhiễu ASE tại lối ra của bộ thu cũng được khuếch đại 
lên 𝑀 lần theo công thức: 

𝐼𝐴𝑆𝐸−𝐴𝑃𝐷 = 𝑀𝑅ℎ𝑓𝑛𝑠𝑝(𝐺 − 1)𝐵𝑜10−𝛼𝐿2/10 (8) 
với ℎ là hằng số Planck’s, 𝑓 là tần số quang tương ứng, 
𝐵𝑜 là băng thông quang và 𝑛𝑠𝑝 là hệ số phát xạ tự phát 
và 𝐿2 là khoảng cách từ bộ khuếch đại đến bộ thu và 𝐺 
là hệ số khuếch đại của EDFA. 

Như đã trình bày trong [8], các thành phần nhiễu 
trong hệ thống bao gồm nhiễu nhiệt, nhiễu lượng tử và 
nhiễu phát xạ tự phát ASE, khi đó phương sai tổng cộng 
của dòng nhiễu, BER và tỉ số SNR được tính lần lượt 
theo các công thức: 

𝜎2
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝜎𝑡ℎ

2 + 𝜎𝑠ℎ
2 + 𝜎𝑏𝑒𝑎𝑡

2  (9) 

𝐵𝐸𝑅 =
1
2

𝑒𝑟𝑓𝑐(𝑆𝑁𝑅) (10) 
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SNR =
IAPD(ith)
σtotal√2

 (11) 

trong đó 𝑒𝑟𝑓𝑐(. ) là hàm bù lỗi và 𝐼𝐴𝑃𝐷(𝑖𝑡ℎ) là dòng 
quang điện của kênh thứ 𝑖 tại lối ra của APD. 

III. MÔ PHỎNG VÀ KẾT QUẢ 
1. Cài đặt mô phỏng 

Trong phần này, chúng tôi cài đặt mô hình hệ thống 
RoF dựa trên kỹ thuật SCM/WDM với bộ thu APD bằng 
việc sử dụng phần mềm Optisystem 17 để đánh giá ảnh 
hưởng của FWM, hệ số tán sắc màu, công suất phát trên 
kênh và diện tích vùng hiệu dụng của sợi quang đến hiệu 
năng của hệ thống (Hình 3). 

 
Hình 3. Hệ thống RoF dựa trên SCM/WDM 

Trong sơ đồ này chúng tôi sử dụng 4 bộ phát, mỗi bộ 
mang 78 kênh tín hiệu tương tự và một kênh tín hiệu số 
ASK. Các nguồn tín hiệu laser phát ra các bước sóng liên 
tục tại các tần số 193,1; 193,2; 193,3 và 193,4 THz (cho 
trường hợp khoảng cách kênh bằng nhau) và 193,1; 
193,2; 193,35 và 193,6 THz (cho trường hợp khoảng 
cách kênh không bằng nhau) được điều chế bởi các bộ 
MZM dưới sự hỗ trợ của các bộ dịch pha 900 (nhằm tạo 
ra tín hiệu đơn hài OSSB) và các bộ dao động nội với 
các tần số lần lượt là 10, 20, 30 và 40 GHz. Bộ ghép 
kênh WDM được sử dụng để ghép các tín hiệu từ 4 bộ 
phát, tín hiệu quang sau khi ghép kênh được khuếch đại 
bởi một bộ khuếch đại EDFA với hệ số khuếch đại bằng 
10 dB và hệ số nhiễu NF=5 dB và được truyền đi trên 
sợi quang đơn mốt (SMF) có chiều dài 10 km. Tại phía 
thu, bộ phân kênh sẽ tách các bước sóng ra trước khi nó 
được đưa tới các bộ thu riêng lẻ. Tín hiệu quang của các 
kênh thành phần sau đó được biến đổi thành dòng quang 
điện nhờ bộ tách sóng photodiode thác lũ (APD). Tỉ lệ 
lỗi bit BER của tín hiệu thu được quan sát sử dụng bộ 
phân tích BER kết hợp với bộ lọc thông thấp (Low pass 
Bessel filter).  

2. Kết quả mô phỏng 

Mô phỏng được thực hiện để xem xét ảnh hưởng của 
khoảng cách kênh, công suất phát trên kênh, hệ số tán 
sắc màu và diện tích vùng hiệu dụng của sợi quang đến 
hiệu ứng phi tuyến FWM và cụ thể là đến hiệu năng của 

hệ thống sử dụng phương thức điều chế đơn hài (OSSB) 
trong một số kịch bản khác nhau. Các tham số được cài 
đặt trong mô phỏng được liệt kê trong Bảng 1. 

Trong Hình 4, chúng tôi đặt điện áp chuyển mạch và 
điện áp phân cực của bộ điều chế MZM điều khiển kép 
lần lượt là 6V và 3V (để lối ra của bộ điều chế cho tín 
hiệu đơn hài OSSB), hệ số khuếch đại của bộ EDFA 
bằng 10 dB, chiều dài sợi quang 10 km. Chúng tôi khảo 
sát sự phụ thuộc của BER vào công suất phát trên kênh 
cho hai trường hợp có và không có nhiễu phát xạ tự phát 
ASE khi sử dụng bộ thu PIN và APD cho kênh RF1 (1,5 
GHz) và kênh RF4 (3 GHz). Chúng ta có thể thấy khi 
công suất phát tăng thì BER giảm, tuy nhiên khi công 
suất phát lớn hơn 0 dBm thì đường cong BER có xu 
hướng bão hòa (không tăng mà nằm ngang) điều này là 
do ở mức công suất cao, trong sợi quang sẽ xuất hiện các 
hiệu ứng phi tuyến, đặc biệt là khi nó truyền đồng thời 
nhiều bước sóng (WDM). Ngoài ra, ta cũng có thể thấy 
khi thay bộ thu PIN bằng bộ thu APD thì hiệu năng hệ 
thống đã được cải thiện đáng kể, cụ thể là tại BER=10-10 
mức công suất được lợi cho kênh RF1 là gần 2 dB, trong 
khi với kênh RF4 lên đến 8 dB. 

Bảng 1. Các tham số mô phỏng 

Name Symbol Value 
Chiều dài của sợi quang L 10 km 
Diện tích vùng hiệu dụng 𝐴𝑒𝑓𝑓 60 - 80 𝜇𝑚2 
Tốc độ bít 𝑅𝑏 1 Gbps 
Tần số quang 𝑓𝑜 193,1 – 193,6 THz 
Tần số sóng mang 𝑓𝑐 1,5; 2; 2,5; 3 GHz 
Hệ số suy hao 𝛼𝑑𝐵 0,2 dB/km 

Hệ số tán sắc màu D 10 – 16,75  
ps/ nm.km 

Hệ số khuếch đại dòng APD M 2 
Hệ số khuếch đại của EDFA G 10 
Tần số của bộ dao động nội fn 10, 20, 30, 40 GHz 
Hệ số đáp ứng bộ thu APD R 1 A/W 
Dòng tối bộ thu Id 10 nA 
Nhiễu nhiệt  10-22 W/Hz 

 
Hình 4. BER theo công suất phát cho kênh 1 và kênh 4 khi sử 

dụng bộ thu PIN và APD 
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Trong Hình 5 chúng tôi giữ nguyên các thông số 
giống như trong Hình 4 để khảo sát sự phụ thuộc của 
BER vào hệ số khuếch đại dòng của bộ thu APD cho các 
kênh RF1 và RF4 khi có và không có nhiễu ASE. Từ 
hình vẽ ta thấy để đạt được giá trị BER tốt nhất chúng ta 
nên chọn hệ số khuếch đại dòng bằng 2. Điều này có thể 
được giải thích từ phương trình (7) và (8), khi sử dụng 
bộ thu APD dòng quang điện của tín hiệu sẽ được tăng 
lên M lần, tuy nhiên dòng nhiễu ASE cũng tăng lên 
tương ứng, nếu M càng lớn thì giá trị nhiễu càng tăng, 
mặt khác dòng nhiễu ASE cũng phụ thuộc vào khoảng 
cách 𝐿2 (khoảng cách từ bộ khuếch đại EDFA đến bộ 
thu) nên EDFA càng gần phía bộ phát thì càng tốt [8] do 
đó trong cấu hình này giá trị M thu được bằng 2 là tối 
ưu. 

 
Hình 5. BER theo hệ số khuếch đại dòng của bộ thu APD 

Từ kết quả của Hình 5 chúng tôi đặt hệ số khuếch đại 
dòng của APD bằng 2, công suất phát trên kênh Ptx=-5 
dBm, bộ điều chế MZM hoạt động ở chế độ tạo ra tín 
hiệu đơn hài OSSB và khảo sát ảnh hưởng của hệ số tán 
sắc màu D đến hiệu năng của hệ thống. Hình 6 trình bày 
sự phụ thuộc của BER vào hệ số tán sắc trong trường 
hợp có và không có nhiễu ASE khi thiết lập khoảng cách 
kênh WDM bằng nhau (193,1; 193,2; 193,3 và 193,4 
THz) và không bằng nhau (193,1; 193,2; 193,35 và 
193,6 THz). Ta thấy, khi hệ số tán sắc tăng thì BER có 
xu hướng giảm điều này đúng với công thức số (6) và 
(4): D tăng thì ƞ sẽ giảm dẫn đến công suất FWM giảm 
nên hiệu năng được cải thiện, tuy nhiên nếu hệ số tán sắc 
màu mà tăng cao thì sẽ làm các xung quang bị giãn ra và 
giới hạn khoảng cách truyền dẫn, hiệu năng hệ thống bị 
giảm sút. Ngoài ra, trong trường hợp sử dụng khoảng 
cách kênh không bằng nhau hiệu năng hệ thống cũng 
được cải thiện, điều này là do các tín hiệu FWM sau khi 
được tạo ra không rơi vào băng tần của bộ thu các kênh 
tín hiệu lân cận. Cũng giống như đã phân tích trong [8] 
một lần nữa chúng ta thấy ảnh hưởng của nhiễu ASE là 
đáng kể khi sử dụng bộ khuếch đại EDFA. 

 
Hình 6. BER theo hệ số tán sắc của sợi quang 

Hình 7 trình bày sự phụ thuộc của BER vào diện tích 
vùng hiệu dụng của sợi quang. Chúng ta thấy, khi diện 
tích vùng hiệu dụng tăng thì BER giảm, điều này cũng 
nghiệm đúng với công thức số (6) và (4): diện tích vùng 
hiệu dụng tăng làm ƞ giảm và kéo theo công suất FWM 
giảm, làm tăng hiệu năng của hệ thống. 

Hình 8 khảo sát sự phụ thuộc của công suất FWM 
vào công suất phát trên kênh cho hai trường hợp khoảng 
cách kênh bằng nhau và không bằng nhau. Từ hình vẽ ta 
thấy khi công suất phát tăng thì công suất FWM tăng 
nhanh phù hợp với công thức số (3). Trong trường hợp 
sử dụng khoảng cách kênh không bằng nhau, ở cùng 
mức công suất phát, công suất FWM sẽ giảm đi khoảng 
2 dB, điều này cho phép cải thiện hiệu năng của hệ thống 
so với trường hợp sử dụng khoảng cách kênh bằng nhau. 

 
Hình 7. BER theo diện tích vùng hiệu dụng của sợi quang 
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Hình 8. Công suất FWM theo công suất phát 

Hình 9 trình bày kết quả tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu 
quang (OSNR) tại đầu ra của sợi quang theo công suất 
phát trên kênh cho hai kênh RF1 và RF4 với hai trường 
hợp khoảng cách kênh bằng nhau và không bằng nhau. 
Ta có thể thấy, khi công suất phát tăng thì tỉ số OSNR 
tăng nhanh, tuy nhiên khi công suất phát vượt quá 10 
dBm thì đường cong sẽ tăng chậm hơn và dự đoán sau 
đó sẽ bão hòa vì sẽ xuất hiện các hiệu ứng phi tuyến làm 
ảnh hưởng đến hiệu năng của hệ thống. Mặt khác, khi sử 
dụng khoảng cách kênh không bằng nhau, tỉ số OSNR 
cũng sẽ tăng thêm khoảng 1 dB so với trường hợp 
khoảng cách kênh bằng nhau.  

 
Hình 9. Tỉ số OSNR theo công suất phát 

IV. KẾT LUẬN 
Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất và khảo sát hiệu 

năng của hệ thống RoF dựa trên kỹ thuật SCM/WDM 4 
kênh sử dụng bộ thu APD. Các kết quả mô phỏng cho 
thấy ảnh hưởng của tham số tán sắc màu 𝐷, công suất 
phát, khoảng cách kênh và diện tích vùng hiệu dụng 𝐴eff 
của sợi quang là đáng kể đến hiệu năng của hệ thống. Để 
đạt được BER thấp nhất và tỉ số OSNR tốt nhất thì cần 
thay thế bộ thu PIN bằng bộ thu APD với hệ số khuếch 

đại dòng bằng 2, hệ số tán sắc màu và diện tích vùng 
hiệu dụng của sợi quang nên chọn đủ lớn (nhưng không 
vượt quá 16,75 ps/nm.km) kết hợp với việc sử dụng 
khoảng cách kênh không bằng nhau tại các tần số 193,1; 
193,2; 193,35 và 193,6 THz để giảm thiểu ảnh hưởng 
của FWM sẽ giúp cải thiện hiệu năng của hệ thống. 
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Tóm tắt— Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất mô hình 
hệ thống truy cập quang vô tuyến ở dải bước sóng mili-
mét (mmW/RoF) truyền dữ liệu nhiều băng 40 Gbps tín 
hiệu QPSK băng tần W tại tần số 95 GHz. Tín hiệu sóng 
mang mmW được tạo ra do hiệu ứng phi tuyến trộn bốn 
bước sóng (FWM) trong bộ khuếch đại quang bán dẫn 
(SOA). Khi truyền dẫn tín hiệu mmW/RoF do ảnh hưởng 
của tán vận tốc nhóm (GVD) và tự điều chế pha (SPM) 
gây ra hiện tượng pha đinh tín hiệu tại phía thu. Để khắc 
phục hiện tượng pha đinh ảnh hưởng đến phẩm chất tín 
hiệu tại đầu thu, chúng tôi đề xuất sử dụng bộ liên hợp 
pha quang (OPC) đặt giữa liên kết với khoảng cách 50, 
200 km sợi quang. Bài báo đã tối ưu công suất RF đầu 
vào cho từng băng. Với công suất quang tại phía thu là -
27 dBm thì tỷ lệ lỗi bit (Lg(BER)) bằng 3.8 x 10-3 và biên 
độ véc-tơ lỗi (EVM) lớn nhất ở cự ly 200 km là 11.21 %.   

Từ khóa- OPC, SOA, mmW/RoF, truyền nhiều băng. 

I.  GIỚI THIỆU 
Sóng mili-mét (mmW) có tần số từ 30 GHz đến 

300 GHz đã được coi là dải sóng hứa hẹn mang lại 
nhiều tiềm năng cho mạng di động thế hệ thứ năm (5G) 
và các mạng di động thế hệ kế tiếp. Trong đó băng tần 
W có tần số từ 75 GHz  đến 110 GHz là một trong 
những cách tiếp cận đầy hứa hẹn để cung cấp nguồn 
phổ tần dồi dào cho các ứng dụng có dây và không dây 
với sự hỗ trợ của băng thông khổng lồ của sợi quang 
[1,2]. Sợi quang là phương tiện lý tưởng để truyền tín 
hiệu mmW do sợi quang có hệ số suy hao, chi phí thấp 
và băng thông rộng. Hệ thống truy cập mmW/RoF đã 
được nghiên cứu trong [3-6]. Ưu điểm nổi bật của hệ 
thống mmW/RoF sẽ giúp đơn giản hóa cấu hình của 
trạm gốc (BS) bằng cách phân phối sóng mang mmW 
từ trạm trung tâm (CS) đến BS. Do đó, hầu hết sự phức 
tạp trong thiết kế hệ thống được chuyển từ BS sang CS. 
Trong công nghệ này, việc tạo ra sóng mang mmW 
quang là một trong những giải pháp được quan tâm 
nhất, đặc biệt là đối với các tần số rất cao như băng W 
so với tần số 2.4 GHz mà mạng di động hiện tại đang 
sử dụng là rất khó để tạo ra trong miền điện. Do đó, 
nhiều kỹ thuật khác nhau đã được phát triển để tạo 
mmW và truyền dữ liệu băng rộng thông qua hệ thống 

RoF. Các kỹ thuật này có thể được phân thành hai loại 
chính: Trong miền điện, các thiết bị điện tử sử dụng bộ 
dao động nội để tạo ra tín hiệu tần số vô tuyến (RF) và 
trong miền quang sử dụng nguồn tín hiệu quang laser 
đã được nghiên cứu trong [7,8]. Hạn chế chính của việc 
tạo tín hiệu trong miền điện là hiệu suất hệ thống giảm 
khi tần số tăng lên băng W. Do đó, tạo tín hiệu mmW 
trong miền quang là giải pháp phù hợp với những dải 
tần số cao như băng W. Trong đó, kỹ thuật tạo tín hiệu 
mmW dựa trên hiệu ứng phi tuyến đã được nghiên cứu 
như công trình [9] tín hiệu mmW 49 GHz được tạo ra 
bằng tán xạ kích thích Brillouin (SBS), trong nghiên 
cứu [10] tần số mmW 60 GHz được tạo ra dựa trên 
hiệu ứng trộn bốn bước sóng (FWM) và điều chế độ lợi 
chéo (XGM) được sử dụng để tạo nhiều tín hiệu mmW 
cũng đã được chứng minh trong nghiên cứu [11]. 

Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng khuếch đại 
quang bán dẫn (SOA) tạo ra tín hiệu mmW tại trạm 
trung tâm (CS). Ưu điểm chính của SOA có dải bước 
sóng rộng, giá thành và công suất tiêu thụ năng lượng 
thấp [12,13]. Tuy nhiên, khi truyền tín hiệu mmW trên 
liên kết sợi quang cự ly 50 km, 200 km thì công suất 
của tín hiệu RF sẽ bị suy hao. Ngoài ra, tín hiệu mmW  
còn chịu ảnh hưởng bởi các hiện tượng như GVD, 
SPM. Truyền dẫn tín hiệu hai dải biên (DSB), dưới tác 
động của GVD làm cho pha của dải biên trên (USB) và 
dải biên dưới (LSB) của tín hiệu bị lệch nhau. Mặt 
khác, tín hiệu khi truyền còn bị ảnh hưởng bời tự điều 
chế pha (SPM). Cả hai hiện tượng GVD, SPM gây ra 
pha đinh tín hiệu tại đầu thu giống với pha đinh đa 
đường trong kênh vô tuyến. Đã có nhiều kỹ thuật được 
nghiên cứu để bù tán sắc và hiệu ứng phi tuyến trong 
sợi quang như: sử dụng sợi chirp cách tử Bragg 
(CFBG), sợi bù tán sắc (DCF), xử lý tín hiệu số (DSP). 
Tuy nhiên, bộ liên hợp pha quang (OPC) đã được biết 
đến là phẩn tử bù tán sắc và phi tuyến trong sợi quang 
từ năm 1979 [14-16]. Để loại bỏ hiện tượng tán sắc, 
hiệu ứng phi tuyến cho hệ thống truy nhập vô tuyến 
mmW/RoF cự ly xa thì OPC là một trong những lựa 
chọn phù hợp [17].  
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Hình 1. Mô hình hệ thống truy cập quang vô tuyến ở dải bước sóng mili-mét (mmW/RoF)

       Chính vì vậy, chúng tôi đã đề xuất, mô phỏng hệ 
thống nhiều băng 40 Gbps truyền tín hiệu DSB quang 
mmW 95 GHz với định dạng điều chế QPSK ở các cự 
ly 50 km và 200 km trên sợi quang đơn mode chuẩn 
(SSMF) tại bước sóng 1550 nm sử dụng SOA tạo tín 
hiệu mmW và OPC được đặt giữa liên kết quang.  

 Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau: 
trong phần II, chúng tôi miêu tả mô hình đề xuất và cơ 
sở lý thuyết để luận giải việc sử dụng SOA để tạo tín 
hiệu mmW và OPC để bù tán sắc, hiệu ứng phi tuyến. 
Phần III cung cấp tham số mô phỏng. Phần IV phân 
tích kết quả mô phỏng. Cuối cùng, chúng tôi kết luận 
bài báo trong phần V.  

II. MÔ HÌNH HỆ THỐNG 

Mô hình hệ thống mô tả tín hiệu từ trạm CS qua 
mạng phối quang (ODN) và đến trạm vô tuyến đầu xa 
(RRH) được biểu thị như mô hình hình 1. Trong mô 
hình này, sóng mang quang do laser phát ra ở bước 
sóng 1550 nm, công suất 16 dBm được đưa qua bộ 
điều khiển phân cực (PC). Tín hiệu đầu ra của PC 
được đưa vào bộ điều chế Mach - Zehnder (MZM-1). 
Sau đó, tín hiệu quang trên hai nhánh của MZM-1 
được điều chế với tín hiệu điện RFf  do bộ tạo dao 
động sine (SG) có tần số 15.84 GHz, góc pha 900 tạo 
ra. Do vậy, các sóng mang được tạo ra tại đầu ra của 
MZM-1 với các dải biên chẵn bị triệt tiêu và các dải 
biên lẻ bậc cao hơn được sinh ra, nên trường tín hiệu 
quang đầu ra của MZM-1 được biểu diễn theo công 
thức (1) theo nghiên cứu [18]. 

1

0

1

cos (( ) )...
2

( )
cos (( ) )

2

RF
c RF

out

RF
c RF

vB t
v

S t A
vB t
v

            (1) 

Trong đó, 0 , cA  là biên độ và tần số góc của sóng 
mang quang, RFv  là biên độ điện áp, v  là điện áp nửa 
sóng, 2RF RFf  là tần số góc của sóng hình sine và 

1( )B m  là hàm Bessel bậc nhất. Sau đó tín hiệu này 
được đưa vào bộ điều chế quang bán dẫn (SOA). Khi 
tín hiệu đi qua SOA xảy ra hiệu ứng FWM do ảnh 

hưởng của hiệu ứng phi tuyến Kerr liên quan đến độ 
nhạy bậc ba trong miền tín hiệu điện. Do tín hiệu 
quang truyền đi chỉ bao gồm hai thành phân cơ bản 
( )c RF  và ( )c RF . Trong môi trường phi 
tuyến cả hai thành phần này được coi như là tín hiệu 
tham chiếu ( )signal c RF và tín hiệu bơm 

( )pump c RF  và do đó, sinh ra các dải biên mới 

3h  và 3l  xuất hiện tại tần số quang 
(2 )pump signal  như trong công trình [9]. Do đó các 
dải biên mới được thể hiện: 
 3 ( )h c RF  

3 ( )l c RF           
với khoảng cách tần số gấp sáu lần tín hiệu RFf  do SG  
tạo ra. Tuy nhiên, để loại bỏ các dải biên không được 
dùng để mang tín hiệu, bộ lọc thông dải quang kép 
(DOBPF) được sử dụng để lọc ra các dải biên mong 
muốn. Tín hiệu sau bộ lọc DOBPF được khuếch đại 18 
dBm bằng bộ khuếch đại EDFA với tạp âm là 4 dB. 
Sau đó, tín hiệu quang được điều chế với dữ liệu 
QPSK bởi MZM-2. Tín hiệu đầu ra của MZM-2 có 
dạng phổ như trong hình 4 (b).  Tín hiệu quang tại đầu 
thu được chuyển đổi thành tín hiệu điện bằng bộ tách 
sóng quang (PD) để khôi phục lại tín hiệu điện như 
phía đầu phát 6 RFf  với mỗi dải biên cách tần số 
trung tâm 3 RFf .  
       Như đã trình bày, OPC được sử dụng để liên hợp 
tín hiệu quang tại điểm giữa của một liên kết sợi với 
mục đích đảo ngược hoặc bù các biến dạng tín hiệu do 
hiệu ứng phi tuyến và tán sắc trên sợi quang xảy ra 
trong nửa đầu của liên kết trước khi tín hiệu được 
truyền dẫn qua nửa thứ hai của liên kết. Về mặt lý 
thuyết, quá trình bù phi tuyến bằng OPC có thể được 
giải thích thông qua phương trình Schrodinger phi 
tuyến (NLSE) như sau: 

              

2

2 2

3
2

3 3

( ) ( )
2 2

1
6

A z g z i AA
z t

A i A A
t

             (2) 

Trong đó, biên độ điện trường A  là hàm theo thời 
gian t , khoảng cách truyền dẫn z , i  là giá trị ảo, 
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2 3, , , ,g  lần lượt là suy hao, hệ số khuếch đại, 
tán sắc vận tốc nhóm, hệ số tán sắc bậc ba và hệ số phi 
tuyến Kerr của sợi quang. Tín hiệu quang truyền qua 
nửa đầu của liên kết đạt được bằng cách liên hợp 
phương trình (2) từ máy phát ( 0)z  đến điểm giữa 
của liên kết ( / 2)z L . Tín hiệu sau OPC sẽ được bù 
biến dạng gây ra bởi GVD và SPM của nửa trước OPC 
và được biểu diễn như phương trình (3) theo nghiên 
cứu [19]: 

              

* 2 *
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2 2

3 *
2 *

3 3

( ) ( )
2 2

1
6

A z g z i AA
z t

A i A A
t

        (3) 

Trong đó, ( )  biểu thị cho phép tính liên hợp phức. 
Từ phương trình (2) và (3) cho thấy rằng dấu của suy 
hao trong  là không thay đổi, vì vậy OPC không bù 
cho các ảnh hưởng của sự suy hao khi truyền dẫn. 
Ngược lại, với sự đảo ngược dấu của 2  và  nên 
ảnh hưởng của GVD và hiệu ứng Kerr được bù khi tín 
hiệu đi qua đường truyền nửa sau OPC. Như vậy, để 
loại bỏ hoàn toàn tổn thất do GVD và hiệu ứng phi 
tuyến Kerr thì OPC cần được thiết kế chính giữa của 
tuyến và được mô tả như hình 2. 

Lz = 0

Tx RxOPC

L/2

Fiber Fiber

 
Hình 2. Sơ đồ khối hệ thống khi sử dụng OPC 

III. THAM SỐ MÔ PHỎNG HỆ THỒNG 
Để đánh giá phẩm chất hệ thống, các tham số được thiết lập 
như trong bảng 1. 

Bảng 1. Tham số mô phỏng 
 

Tham số Giá trị 
Bit đầu 

vào Độ dài 217  bit 

Laser Bước sóng 1550 nm 
Công suất vào 16 dBm 

Tốc độ bit 40 Gbps 
Định dạng điều chế QPSK 

MZM-1 Điện áp định thiên 1 0 V 
Điện áp định thiên 2 4 V 

MZM-2 Điện áp định thiên 1 0 V 
Điện áp định thiên 2 3 V 

SSMF 

Chiều dài 50 km 
 200 km  

Suy hao 0.2 dB/km 

Tán sắc 16.75 
ps/nm/km 

Độ dốc tán sắc 0.075 
ps/nm2/km 

SG Tần số sóng mang 15.84 GHz 

Tham số Giá trị 
SOA Dòng bơm 0.2 A 

DOBPF 

Suy hao 3 dBm 
Bước sóng 1550 nm 

Băng thông 1 94 GHz 
Băng thông 2 96 GHz 

PD Đáp ứng 0.65 A/W 
Dòng tối 5 nA 

IV. KẾT QUẢ 
Hình 3 cho thấy phổ quang tại các điểm khác nhau 

của mô hình mô phỏng trong hình 1. Phổ của tín hiệu 
sau điều chế MZM-1, Từ hình 3 (a) thấy rằng độ lệch 
công suất quang của dải biên thứ nhất và sóng mang 
quang cf  là 20 dB. Trong khi dải biên thứ ba công 
suất quang giảm 29 dB so với dải biên thứ nhất. Hình 
3 (b) cho thấy phổ quang sau bộ SOA, mỗi sóng mang 
cách nhau c RFf nf  với ( 1, 2, 3...n ) 
trong đó, chênh lệch công suất giữa dải bên thứ nhất 
và thứ ba xấp xỉ 10 dB. Hình 3 (c) hiển thị phổ quang 
sau khi được lọc bằng DOBPF để lấy hai dải biên 

3c RFf f  cách nhau 95 GHz. Từ hình biểu diễn 
phổ, ta có thể quan sát thấy độ lệch công suất quang 
của dải biên thứ nhất so với dải biên thứ ba 80.27 dB. 
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Hình 3. Phổ tín hiệu: (a) sau MZM-1, (b) sau bộ khuếch đại 

bán dẫn quang (SOA), (c) sau bộ lọc thông dải quang 
kép (DOBPF) 

     Tín hiệu đầu ra của DOBPF được điều chế với bốn 
băng tín hiệu dữ liệu QPSK 40 Gbps (10 Gbps/băng). 
Độ rộng mỗi băng là 5 GHz và cách nhau 0.5 GHz để 
đảm bảo không bị chồng phổ tín hiệu giữa các băng 
như hình 4 (a). Hình 4 (b) mô tả phổ phát quang tại 
đầu ra của MZM-2 và phổ điện tín hiệu điện sau bộ 
tách sóng (PD) tại phía thu như trong hình 4 (c). 
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Hình 4. Phổ tín hiệu: (a) ghép 4 băng tín hiệu trung tần (IF) 

tại phía phát, (b) tín hiệu trung tần được điều chế với 
sóng mang 95 GH tại đầu ra bộ điều chế MZM-2, (c) tín 

hiệu sau tách sóng quang (PD) 

     Hình 5 là kết quả tối ưu công suất tần số vô tuyến 
của tín hiệu đầu vào, kết quả cho thấy dải công suất từ 
- 4 đến 11 dBm thì giá trị EVM là dưới mức ngưỡng 
tiêu chuẩn là 17.5 % cho tín hiệu điều chế QPSK ở cả 
4 băng. Tuy nhiên, ngưỡng công suất cho giá trị EVM 
tốt nhất cho từng băng là: băng 1 = 2.13 dBm, băng 2 
= 3.12 dBm, băng 3 = 3.13 dBm, băng 4 = 3.13 dBm. 
Mặt khác, nhìn vào đồ thị và chòm sao tín hiệu ta thấy, 
khi công suất RFf  tăng làm cho tỉ số  tín hiệu trên tạp 
âm quang (OSNR) tăng dẫn đến EVM giảm dần, các 
điểm của chòm sao tín hiệu cũng có xu thế tụ về trung 
tâm. Tuy nhiên khi công suất RFf  vượt ngưỡng thì 
EVM của hệ thống có xu hướng tăng lên. Điều này 
chứng tỏ rằng, khi công suất RFf  tăng dần vượt qua 
ngưỡng tối ưu sẽ sinh ra phi tuyến trong hệ thống, nên 
OSNR giảm dần. Do đó, giá trị EVM của hệ thống 
tăng dần thì các điểm của chòm sao tín hiệu có xu 
hướng xa dần trung tâm nên phẩm chất của hệ thống 
theo đó cũng sẽ giảm dần khi công suất RFf  tăng lên.   
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Hình 5. Tối ưu công suất RF đầu vào cho từng băng 
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    Hình 6 lần lượt thể hiện kết quả mô phỏng với cấu 
hình B2B, 50 km, 200 km. Từ kết quả mô phỏng trong 
hình 6 (a) và 6 (b) cho thấy, công suất tín hiệu phía thu 
tại -6 dBm đều có 3 băng bằng và dưới ngưỡng EVM = 
17.5 % cho định dạng điều chế QPSK,  băng 1 có giá 
trị EVM = 19.34 %. Trong khi đó, với cự truyền dẫn 
200 km, hình 6 (c) thì công suất tín hiệu phía thu tại -6 
dBm cả 4 băng đều trên ngưỡng EVM = 17.5 %. 
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Hình 6. Biên độ véc-tơ lỗi: (a) cấu hình B2B, (b) truyền dẫn 

ở cự ly 50 km và (c) truyền dẫn ở cự ly 200 km 

     Hình 7 (a), (b) biểu diễn mối quan hệ Lg(BER) với 
giá trị công suất mmW thu được sau PD. Trong cả hai 
kết quả ta thấy rằng, để đảm bảo phẩm chất của hệ 
thống thì ngưỡng -3Lg(BER) = 3.8 x10  (FEC). Ở cả cự 
ly 50 km và 200 km, hệ thống không có lỗi khi công 
suất mmW sau PD lớn hơn – 25 dBm. 
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Hình 7. Đánh giá tỉ số lỗi bít của hệ thống: (a) truyền dẫn ở 

cự ly 50 km và (b) truyền dẫn ở cự ly 200 km 

V. KẾT LUẬN 

 Chúng tôi đã đề xuất và chứng minh bằng kết quả 
mô phỏng việc loại bỏ pha đinh tín hiệu tại phía thu khi 
truyền tín hiệu mmW trên hệ thống truyền dẫn cáp 
quang bằng cách sử dụng OPC đặt giữa liên kết quang. 
Kết quả mô phỏng hệ thống truyền tín hiệu nhiều băng, 
hai dải biên (DSB) định dạng điều chế QPSK tại tần số 
95 GHz trên SSMF ở các cự ly 50 km và 200 km đã 
chứng minh rằng phương pháp bù tán sắc, hiệu ứng phi 
tuyến Kerr bằng OPC là một kỹ thuật hấp dẫn cho các 
hệ thống truy nhập vô tuyến cự ly xa truyền dải bước 
sóng mili-mét qua sợi quang. 
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Tóm t≠t—Trong bài báo này, chúng tôi �∑ xußt mô hình
b£o m™t lÓp v™t l˛ s˚ dˆng mã Fountain vÓi kˇ thu™t chÂn
l¸a ´ng-ten phát t§i tr§m gËc (BS). Trong mô hình �∑ xußt,
mÎt tr§m gËc (BS) �a ´ng-ten truy∑n d˙ liªu �∏n mÎt ng˜Ìi
dùng hÒp pháp (D), trong s¸ xußt hiªn cıa mÎt nút nghe lén
bßt hÒp pháp (E), vÓi gi£ s˚ r¨ng c£ D và E là các thi∏t b‡ �¶u
cuËi �˜Òc trang b‡ �Ïn ´ng-ten. Chúng tôi �˜a ra các bi∫u
th˘c d§ng t˜Ìng minh cıa xác sußt gi£i mã và b£o m™t thông
tin thành công (SS) t§i nút �ích, xác sußt ch∞n (IP) t§i nút
nghe lén và sË l˜Òng các gói mã hóa trung bình �˜Òc phát bi
BS (ANEP) trên kênh truy∑n pha-�inh Rayleigh. CuËi cùng,
chúng tôi th¸c hiªn mô ph‰ng Monte-Carlo �∫ ki∫m ch˘ng
các bi∫u th˘c toán hÂc �ã tìm ra.

T¯ khóa—Mã Fountain, Kˇ thu™t l¸a chÂn ´ng-ten phát,
B£o m™t lÓp v™t l ,̨ Kênh truy∑n pha-�inh Rayleigh.

I. GIŒI THIõU
Ngày nay, b£o m™t trong thông tin vô tuy∏n �ã thu hút

�˜Òc nhi∑u s¸ quan tâm, do tính chßt phát sóng qu£ng bá
t¸ nhiên cıa kênh truy∑n vô tuy∏n làm cho viªc truy∑n d˙
liªu dπ dàng b‡ tßn công [1]. �∫ b£o �£m an toàn thông tin,
nhi∑u thu™t toán mã hóa và gi£i mã d˙ liªu �ã �˜Òc tri∫n
khai t§i lÓp ˘ng dˆng d¸a trên nhi∑u gi£ thuy∏t khác nhau,
nh˜ gi£ s˚ r¨ng liên k∏t gi˙a máy phát và máy thu t§i lÓp
v™t l˛ là không lÈi, không trπ �∫ �£m b£o �Î tin c™y cıa
viªc truy∑n d˙ liªu, trong khi nh˙ng k¥ nghe lén b‡ giÓi
h§n v∑ kh£ n´ng tính toán và thi∏u các thu™t toán hiªu qu£
�∫ gi£i mã thông tin. Tuy nhiên, gi£ �‡nh này �ang b‡ suy
y∏u cùng vÓi viªc phát tri∫n các thu™t toán hiªu qu£ cÙng
nh˜ viªc t´ng lên kh£ n´ng tính toán cıa các thi∏t b‡ thông
tin hiªn �§i, ví dˆ nh˜ máy tính l˜Òng t˚. Chính nh˙ng giÓi
h§n này là �Îng l¸c thúc �©y �∫ nhi∑u nhà nghiên c˘u g¶n
�ây �ã t™p trung th£o lu™n v∑ các vßn �∑ b£o m™t thông
tin t§i lÓp v™t l˛ (Physical Layer Security: PLS) nh¨m �§t
�˜Òc b£o m™t b¨ng cách khai thác �∞c tính riêng biªt cıa
các kênh truy∑n vô tuy∏n khác nhau, nh˜ nhiπu nhiªt, nhiπu
và tính chßt thay �Íi cıa các kênh pha-�inh [2]. Khái niªm
v∑ PLS l¶n �¶u tiên �˜Òc giÓi thiªu bi Shannon [3], và
sau �ó �˜Òc m rÎng bi Wyner [4], vÓi �i∑u kiªn b£o m™t
hoàn h£o �˜Òc phân tích d¸a trên quan �i∫m cıa l˛ thuy∏t
thông tin t˜Ïng lai.

Trong nh˙ng n´m g¶n �ây, �ã có nhi∑u công trình nghiên
c˘u v∑ PLS  các góc �Î khác nhau nh¨m nâng cao hiªu

n´ng b£o m™t trong truy∑n thông vô tuy∏n. �∞c biªt, kˇ
thu™t l¸a chÂn ´ng-ten phát (Transmit Antenna Selection:
TAS) �ã �˜Òc nghiên c˘u rÎng rãi do �Î ph˘c t§p th¸c
hiªn thßp cıa các chuÈi t¶n sË vô tuy∏n (Radio Frequence
Chains) trong khi v®n �§t �˜Òc b™c phân t™p �¶y �ı [5],
[6], [7]. Các tác gi£ trong [8], �ã phân tích hiªu n´ng b£o
m™t cıa các kênh nghe lén MIMO vÓi kˇ thu™t TAS �˜Òc
th¸c hiªn t§i máy phát và các ph˜Ïng pháp k∏t hÒp tín
hiªu thu khác nhau. Trong [9], �ã nghiên c˘u TAS vÓi mã
hóa Alamouti và phân bÍ công sußt trong các kênh nghe
lén MIMO. HÏn n˙a, trong [10] �ã kh£o sát hiªu n´ng b£o
m™t cıa hª thËng vÓi giao th˘c TAS và k∏t hÒp t� sË tËi �a
(Maximal Ratio Combining: MRC) vÓi tín hiªu ph£n hÁi
không hoàn h£o. Ti∏p �∏n, trong [11] các tác gi£ �ã kh£o
sát hiªu n´ng b£o m™t cıa các m§ng �a ng˜Ìi dùng �˜Ìng
xuËng vÓi nhiπu nhân t§o b¨ng viªc thi∏t k∏ phân bÍ công
sußt tËi ˜u �∫ tËi �a tÍng dung l˜Òng d¯ng b£o m™t cıa hª
thËng. Trong [12], �∫ t´ng m˘c �Î b£o m™t cıa kênh hÒp
pháp, các ph˜Ïng pháp l¸a chÂn nút gây nhiπu cÏ hÎi khác
nhau �ã �˜Òc �∑ xußt trong các m§ng nghe lén �a ng˜Ìi
dùng. Trong [13], ph˜Ïng pháp l¸a chÂn ng˜Ìi dùng tËi ˜u
trong các m§ng chuy∫n ti∏p �a ng˜Ìi dùng vÓi gây nhiπu
cÎng tác �ã �˜Òc phân tích d¸a vào bi∫u th˘c tËc �Î d¯ng
b£o m™t �˜Òc �˜a ra. HÏn n˙a, các kˇ thu™t chÂn l¸a nút
chuy∫n ti∏p, chuy∫n ti∏p cÎng tác, truy∑n thông �a ch∞ng
và gây nhiπu nhân t§o cÙng �ã �˜Òc khai thác rÎng rãi �∫
c£i thiªn PLS trong truy∑n thông vô tuy∏n [14], [15], [16],
[17].

MÎt trong nh˙ng vßn �∑ cÏ b£n trong thông tin vô tuy∏n
là t´ng hiªu qu£ s˚ dˆng b´ng thông và �Î tin c™y trong các
kênh truy∑n bi∏n �Íi liên tˆc theo thÌi gian. Bên c§nh �ó,
viªc truy∑n tín hiªu trên các kênh vô tuy∏n ph£i �Ëi m∞t vÓi
s¸ suy gi£m v∑ chßt l˜Òng kênh truy∑n, nh˜ suy hao �˜Ìng
truy∑n, pha-�inh, nhiπu,. . . và do v™y, �∫ �§t �˜Òc hiªu sußt
s˚ dˆng phÍ t¶n, các hª thËng vô tuy∏n c¶n ph£i thích ˘ng
linh ho§t trong các �i∑u kiªn kênh truy∑n bi∏n �Íi khác
nhau. �∫ gi£i quy∏t nh˙ng vßn �∑ trên, thì mã Fountain
(Fountain codes: FCs), hay mã Rateless (Rateless codes:
RCs) �ã �˜Òc �∑ xußt [18], [19], có th∫ thích ˘ng linh ho§t
vÓi các �i∑u kiªn kênh truy∑n khác nhau mà không c¶n bi∏t
thông tin tr§ng thái kênh (Channel State Information: CSI)
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t§i máy phát. Máy phát s˚ dˆng bÎ mã hóa Fountain có
th∫ t§o ra các symbol �˜Òc mã hóa không giÓi h§n, không
phˆ thuÎc vào tr§ng thái kênh t˘c thÌi t§i máy thu và máy
thu có th∫ gi£i mã b£n tin gËc khi nh™n �ı sË l˜Òng các
gói mã hóa c¶n thi∏t. Khi máy thu nh™n �ı các symbol mã
hóa cho viªc gi£i mã thành công b£n tin gËc thì k∏t thúc
quá trình nh™n, có nghæa r¨ng tËc �Î thay �Íi phˆ thuÎc
vào CSI t˘c thÌi [20], [21]. Ngoài ra, b¨ng cách s˚ dˆng
FCs, máy thu chø g˚i mÎt bít thông tin �∏n máy phát �∫
b≠t �¶u quá trình truy∑n b£n tin mÓi. Tuy nhiên, do �∞c
tính qu£ng bá t¸ nhiên cıa thông tin vô tuy∏n, nh˙ng nút
nghe lén có th∫ dπ dàng thu ch∞n nh˙ng gói tin �˜Òc mã
hóa này �∫ gi£i mã b£n tin gËc. Do �ó, b£o m™t là vßn �∑
rßt quan trÂng trong các hª thËng vô tuy∏n s˚ dˆng FCs.

Hiªn nay, �ã có mÎt sË công trình nghiên c˘u vßn �∑
b£o m™t lÓp v™t l˛ trong các hª thËng có s˚ dˆng FCs [22],
[23], [24], [25], [26], [27], [28]. Tuy nhiên, khác vÓi các
mô hình �ã �∑ c™p tr˜Óc �ó, trong bài báo này chúng tôi
s˚ dˆng kˇ thu™t TAS nh¨m nâng cao hiªu n´ng b£o m™t,
d¸a vào bi∫u th˘c d§ng chính xác cıa xác sußt gi£i mã
và b£o m™t thông tin thành công �˜Òc �˜a ra, vÓi gi£ s˚
r¨ng ph¶n c˘ng cıa cıa các thi∏t b‡ trong m§ng là hoàn
h£o và hª thËng không ch‡u tác �Îng cıa nhiπu �Áng kênh
do s¸ phân bÍ t¶n sË phù hÒp. Trong mô hình �∑ xußt s˚
dˆng FCs, mÎt tr§m gËc (BS) s˚ dˆng kˇ thu™t TAS �∫
�§t �˜Òc chßt l˜Òng kênh truy∑n tËt nhßt trên kênh chính,
nh¨m th¸c hiªn gi£i mã các gói tin mã hóa và b£o m™t
d˙ liªu �˜Òc g˚i �i, trong khi �ó c£ máy thu hÒp pháp
(D) và máy nghe lén (E) là các thi∏t b‡ �Ïn ´ng-ten. �∫
�ánh giá hiªu n´ng b£o m™t cıa hª thËng, chúng tôi �˜a
ra các bi∫u th˘c d§ng chính xác cıa xác sußt gi£i mã và
b£o m™t thông tin thành công (Probability of Successful
and Secure: SS), xác sußt ch∞n (Intercept Probability: IP)
và sË l˜Òng các gói mã hóa trung bình �˜Òc phát bi BS
(Average Number of Encoded Packets: ANEP) trên kênh
truy∑n pha-�inh Rayleigh. Nh˙ng bi∫u th˘c toán hÂc này
s≥ �˜Òc ki∫m ch˘ng thông qua các mô ph‰ng máy tính.

Ph¶n còn l§i cıa bài báo �˜Òc tÍ ch˘c nh˜ sau: Trong
ph¶n II, chúng tôi miêu t£ mô hình hª thËng �˜Òc �∑ xußt.
Trong ph¶n III, chúng tôi �ánh giá hiªu n´ng b£o m™t cıa
hª thËng. Ph¶n IV cung cßp các k∏t qu£ mô ph‰ng và phân
tích l˛ thuy∏t. CuËi cùng, chúng tôi k∏t lu™n bài báo trong
ph¶n V.

II. MÔ HÌNH Hõ TH»NG

Nh˜ �˜Òc th∫ hiªn trong Hình 1, mô hình hª thËng �∑
xußt bao gÁm mÎt tr§m gËc (Base Station: BS) muËn truy∑n
d˙ liªu �∏n mÎt nút �ích (Destination: D) trên kênh chính,
trong s¸ xußt hiªn cıa mÎt nút nghe lén (Eavesdropper: E)
�ang cË g≠ng nghe lén các gói tin �˜Òc mã hóa �∫ gi£i
mã d˙ liªu gËc t¯ tr§m gËc. Chúng tôi cÙng gi£ s˚ r¨ng
tßt c£ các thi∏t b‡ �¶u cuËi trong m§ng �∑u �˜Òc trang
b‡ �Ïn ´ng-ten và ho§t �Îng theo ch∏ �Î bán song công
(half-duplex).

Hª thËng s˚ dˆng FCs, d˙ liªu gËc cıa BS có th∫ chia
thành T gói có �Î dài b¨ng nhau, rÁi mã hóa mÎt cách

Kênh chính

Kênh nghe lén

Hình 1. Mô hình nghiên c˘u �∑ xußt.

thích hÒp b¨ng cách chÂn ng®u nhiên mÎt ho∞c mÎt sË
gói t¯ T gói này �∫ th¸c hiªn XOR vÓi nhau nh¨m t§o
ra các gói Fountain. T§i cuËi mÈi khe thÌi gian, D và E
s≥ cË g≠ng gi£i mã các gói Fountain nh™n �˜Òc và gi£ s˚
r¨ng các máy thu này có th∫ gi£i mã thành công b£n tin
gËc n∏u chúng nh™n chính xác ít nhßt H gói Fountain, vÓi
H = (1 + ")T và " là h¨ng sË phˆ thuÎc vào viªc thi∏t k∏
mã [21]. Ngay sau khi nh™n thành công H gói Fountain,
D s≥ g˚i mÎt b£n tin ACK �∫ thông báo cho BS d¯ng phát
các gói tin mã hóa. Trong tr˜Ìng hÒp này, n∏u E không
th∫ �§t �˜Òc �ı sË l˜Òng các gói Fountain c¶n thi∏t, thì E
không th∫ gi£i mã �˜Òc b£n tin gËc. Ng˜Òc l§i, thông tin
gËc cıa BS b‡ thu ch∞n.

VÓi viªc xem xét quá trình truy∑n d˙ liªu t§i mÎt khe
thÌi gian bßt k .̋ Chúng tôi gi£ s˚ r¨ng mô hình kênh truy∑n
�˜Òc s˚ dˆng trong bài báo là kênh pha-�inh phØng bi∏n
�Íi ch™m, có nghæa là hª sË kênh truy∑n s≥ không thay �Íi
trong mÎt khe thÌi gian nh˜ng thay �Íi �Îc l™p gi˙a các
khe thÌi gian khác nhau. �∫ thu™n tiªn cho viªc th∫ hiªn
các k˛ hiªu toán hÂc, ta s≥ b‰ qua k˛ hiªu chø sË thÌi gian
trên các hª sË kênh truy∑n. Do v™y, ta k˛ hiªu hn là hª
sË kênh truy∑n gi˙a ´ng-ten phát th˘ n cıa BS và D, vÓi
n = 1, 2, ..., NA. M∞t khác, ta cÙng gi£ s˚ r¨ng kênh truy∑n
gi˙a các thi∏t b‡ là kênh pha-�inh Rayleigh và các hª sË
kênh truy∑n hn có phân bË �Îc l™p và �Áng nhßt vÓi nhau
(independent and identically distributed: iid). Ti∏p theo, gn
�˜Òc k˛ hiªu là hª sË kênh truy∑n cıa ´ng-ten phát th˘ n

cıa BS và E, t˜Ïng ˘ng. Do các hª sË kênh truy∑n có phân
bË Rayleigh, nên �Î lÒi kênh truy∑n có phân bË hàm mÙ và
ta k˛ hiªu các �Î lÒi nh˜ sau: �D,n = |hn|2, �E,n = |gn|2.
HÏn n˙a, ta cÙng k˛ hiªu �D, �E l¶n l˜Òt là các tham sË
�∞c tr˜ng cıa �Î lÒi kênh truy∑n (cˆ th∫ b¨ng ngh‡ch �£o
giá tr‡ trung bình cıa �Î lÒi kênh truy∑n).

�D =
1

�D,n

,�E =
1

�E,n

. (1)

T̄ bi∫u th˘c (1), ta bi∫u diπn hàm phân bË tích lÙy
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(Cumulative Distribution Function: CDF) cıa bi∏n ng®u
nhiên phân bË mÙ X nh˜ sau:

FX (x) = 1� exp (�!x) , (2)

vÓi X 2 {�D,n, �E,n} và ! 2 {�D,�E} .
T§i mÎt khe thÌi gian bßt k ,̋ BS s≥ chÂn ´ng-ten tËt nhßt

cıa mình �∫ truy∑n các gói Fountain �∏n D theo ph˜Ïng
pháp l¸a chÂn ´ng-ten phát tËt nhßt [29], nh˜ sau:

b
⇤ : �D,b⇤ = max (�D,n)

n=1,2,...,NA

, (3)

trong �ó, b⇤ là chø sË ´ng-ten tËt nhßt �˜Òc chÂn �∫ phát
d˙ liªu t§i BS, vì chßt l˜Òng kênh truy∑n gi˙a ´ng-ten này
và D là tËt nhßt. T̄ công th˘c (3), hàm CDF cıa �D,b⇤

�˜Òc �˜a ra nh˜ sau:

F�D,b⇤ (x) =
NAY

n=1

F�D,n (x)

= (1� exp (��Dx))
NA

= 1 +
NAX

n=1

(�1)nCn

NA
exp (�n�Dx). (4)

Ti∏p theo, ta xây d¸ng công th˘c tính t� sË tín hiªu trên
nhiπu (Signal to Noise Ratio: SNR) �§t �˜Òc t§i c£ D và
E nh˜ sau:

 D =
PBS�D,b⇤

N0
= ��D,b⇤ , (5)

 E =
PBS�E,b⇤

N0
= ��E,b⇤ , (6)

vÓi PBS là công sußt phát cıa BS, N0 là ph˜Ïng sai nhiπu
cÎng t§i máy thu (gi£ s˚ tßt c£ các nhiπu cÎng �∑u có phân
bË Gauss vÓi giá tr‡ trung bình b¨ng 0 và ph˜Ïng sai b¨ng
N0), � = PBS/N0 là SNR phát.

Ti∏p theo, gi£ s˚ r¨ng mÎt gói tin mã hóa có th∫ �˜Òc
gi£i mã thành công n∏u SNR nh™n �˜Òc t§i máy thu lÓn
hÏn mÎt ng˜Ông �th cho tr˜Óc. Ng˜Òc l§i, gói d˙ liªu mã
hóa s≥ không �˜Òc nh™n thành công. V™y nên, xác sußt mà
c£ D và E không th∫ nh™n chính xác mÎt gói mã hóa �˜Òc
cho bi:

⇢D = Pr ( D  �th) ,

⇢E = Pr ( E  �th) . (7)

M∞t khác, xác sußt �∫ c£ D và E có th∫ nh™n chính xác
mÎt gói d˙ liªu s≥ l¶n l˜Òt là 1� ⇢D và 1� ⇢E.

Tr˜Óc tiên, ta tính giá tr‡ cıa ⇢D nh˜ sau:

⇢D = Pr (��D,b⇤  �th)

= Pr
⇣
�D,b⇤  �th

�

⌘

= F�D,b⇤

⇣
�th

�

⌘
. (8)

Thay hàm CDF cıa �D,b⇤ trong (4) vào (8), ta có:

⇢D = 1 +
NAX

n=1

(�1)nCn

NA
exp

⇣
�n�D

�th

�

⌘
. (9)

T˜Ïng t¸, ta có giá tr‡ cıa ⇢E �˜Òc tính nh˜ sau:

⇢E = Pr (��E,b⇤  �th)

= Pr
⇣
�E,b⇤  �th

�

⌘

= F�E,b⇤

⇣
�th

�

⌘
. (10)

Thay hàm CDF cıa �E,b⇤ trong (2) vào (10), ta �˜Òc:

⇢E = 1� exp
⇣
��E

�th

�

⌘
. (11)

III. PHÂN TÍCH HIõU NãNG Hõ TH»NG
Chúng ta k˛ hiªu LBS là tÍng sË gói Fountain mà BS

g˚i �∏n D và LD là sË gói Fountain mà D có th∫ nh™n
�úng �∫ khôi phˆc b£n tin gËc (LD = H) . L˜u ˛ r¨ng,
LBS luôn luôn lÓn hÏn ho∞c b¨ng sË gói Fountain �˜Òc
yêu c¶u (H) và BS có th∫ phát sË l˜Òng gói Fountain rßt
lÓn n∏u nh˜ chßt l˜Òng kênh truy∑n gi˙a BS và D là xßu.
Ng˜Òc l§i, n∏u nh˜ chßt l˜Òng kênh truy∑n gi˙a BS và D
là tËt, thì ta k˝ vÂng r¨ng D có th∫ nh™n �ı H gói Fountain
sau H khe thÌi gian (LBS = H) .

MÎt cách t˜Ïng t¸, chúng ta cÙng k˛ hiªu LE là sË l˜Òng
gói tin mà E nh™n �úng trong LBS khe thÌi gian và chúng
ta cÙng mong �Òi r¨ng LE nh‰ hÏn H �∫ E không th∫ gi£i
mã thành công b£n tin gËc cıa BS.

Nh˜ �ã �∑ c™p  trên, ta có xác sußt gi£i mã và b£o
m™t thông tin thành công (Probability of Successful and
Secure: SS) có th∫ �˜Òc �‡nh nghæa nh˜ sau:

SS = Pr (LD = H,LE < H) . (12)

K∏ ti∏p, xác sußt ch∞n (Intercept Probability: IP) t§i E
�˜Òc vi∏t nh˜ sau:

IP = Pr (LE = H,LD  H) . (13)

CuËi cùng, sË l˜Òng các gói Fountain trung bình �˜Òc
phát bi BS là E {LA} .

A. Xác sußt gi£i mã và b£o m™t thông tin thành công
(Probability of Successful and Secure: SS)

T̄ bi∫u th˘c (12), ta có bi∫u th˘c d§ng chính xác cıa
xác sußt gi£i mã và b£o m™t thông tin thành công, nh˜ sau:

SS =
+1X

LBS=H

h
C

LBS�H

LBS�1 (1� ⇢D)
H(⇢D)

LBS�H

i

⇥
"

H�1X

LE=0

C
LE
LBS

(⇢E)
LBS�LE (1� ⇢E)

LE

#
. (14)

�∫ th∫ hiªn các k∏t qu£ l˛ thuy∏t, ta c¶n ph£i c≠t chuÈi
vô cùng trong (14) b¨ng mÎt giá tr‡ h˙u h§n nào �ó. Th™t
v™y, ta có th∫ vi∏t l§i bi∫u th˘c (14) d˜Ói d§ng nh˜ sau:

SS ⇡
NTX

LBS=H

h
C

LBS�H

LBS�1 (1� ⇢D)
H (⇢D)

LBS�H

i

⇥
"

H�1X

LE=0

C
LE
LBS

(1� ⇢E)
LE (⇢E)

LBS�LE

#
. (15)
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Trong bi∫u th˘c (15), NT là mÎt h¨ng sË và khi NT �ı
lÓn thì giá tr‡ cıa SS s≥ hÎi tˆ v∑ giá tr‡ chính xác.

B. Xác sußt ch∞n (Intercept Probability: IP)
T˜Ïng t¸, t¯ công th˘c (13), ta có bi∫u th˘c chính xác

cıa xác sußt thu ch∞n t§i nút nghe lén nh˜ sau:

IP =C
LBS�H

LBS�1 C
LBS�H

LBS�1 (⇢D)
LBS�H(1� ⇢D)

H(⇢E)
LBS�H

⇥ (1� ⇢E)
H + C

LBS�H

LBS�1 (1� ⇢E)
H(⇢E)

LBS�H

⇥
"
H�1X

u=0

C
u

LBS
(⇢D)

LBS�u(1� ⇢D)
u

#
. (16)

C. SË l˜Òng các gói mã hóa trung bình �˜Òc phát bi BS
(Average Number of Encoded Packets: ANEP)

Bi∫u th˘c chính xác cıa sË l˜Òng các gói Fountain trung
bình �˜Òc phát bi tr§m gËc (BS) cho bi nh˜ sau (xem
[30, eq. (8)]

E {LA} =
H

1� ⇢D
=

H

1�
⇣
1� exp

⇣
��DN0

PBS
�th

⌘⌘NA
.

(17)

IV. KòT QUÉ MÔ PHƒNG VÀ Lfi THUYòT
Trong ph¶n này, chúng tôi th¸c hiªn các mô ph‰ng

Monte-Carlo �∫ ki∫m ch˘ng các bi∫u th˘c toán hÂc �ã
�˜Òc �˜a ra  trong ph¶n III. Trong tßt c£ các mô ph‰ng,
chúng tôi cË �‡nh ng˜Ông d¯ng �th b¨ng 1, sË gói mã hóa
Fountain c¶n thi∏t ph£i �§t �˜Òc �∫ khôi phˆc l§i d˙ liªu
gËc là H = 5 và giá tr‡ cıa NT �˜Òc cË �‡nh b¨ng 500.

! (dB)
0 5 10 15 20 25

ss

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

MO PHONG (!E = 0.5)

MO PHONG (!E = 1)

MO PHONG (!E = 1.5)

LY THUYET

Hình 2. SS là mÎt hàm cıa � (dB) khi �D = 0.5 và NA = 3.

Trong Hình 2, giá tr‡ cıa SS �˜Òc th∫ hiªn nh˜ là mÎt
hàm cıa SNR phát � (� = PBS/N0) (dB) khi thay �Íi
các tham sË �∞c tr˜ng kênh truy∑n cıa kênh nghe lén l¶n

! (dB)
0 5 10 15 20 25

SS

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

MO PHONG (NA = 1)
MO PHONG (NA = 2)
MO PHONG (NA = 3)
LY THUYET

Hình 3. SS là mÎt hàm cıa � (dB) khi �D = 0.5 và �E = 1.

! (dB)
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0.6

0.7

0.8
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MO PHONG (!E = 1)
MO PHONG (!E = 1.5)
MO PHONG (!E = 2)
LY THUYET

Hình 4. IP là mÎt hàm cıa � (dB) khi �D = 0.5 và NA = 3.

l˜Òt là: �E = 0.5, �E = 1, và �E = 1.5. Ta cË �‡nh tham
sË �∞c tr˜ng kênh truy∑n trên kênh chính �D = 0.5, sË
´ng-ten phát �˜Òc trang b‡ t§i BS là NA = 3. Quan sát
hình v≥, ta thßy r¨ng xác sußt gi£i mã và b£o m™t thông tin
thành công (SS) gi£m nhanh khi t´ng giá tr‡ cıa �. �i∑u
này có nghæa là khi t´ng � hay t´ng m˘c công sußt phát
t§i BS thì kh£ n´ng nghe lén cıa E s≥ t´ng lên, �Áng thÌi
kh£ n´ng gi£i mã thành công thông tin gËc t§i D t´ng lên.
M∞t khác, khi giá tr‡ �E = 1.5 t§i m˘c công sußt phát là
0 dB, thì giá tr‡ cıa SS g¶n b¨ng 1, có nghæa là thông tin
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!D
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Hình 5. IP v≥ theo �D khi � = 10 (dB) và NA = 2.

!D
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Hình 6. SË l˜Òng gói tin mã hóa trung bình (ANEP) �˜Òc phát bi BS
là mÎt hàm cıa �D khi � = 10 (dB).

gËc s≥ �˜Òc gi£i mã và b£o m™t thành công t§i D. HÏn
n˙a, nh˜ th∫ hiªn trong Hình 2, thì giá tr‡ cıa SS t´ng khi
�E t´ng.

Hình 3, ti∏p tˆc th∫ hiªn giá tr‡ cıa SS theo
� (� = PBS/N0) (dB), khi cË �‡nh �D = 0.5 và �E = 1.
Nh˜ ta có th∫ quan sát, giá tr‡ cıa SS gi£m khi � t´ng.
M∞t khác, khi t´ng sË ´ng-ten t§i máy phát NA = (1÷ 3)
thì t§i m˘c công sußt phát nh‰ hÏn 15 dB, giá tr‡ SS t´ng
lên. Tuy nhiên, khi t´ng công sußt phát � thì giá tr‡ SS s≥
hÎi tˆ khi t´ng NA.

H
1 2 3 4 5 6 7

AN
EP
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4
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MO PHONG (!D = 1)
MO PHONG (!D = 3)
MO PHONG (!D = 5)
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Hình 7. ANEP là mÎt hàm cıa H khi NA = 2.

Trong Hình 4, chúng tôi v≥ giá tr‡ cıa IP theo
� (� = PBS/N0) (dB), khi cË �‡nh �D = 0.5 và NA = 3.
Nhìn t¯ Hình v≥ ta thßy r¨ng, giá tr‡ cıa IP t´ng khi � t´ng.
Tuy nhiên, t§i m˘c công sußt phát � nh‰ hÏn 0 (dB), giá
tr‡ IP tiªm c™n v∑ không, có nghæa r¨ng thông tin gËc �˜Òc
b£o m™t thành công. M∞t khác, khi t´ng �E, �Áng nghæa
vÓi chßt l˜Òng kênh nghe lén xßu, giá tr‡ cıa IP gi£m.

Trong Hình 5, chúng tôi kh£o sát £nh h˜ng cıa tham
sË �∞c tr˜ng kênh truy∑n lên giá tr‡ cıa IP khi � = 10
(dB) và NA = 2. Nh˜ ta có th∫ �‡nh l˜Òng, IP s≥ gi£m khi
�E lÓn. HÏn n˙a, giá tr‡ cıa IP t´ng khi �D t´ng.

Trong Hình 6, sË l˜Òng các gói tin mã hóa trung bình
(ANEP) phát bi BS �˜Òc v≥ theo hàm cıa �D khi cË �‡nh
� = 10 (dB), vÓi sË ´ng-ten phát khác nhau t§i BS, cˆ
th∫ NA = 1, 2, 3. Nh˜ �˜Òc th∫ hiªn trong Hình 6, ANEP
t´ng khi t´ng �D và khi NA �˜Òc trang b‡ t§i BS t´ng thì
ANEP gi£m.

Hình 7, chúng tôi ti∏p tˆc th∫ hiªn ANEP là mÎt hàm
cıa H khi cË �‡nh NA = 2 và thay �Íi các tham sË �∞c
tr˜ng cıa kênh chính, cˆ th∫ �D = 1, 3, 5. Nhìn vào Hình
v≥ ta thßy r¨ng, ANEP t´ng khi t´ng sË gói Fountain �˜Òc
yêu c¶u (H) t§i D �∫ có th∫ gi£i mã thành công thông tin
gËc và ANEP gi£m khi gi£m �D. HÏn n˙a, khi chßt l˜Òng
kênh chính là xßu thì BS có th∫ phát nhi∑u gói tin mã hóa
tÓi D, �i∑u này s≥ làm t´ng sË khe thÌi gian �˜Òc s˚ dˆng
và thÌi gian trπ cıa hª thËng.

Nh˜ chúng ta quan sát t¯ Hình 2 �∏n Hình 7, các k∏t
qu£ phân tích l˛ thuy∏t và k∏t qu£ mô ph‰ng hoàn toàn
trùng khít nhau, �i∑u này th∫ hiªn tính chính xác cıa các
k∏t qu£ phân tích.
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V. KòT LUäN
Trong bài báo này, chúng tôi �ã �∑ xußt và �ánh giá hiªu

n´ng b£o m™t lÓp v™t l˛ s˚ dˆng mã Fountain vÓi kˇ thu™t
TAS t§i tr§m gËc (BS). Chúng tôi �˜a ra các bi∫u th˘c
d§ng chính xác cıa xác sußt gi£i mã và b£o m™t thông tin
thành công (SS) t§i nút �ích (D), xác sußt ch∞n (IP) t§i nút
nghe lén (E) và sË l˜Òng các gói mã hóa trung bình �˜Òc
phát bi BS. Các k∏t qu£ �ã th∫ hiªn r¨ng, �∫ �§t �˜Òc hiªu
n´ng b£o m™t cıa hª thËng thì yêu c¶u công sußt phát cıa
BS ph£i nh‰ và c¶n t´ng sË ´ng-ten phát t§i BS mÎt cách
thích hÒp. M∞t khác, hiªu n´ng b£o m™t cıa hª thËng phˆ
thuÎc rßt lÓn bi các tham sË �∞c tr˜ng cıa kênh truy∑n.
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Abstract— Sự phát triển nhanh chóng cả về số lượng và 
loại hình thiết bị thông minh kết nối Internet đã và đang 
đặt ra nhiều yêu cầu ngày càng đa dạng và khắt khe về 
tính linh hoạt, tính hiệu quả, tính khả dụng, khả năng 
bảo mật và khả năng mở rộng trong các hệ thống mạng 
IoT. Nhằm khắc phục các giới hạn của mạng truyền 
thống trong việc đáp ứng các yêu cầu trên, công nghệ 
mạng định nghĩa bằng phần mềm đang nổi lên là một 
trong các giải pháp hứa hẹn nhờ khả năng ảo hoá và 
cung cấp tài tài nguyên mạng linh hoạt và hiệu quả. 
Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu và ứng dụng 
công nghệ mạng định nghĩa bằng phần mềm cùng các 
giải pháp phần cứng linh hoạt, hiệu quả về giá thành để 
xây dựng thành công thiết bị IoT gateway định nghĩa 
bằng phần mềm có khả năng đảm bảo QoS đa dạng. 
Thiết bị IoT gateway được trang bị 4 cổng Etherenet 100 
Mbps được phát triển dựa trên nền tảng máy tính đa 
dụng như Raspberry pi 3 kết hợp với các giải pháp phần 
mềm mã nguồn mở nhằm giảm thiểu chi phí và giá thành 
vận hành bảo dưỡng. Nhờ ứng dụng công nghệ SDN, 
thiết bị IoT gateway được xây dựng cũng có khả năng hỗ 
trợ linh hoạt các chức năng mạng đa dạng và nâng cao 
như định tuyến, đảm bảo QoS hay ảo hoá tài nguyên. 
Các kết quả khảo sát và đánh giá bằng thực nghiệm về 
hiệu năng của thiết bị IoT gateway cho thấy tính hiệu 
quả và khả năng đảm bảo chất lượng dịch vụ đa dạng, 
linh hoạt. 

Keywords- IoT, mạng định nghĩa bằng phần mềm, 
QoS, hiệu năng. 

I.  GIỚI THIỆU 
Hiện nay, việc ứng dụng và triển khai công nghệ 

mạng định nghĩa bằng phần mềm (SDN) đang dần trở 
thành xu hướng phát triển tất yếu trong hầu hết các 
mạng truyền thông từ mạng lõi cho đến mạng biên và 
các mạng người dùng hoặc mạng riêng khác nhằm khắc 
phục những yếu điểm của kiến trúc mạng truyền thống 
trong việc đáp ứng nhu cầu băng thông ngày càng cao 
và khắt khe của người dùng và của các loại hình dịch 
vụ mới [1, 2]. Công nghệ SDN cung cấp khả năng trừu 
tượng hóa các phân lớp mạng và ảo hóa tài nguyên dựa 
trên việc tách biệt giữa mặt phẳng điều khiển với thiết 
bị chuyển tiếp thông tin (vật lý), qua đó, chuyển đổi tài 

nguyên mạng thành dạng khả lập trình, điều khiển 
mạng tự động với độ linh hoạt cao và khả năng nâng 
cấp hiệu quả theo mọi nhu cầu kinh doanh của các nhà 
khai thác viễn thông [3, 4]. Trong mạng SDN, chức 
năng điều khiển mạng thông minh được triển khai dựa 
vào các thành phần phần mềm (là các mô-đun tính 
năng của bộ điều khiển SDN) trong khi chức năng của 
các thiết bị kết nối mạng thì được thay bằng chức năng 
chuyển tiếp dữ liệu đơn giản dựa vào bảng chuyển tiếp 
luồng. Nhiều giải pháp thiết bị định nghĩa bằng phần 
mềm với tính năng linh hoạt, khả lập trình, triển khai 
dịch vụ nhanh chóng và giá thành hiệu quả đang được 
các hãng cung cấp thiết bị và các đơn vị cung cấp giải 
pháp mạng trên thế giới tập trung đầu tư nghiên cứu và 
phát triển [4]. Ở Việt nam, công nghệ SDN đang bắt 
đầu được tìm hiểu, nghiên cứu và phát triển trong một 
số trường Đại học và nghiên cứu ứng dụng trong trung 
tâm dữ liệu của một số doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, Internet vạn vật (IoT) cũng đã và 
đang phát triển với tốc độ ngày càng cao cả về loại 
hình thiết bị, công nghệ kết nối mạng cũng như về các 
yêu cầu đối với băng thông, độ trễ, và các tham số thể 
hiện chất lượng của kết nối [5-8]. Hạ tầng truyền thông 
đang được tích cực cải tiến và nâng cao, hướng đến các 
kiến trúc và thiết bị mạng mới nhằm cung cấp khả năng 
hỗ trợ kết nối cho hàng tỉ thiết bị với các yêu cầu đa 
dạng về băng thông, chất lượng dịch vụ và đặc tính 
khác nhau [9-10]. Các thiết bị mạng trong IoT cũng cần 
phải đảm bảo linh hoạt trong triển khai và hiệu quả về 
giá thành trong khi hỗ trợ được các dịch vụ IoT đa tạp 
với dải rộng nhu cầu về chất lượng dịch. Trong khi đó, 
công nghệ mạng truyền thống dựa trên nền tảng IP 
đang cho thấy nhiều bất cập và tỏ ra khó có khả năng 
đáp ứng được các yêu cầu mới từ các ứng dụng và dịch 
vụ IoT. Với hạn chế về tài nguyên, thiết bị trong mạng 
truyền thống được lập trình sẵn với tập các thủ tục, quy 
tắc phức tạp khác nhau và không thể sửa đổi linh hoạt 
theo thời gian thực cũng như không khả lập trình thích 
ứng với sự thay đổi nhu cầu sử dụng. Do vậy, nhờ tính 
năng ưu việt của SDN, hướng tiếp cận ứng dụng công 
nghệ này trong hạ tầng thông tin truyền thông IoT (gọi 
tắt là công nghệ SD-IoT) đang thu hút được nhiều sự 
quan tâm, đầu tư nghiên cứu trên thế giới [8-10]. Trên 
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thực tế, một số nghiên cứu phát triển sản phẩm SDN 
kích thước nhỏ đã được đề xuất cho IoT trong đó hầu 
hết chỉ tập trung chính vào một số triển khai phần cứng 
với một vài chức năng đơn giản như là kiến tạo lại các 
chức năng của các phần tử mạng truyền thông trên thiết 
bị SDN hay các chức năng định tuyến [11-16].  

Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu và xây 
dựng thử nghiệm hệ thống IoT gateway cỡ nhỏ có khả 
năng đảm bảo QoS đa dạng trên cơ sở ứng dụng công 
nghệ mạng định nghĩa bằng phần mềm kết hợp với các 
giải pháp phần cứng đa dụng và phần mềm mã nguồn 
mở linh hoạt, hiệu quả về giá thành. Thiết bị IoT 
gateway mẫu (prototype) tương thích với giao thức 
Openflow 1.3 trở lên, hỗ trợ đa dạng chuẩn kết nối, bao 
gồm cổng USB, cổng nối tiếp, WiFi, Bluetooth và 4 
cổng Ethernet 100 Mbps. Hệ thống này được phát triển 
trên nền tảng máy tính đa dụng như Raspberry pi 3 kết 
hợp với các giải pháp phần mềm mã nguồn mở như 
OpenWrt và OpenvSwitch nhằm giảm thiểu chi phí và 
giá thành. Nhờ vào công nghệ SDN và các phần mềm 
mã nguồn mở, thiết bị này có thể triển khai thành các 
thiết bị mạng với chức năng đa dạng bằng phần mềm 
cài đặt trong bộ điều khiển. Chúng tôi cũng phát triển 
các tính năng đảm bảo QoS cho các loại hình dữ liệu 
tiêu biểu trong mạng như tốc độ cao, băng thông cố 
định hay best-effort. Cuối cùng, hiệu năng của thiết bị 
IoT gateway mẫu cùng khả năng đảm bảo chất lượng 
dịch vụ đa dạng, linh hoạt của nó được khảo sát và 
đánh giá bằng các kết quả thực nghiệm.  

II. GIẢI PHÁP IOT GATEWAY ĐỊNH NGHĨA 
BẰNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ ĐẢM BẢO QOS ĐA 

DẠNG 
Những khảo sát và phân tích yêu cầu đối với thiết 

bị IoT cho thấy có nhiều khác biệt cơ bản giữa thiết bị 
mạng IoT và các thiết bị mạng thông thường. Trong 
khi các thiết bị mạng thông thường cần có tốc độ giao 
diện cao, dung lượng lớn và khá ổn định thì các thiết 
bị mạng IoT thường không yêu cầu dung lượng lớn (số 
lượng cổng/giao diện không cần nhiều, tốc độ không 
quá cao) nhưng lại đòi hỏi phải đáp ứng tính hỗn tạp 
của lưu lượng phục vụ (nhiều loại hình lưu lượng), số 
lượng các loại lưu lượng thấp thường chiếm đa số, và 
phải linh hoạt và mềm dẻo trong triển khai (đáp ứng sự 
thay đổi nhanh về cấu hình, loại hình lưu lượng cần hỗ 
trợ, dung lượng hệ thống, …). Thậm chí, các loại hình 
giao diện trên thiết bị mạng IoT cũng có thể được yêu 
cầu thay đổi để có thể thích ứng với việc triển khai các 
dịch vụ mới. Bên cạnh đó, giá thành thiết bị cũng là 
vấn đề có độ ưu tiên cao. Do vậy, với mục tiêu thiết kế 
và xây dựng một thiết bị IoT gateway kích thước nhỏ 
(với 4 cổng Ethernet 100 Mbps, hỗ trợ các kết nối 
chuẩn như Bluetooth, WiFi, USB, …), tính năng linh 
hoạt và mềm dẻo với giá thành phải chăng để có thể áp 
dụng được trong các hệ thống IoT, chúng tôi đã phát 
triển mẫu thiết bị IoT gateway dựa trên nền tảng phần 

cứng đa dụng và các công cụ phần mềm mã nguồn mở 
(như thể hiện trên Hình 1 và 2). 

 

Hình 1. Thiết kế phần cứng thiết bị IoT gateway 

 
Hình 2. Mô hình kiến trúc chức năng thiết bị IoT gateway 

Nhờ vào công nghệ SDN và các phần mềm mã 
nguồn mở, thiết bị này có thể triển khai thành các thiết 
bị mạng với chức năng đa dạng bằng phần mềm cài 
đặt trong bộ điều khiển. Nhằm đáp ứng các yêu cầu 
thiết bị IoT cơ bản, các yêu cầu thiết kế đặt ra cho thiết 
bị bao gồm: 
✓ Hỗ trợ kết nối theo các giao diện chuẩn (Ethernet, 

USB, WiFi và Bluetooth): Giao diện kết nối cần 
đơn giản, phổ biến để có thể dễ dàng kết nối và 
tương thích với các hệ thống IoT hiện tại. 

✓ Dung lượng nhỏ: Số lượng cổng kết nối nhỏ trong 
khi vẫn đảm bảo hệ thống có thể đáp ứng tốt dải 
rộng các loại hình mạng và dịch vụ IoT. 

✓ Hỗ trợ giao thức OpenFlow: Hệ thống cần hỗ trợ 
được các giao thức Openflow, đặc biệt là giao 
thức OpenFlow version 1.3 (giao thức SDN phổ 
biến nhất hiện nay). 

✓ Hỗ trợ khả năng ảo hóa chức năng mạng (NFV): 
Hệ thống cần cho phép một số kỹ thuật ảo hóa 
chức năng mạng đơn giản như chia lát băng thông 
(bandwidth slicing), … 

✓ Hỗ trợ điều khiển lưu lượng linh hoạt, mềm dẻo: 
Hệ thống cần hỗ trợ khả năng điều khiển lưu 
lượng linh hoạt theo từng loại hình lưu lượng khác 
nhau không chỉ trên các kết nối vật lý khác nhau 
mà còn cả trong cùng một kết nối vật lý. 
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✓ Có khả năng mở rộng: Hệ thống được thiết kế sẽ 
vẫn phải có khả năng hỗ trợ thêm được các kết nối 
khác cũng như mở rộng thêm dung lượng. 

✓ Giá thành phải chăng: Hệ thống cần có tổng chi 
phí thực hiện vừa phải, trong khi lại dễ thực hiện 
trong điều kiện hiện tại ở Việt nam. 

 
Để đạt được hiệu quả về chi phí, khả năng mở rộng 

và khả năng cung cấp QoS đối với hệ thống IoT 
gateway định nghĩa bằng phần mềm, chúng tôi đề xuất 
và sử dụng nền tảng máy tính đa dụng cỡ nhỏ, cụ thể 
như Raspberry pi [17] và sử dụng phần mềm hỗ trợ mã 
nguồn mở bao gồm hệ điều hành quản trị tài nguyên 
phần cứng (Raspbian/Debian) [18], phần mềm quản trị 
mạng và tính năng kết nối (ví dụ OpenWrt, …) và các 
phần mềm hỗ trợ IoT như Kura, … cũng như bộ phần 
mềm thực hiện tính năng SDN (như OpenvSwitch [19] 
và bộ điều khiển Ryu, …) để định nghĩa phần mạng lớp 
dưới cho các ứng dụng nằm ở lớp trên, giúp chuyển đổi 
tài nguyên mạng thành khả lập trình, có thể cấp phát và 
điều khiển tự động bằng phần mềm. Các bộ chuyển đổi 
USB sang Ethernet 100 Mbps cũng được sử dụng để 
cung cấp đủ 4 cổng Ethernet cho hệ thống. Hình 3 
minh hoạ mẫu thiết bị IoT gateway được phát triển. 

 

 
Hình 3. Mẫu thiết bị IoT gateway 

Ngoài ra, các phần mềm tính năng và điều khiển 
mềm cơ bản cho hệ thống thiết bị IoT gateway thông 
qua giao thức OpenFlow cũng được phát triển dựa trên 
ngôn ngữ Python. Các phần mềm này có thể hoạt động 
ở chế độ từ xa hoặc tại chỗ. Trong chế độ từ xa, các 
phần mềm này được cài đặt trên hệ thống điều khiển 
SDN đặt trên một hệ thống máy tính/thiết bị khác và 
điều khiển thiết bị chuyển mạch SDN thông qua một 
kênh kết nối tin cậy được thiết lập giữa hai thiết bị theo 
giao thức OpenFlow. Còn trong chế độ tại chỗ, hệ 
thống điều khiển SDN được cài đặt trên cùng thiết bị 
vật lý của thiết bị chuyển mạch, khi đó, thông tin điều 

khiển theo giao thức OpenFlow được trao đổi qua hệ 
thống bus nội bộ của thiết bị. Trong khuôn khổ bài báo 
này, chúng tôi sẽ chỉ tập trung thử nghiệm hai tính 
năng cơ bản đó là việc chuyển mạch thông tin theo 
luồng theo cơ chế SDN và điều khiển các loại hình lưu 
lượng theo băng thông đã cắt lắt (ảo hóa chức năng 
mạng) theo các lớp chất lượng dịch vụ định trước. 

Cơ chế thực hiện điều khiển chất lượng dịch vụ 
trong SDN theo luồng sử dụng hàng đợi cũng được 
minh họa trên Hình 4 [20]. Chức năng cốt lõi trước tiên 
là việc lấy gói tin đến từ một cổng và sau đó, chuyển 
nó qua một cổng khác nhờ việc xử lý và thực hiện các 
thay đổi nội dung thông tin điều khiển gói tin cần thiết 
trên đường đi. Quá trình xử lý luồng thông tin đầu vào 
được thực hiện theo phương pháp so khớp gói tin đầu 
tiên của luồng nhờ thông tin cập nhật trong bảng luồng 
(Flow Table). Nếu thông tin về luồng thông tin đến 
chưa có sẵn trong bảng luồng, bản tin điều khiển 
OpenFlow sẽ được tạo ra để gửi đến bộ điều khiển 
SDN. Trên cơ sở các thông tin nhận được, bộ điều 
khiển SDN sẽ xác định quy tắc và cập nhật thông tin xử 
lý tương ứng cho luồng vào này theo thuật toán và 
phần mềm cài sẵn vào bảng luồng. Sau đó, toàn bộ gói 
dữ liệu của luồng thông tin đầu vào sẽ được xử lý theo 
thông tin của bảng luồng đã được cập nhật mà không 
cần sự can thiệp tiếp theo của bộ điều khiển SDN. 

 
Hình 4. Nguyên lý điều khiển luồng dữ liệu trong hệ thống 

IoT gateway định nghĩa bằng phần mềm 

Với sự hỗ trợ của bộ điều khiển SDN, mặt phẳng 
điều khiển trong mạng SDN được tách biệt và có khả 
năng biên dịch các yêu cầu từ tầng ứng dụng cũng như 
cung cấp cho tầng ứng dụng tài nguyên mạng trừu 
tượng và ảo hóa. Do vậy, trạng thái mạng có thể được 
cập nhật và tổng hợp, ví dụ thông qua các gói tin 
chuyển qua bộ điều khiển, và có thể gồm nhiều loại dữ 
liệu khác nhau (cả các sự kiện hoặc các dữ liệu thống 
kê). Với các thông tin này, các chính sách điều khiển 
và các thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) có thể được đặc 
tả bởi người quản trị ở mức trừu tượng cao hơn và 
thậm chí có thể hiệu chỉ động linh hoạt. Các kỹ thuật 
đảm bảo chất lượng có thể được phân thành hai loại 
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như sau: kỹ thuật có trước công nghệ SDN và kỹ thuật 
dựa trên công nghệ SDN. Đối với các kỹ thuật đảm bảo 
QoS truyền thống (chưa xem xét đến công nghệ SDN) 
cũng bao gồm hai loại chính đã được chuẩn hóa là: 
IntServ và DiffServ. Ngược lại với các kỹ thuật đảm 
bảo chất lượng dịch vụ truyền thống, các kỹ thuật đảm 
bảo QoS dựa trên SDN có khả năng khắc phục hoàn 
toàn các hạn chế nêu trên. Thông qua việc trừu tượng 
mức cao hơn nhờ bộ điều khiển, người ta có thể đặc tả 
các chính sách mà không cần phải cấu hình lại các thiết 
lập ở mức thấp cho mỗi thiết bị chuyển tiếp dữ liệu. 
Tập các chính sách này và kể cả các lớp lưu lượng khác 
nhau cũng không bị giới hạn và cho phép tinh chỉnh 
dựa theo nhu cầu của người dùng. Do vậy, các quy 
định, chính sách có thể được định nghĩa theo từng 
luồng (nếu cần thiết) và bộ điều khiển có nhiệm vụ áp 
dụng chúng một cách hiệu quả vào các phần tử mạng 
khác nhau. 

Theo cách tiếp cận này, việc cung cấp QoS cũng có 
thể được thực hiện theo một trong hai khía cạnh đó là 
đảm bảo QoS cho luồng dữ liệu khách hàng/doanh 
nghiệp hay cho mỗi luồng ứng dụng cụ thể. Phương 
pháp này gần giống như dự trữ tài nguyên trong đó, 
mỗi luồng được gán một phần dung lượng truyền dẫn. 
Bên cạnh đó còn có kỹ thuật định tuyến động theo 
luồng cũng được đề xuất để không gán trực tiếp tài 
nguyên cho mỗi luồng hoặc kỹ thuật dựa vào việc xếp 
hàng vào hàng đợi và tuân thủ chính sách. Trong khuôn 
khổ bài báo này, chúng tôi áp dụng kỹ thuật này để 
phát triển và thử nghiệm tính năng đảm bảo QoS trong 
hệ thống. Các thuật toán áp dụng cho việc xử lý gói tin 
đưa vào và đưa ra khỏi hàng đợi theo các mức QoS 
được thể hiện trong Hình 5. 

 

 
Hình 5. Thuật toán xử lý luồng lưu lượng theo QoS 

III. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 
HIỆU NĂNG HỆ THỐNG IOT GATEWAY 

Dựa trên các kết quả thu được ở trên, để kiểm thử 
nghiệm khả năng quản lý QoS trong hạ tầng thông tin 
IoT của mẫu thiết bị IoT định nghĩa bằng phần mềm, 
chúng tôi đã giả lập mô hình mạng truyền thông trong 
nhà thông minh đơn giản với hai loại hình lưu lượng 
khác nhau bao gồm: 1) lưu lượng được đảm bảo tốc độ 
tối thiểu (ký hiệu là QoS-guaranteed) và 2) lưu lượng 
best-effort thông thường (ký hiệu là non-QoS). Hình 6 
thể hiện mô hình kết nối hệ thống thử nghiệm. Trong 
hệ thống thử nghiệm này, thiết bị mẫu IoT gateway 
định nghĩa bằng phần mềm (SD-IoT gateway) được sử 
dụng như là thiết bị biên trong mạng SDN với yêu cầu 
giám sát các loại hình lưu lượng đề cập ở trên, trong 
đó, tổng lưu lượng kết nối nhà thông minh giới hạn là 
10 Mbps, lưu lượng băng thông giới hạn dưới có băng 
thông tối thiểu là 4 Mbps. 

 

 
Hình 6. Mô hình thử nghiệm hạ tầng thông tin đảm bảo QoS 
sử dụng mẫu thiết bị IoT gateway định nghĩa bằng phần mềm 

 

Hình 7 thể hiện kết quả xác nhận thiết lập và cấu 
hình hệ thống thành công cho thiết bị SD-IoT gateway. 
Thông tin trên các cổng kết nối thể hiện rằng hệ thống 
được trang bị 04 cổng Ethernet, trong đó có 01 cổng 
gốc được trang bị sẵn trên hệ thống phần cứng 
Raspberry pi và 03 cổng bổ sung khác, được điều khiển 
thông qua giao thức OpenFlow 1.3 và có trạng thái 
hoạt động bình thường. 

 
Hình 7. Kiểm tra cấu hình cổng kết nối trên thiết bị 
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Hình 8 thể hiện sự so sánh về hiệu năng của hệ 
thống SD-IoT gateway trong việc hỗ trợ đảm bảo chất 
lượng dịch vụ theo xác suất tỉ lệ mất gói tin khi lưu 
lượng đưa vào hệ thống tăng dần. Các kết quả thể hiện 
trên đồ thị là kết quả trung bình sau 10 lần chạy với độ 
dài mỗi kịch bản chạy là 240 ms. Kết quả cho thấy, lưu 
lượng dịch vụ được đảm bảo QoS (QoS-guaranteed) bị 
mất gói tin ít hơn nhiều so với dịch vụ không được đảm 
bảo (non-QoS). Lý do là vì cơ chế thiết lập ưu tiên cho 
các luồng gói tin thuộc loại hình dịch vụ đảm bảo QoS 
được áp dụng bởi bộ điều khiển SDN cho hệ thống khi 
xử lý các luồng tin đầu vào. Điều này cũng cho thấy 
khả năng “mềm hoá” để triển khai nhanh và linh hoạt 
các cơ chế đảm bảo QoS đa dạng đối với nhiều loại 
hình dịch vụ khác nhau của hệ thống SD-IoT.  

 

 

Hình 8. Xác suất mất gói đối với các loại hình lưu lượng khác 
nhau 

 
Hình 9. Ảnh hưởng của dung lượng bộ đệm hàng đợi 

Ngoài ra, để làm rõ hơn ảnh hưởng của các tham số 
hệ thống phần cứng/mềm đến hiệu năng của giải pháp 
đảm bảo QoS trong hệ thống, sự phụ thuộc của hiệu 
năng hệ thống vào một trong các tham số đặc tính quan 
trọng của thiết bị là kích thước bộ đệm hàng đợi đầu ra. 
Kết quả thử nghiệm đo trên hệ thống được thể hiện trên 
Hình 9. Tỉ lệ mất gói sẽ giảm nhanh chóng khi dung 
lượng hàng đợi được tăng lên. Khi dung lượng hàng 
đợi đạt giá trị nhất định (ví dụ, 2.5 MB), hiệu năng của 

cả hệ thống đạt mức tối ưu và ổn định với xác suất mất 
gói xấp xỉ bằng 0. Sau giá trị này, việc tăng kích thước 
hàng đợi không đem lại hiệu quả đáng kể. 

IV. KẾT LUẬN 
Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu mẫu thiết bị 

IoT gateway được phát triển thành công dựa trên sự kết 
hợp giữa nền tảng máy tính nhỏ đa dụng có chi phí hợp 
lý và các phần mềm mã nguồn mở như hệ điều hành, 
bộ giao thức IoT, các thành phần hệ thống SDN 
(OpenvSwitch và bộ điều khiển Ryu), ... Nhờ việc tận 
dụng các lợi thế của công nghệ SDN, phần mềm mã 
nguồn mở và nền tảng máy tính cỡ nhỏ giá thành phù 
hợp, hệ thống SD-IoT gateway được phát triển có chi 
phí hợp lý đồng thời có khả năng hoạt động linh hoạt, 
hỗ trợ đầy đủ các chức năng mạng nâng cao. Hệ thống 
đáp ứng các yêu cầu đối với các loại hình dịch vụ IoT, 
có khả năng mở rộng và khả năng cung cấp QoS đa 
dạng và linh hoạt. Thiết bị này cũng có khả năng tương 
thích với giao thức OpenFlow 1.3 trở lên, hỗ trợ chuẩn 
kết nối phong phú như 4 cổng Ethernet 100 Mbps, 
USB, cổng nối tiếp, WiFi hay Bluetooth. Hiệu năng 
của hệ thống trong việc đảm bảo QoS cũng được khảo 
sát và đánh giá thông qua các thử nghiệm trong hệ 
thống IoT cơ bản. 

Trong giai đoạn tiếp theo của nghiên cứu, chúng tôi 
sẽ mở rộng hơn nữa các tính năng của hệ thống, thử 
nghiệm đa dạng giao thức IoT hơn và phát triển các 
giao thức thời gian thực nâng cao, mang tính hiệu quả 
dựa trên hệ thống IoT. 
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Tóm tắt: Công nghệ số cho chúng ta những khả năng  kỹ 
thuật vô cùng tiềm tàng cho các ngành và lĩnh vực. Đặc biệt công 
nghệ số đã hỗ trợ giúp chính phủ điều hành tốt hơn dựa trên dữ 
liệu. Nhiều nước đã ban hành chiến lược chính phủ số, trong đó 
xác định hạ tầng số là một trong những nền tảng quan trọng 
nhất. Ở Việt Nam, khái niệm hạ tầng số còn chưa thật sự rõ ràng 
và do vậy ảnh hưởng đến việc đầu tư của các bộ, ngành, địa 
phương cũng như các doanh nghiệp viễn thông. Việc định nghĩa 
hạ tầng số được xây dựng phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh 
của Việt Nam. Việc nghiên cứu các chỉ số đánh giá hạ tầng số 
cũng như các mô hình kết nối tham chiếu là một nhiệm vụ hết 
sức cấp bách nhằm hỗ trợ cho việc triển khai sớm hạ tầng số 
phục vụ chính phủ số. Nghiên cứu đã thực hiện khảo sát một số 
bộ, ngành và địa phương, Cục Bưu điện Trung ương, các doanh 
nghiệp viễn thông chủ đạo để định vị sự sẵn sàng kết nối của các 
bên có liên quan trong hệ sinh thái hạ tầng số cũng như dự báo 
nhu cầu kết nối số phục vụ sự điều hành của Chính phủ trong 
thời gian tới tại Việt Nam.  

Từ khóa — hạ tầng số, hạ tầng viễn thông, chính phủ điện tử, 
chính phủ số, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây  

I.  TỔNG QUAN 
Khái niệm hạ tầng số hiện nay trên thế giới, nổi bật có một 

số định nghĩa sau: Theo ITU [1]: hạ tầng số là sự liên kết phần 
cứng vật lý và phần mềm, mà qua đó cho phép hệ thống thông 
tin và truyền thông có thể vận hành xuyên suốt. Ngân hàng Hạ 
tầng Thông tin Châu Á (AIIB) [2] xác định hạ tầng số bao 
gồm hạ tầng cứng và hạ tầng mềm trong đó hạ tầng cứng bao 
gồm hạ tầng viễn thông và trung tâm dữ liệu (TTDL), hạ tầng 
mềm bao gồm hạ tầng thiết bị và các nền tảng ứng dụng. Hãng 
viễn thông Huawei [3] thì hạ tầng số bao gồm năm yếu tố 
công nghệ: Mạng băng thông rộng; TTDL; Điện toán đám 
mây (ĐTĐM), Dữ liệu lớn và IoT; Ở Việt Nam, chưa có định 
nghĩa chính thức về hạ tầng số. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng 
cũng đã xác định hạ tầng số là “hạ tầng viễn thông cộng thêm 
nền tảng điện toán đám mây. Việt Nam phải làm chủ được hạ 
tầng số” [4]. Hạ tầng viễn thông phục vụ chính phủ điện tử 
(CPĐT) hiện nay là hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng 
(TSLCD) phục vụ sự chỉ đạo cơ quan Đảng, Nhà nước. Tuy 
nhiên, trong thời gian tới, với xu hướng tiến hóa từ CPĐT lên 
chính phủ số thì vấn đề Chính phủ dựa trên dữ liệu được đặt 
lên hàng đầu. Hạ tầng mạng TSLCD cần được chuyển đổi 
thành hạ tầng số phục vụ chính phủ số. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành khảo sát để đưa 
ra bức tranh hiện trạng mạng TSLCD hiện nay. Trong phần 2, 
chúng tôi sẽ trình bày cơ sở lý luận và phương pháp luận 
nghiên cứu. Phần 3 sẽ trình bày các nghiên cứu về hệ thống 
chỉ số đánh giá hạ tầng số và giới thiệu các mô hình kết nối 
tham chiếu. Phần 4 sẽ đưa ra các kết quả khảo sát cũng như 

tính toán dự báo dung lượng hệ thống. Phần 5 đề xuất mô hình 
mục tiêu của hạ tầng số phục vụ chính phủ số tại Việt Nam. 

II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN  
Trên thế giới nhiều nước đã ban hành chiến lược chính phủ 

số, trong đó hạ tầng số được xác định là một trong các thành 
phần quan trọng nhất. Tuy nhiên như đã phân tích tại phần I, 
các định nghĩa hạ tầng số [1], [2], [3] trên thế giới đều chưa 
nhất quán và chưa thể hiện tính đặc thù của từng quốc gia. Ở 
Việt Nam, tuy chiến lược chính phủ số chưa được ban hành, 
song Khung kiến trúc Chính phủ Điện tử phiên bản 2.0 được 
Bộ TT&TT ban hành năm 2020 [5] có thể hiện hạ tầng kỹ 
thuật - công nghệ bao gồm: nền tảng ĐTĐM, nền tảng dữ liệu 
(BigData, AI), mạng TSLCD, LAN, WAN, TTDL. So với mô 
hình cũ, hạ tầng cho CPĐT trước kia mới chỉ bao gồm: mạng 
TSLCD, LAN, WAN của các bộ, ngành, địa phương (BNĐP) 
thì hạ tầng kỹ thuật – công nghệ cho CPĐT đã bổ sung thêm 
nền tảng ĐTĐM, nền tảng dữ liệu và TTDL. 

Nghiên cứu của GS. Hồ Tú Bảo về hạ tầng số [6] đã xác 
định hạ tầng số gồm 6 thành phần, bao gồm: hạ tâng thiết bị, 
hạ tầng kết nối, hạ tầng dữ liệu, hạ tầng ứng dụng, hạ tầng 
nhân lực và hạ tầng pháp lý. 

Tại Việt Nam, được coi là cơ sở hạ tầng thiết yếu cho cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư do đó hạ tầng số nhận được 
sự quan tâm của Chính phủ và các ngành công nghiệp, doanh 
nghiệp. Nhóm nghiên cứu đề xuất khung kiến trúc cho hạ tầng 
số ở Việt Nam (phần khoanh đỏ) tại Hình 1. 

 
Hình 1. Khung kiến trúc cho hạ tầng số ở Việt Nam 

Nhóm nghiên cứu đã xác định hạ tầng số phục vụ chính 
phủ số (Hình 2) bao gồm: hạ tầng thiết bị (máy tính, điện 
thoại, smartphone, IoT), hạ tầng kết nối (mạng viễn thông, 
Internet…), hạ tầng an toàn, an ninh (AT, AN) mạng, hạ tầng 
dữ liệu (Big Data, AI), hạ tầng nền tảng ĐTĐM (thanh toán 
điện tử, định danh và xác thực điện tử, tín nhiệm số…), hạ 
tầng nhân lực và hệ thống chính sách, pháp lý. 
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Hình 2. Hạ tầng số phục vụ chính phủ số ở Việt Nam 

Việc xác định bộ chỉ số đánh giá hạ tầng số và các mô hình 
kết nối số tại các BNĐP là một trong các nhiệm vụ quan trọng 
và cấp thiết hiện nay. Đến nay, chưa có một nghiên cứu về vấn 
đề này ở góc độ quốc gia được thực hiện tại Việt Nam. Kết 
quả nghiên cứu sẽ cung cấp cho các bên liên quan (Chính phủ, 
doanh nghiệp, người dân…) góc nhìn đối với các thành phần 
của hạ tầng số và do đó sẽ hỗ trợ cho việc xây dựng chiến 
lược, kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng số trong tương lai.  

Trong nghiên cứu này, với đối tượng nghiên cứu là các 
thành phần của hạ tầng số nói chung là rất mới đối với các cơ 
quan BNĐP, để tránh thất bại, chúng tôi sử dụng lại nhiều mô 
hình kết nối tham chiếu và chỉ số có sẵn trong bộ chỉ số ICT 
Index của Việt Nam, cũng như một số chỉ số quốc tế của ITU, 
UN Egov. Phần còn lại là các chỉ số đặc thù cho Việt Nam do 
chúng tôi nghiên cứu xây dựng. 

Ưu điểm của phương pháp tiếp cận này đó là:  

x Ưu tiên sử dụng các mô hình kết nối và chỉ số đã được 
chứng minh phù hợp trong giai đoạn trước đây. 

x Sử dụng phương pháp tiếp cận của quốc tế và do đó 
một số kết quả có thể được so sánh với quốc tế. 

x Tận dụng tối đa nguồn lực của các doanh nghiêp viễn 
thông (DNVT), ngành công nghiệp CNTT để xây 
dựng hạ tầng số do Việt Nam làm chủ. 

III. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 
III.1. Hiện trạng kết nối mạng, TTDL và nền tảng 

ĐTĐM tại các BNĐP 

 
Hình 3: Mô hình tổng thể mạng TSLCD 

Mạng TSLCD được xây dựng giai đoạn 2008 - 2010, sử 
dụng công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức (IP/MPLS), 
các kết nối đều đảm bảo tính dùng riêng, an toàn, dự phòng 
cao hoạt động liên tục và thông suốt 24/7. Bộ TT&TT đang 
quản lý, vận hành Mạng TSLCD cấp I kết nối đến các cơ quan 
cấp Trung ương gồm: VPCP, VPTW, VPQH, VP CTN, các 
ban, bộ, ngành và 63 Tỉnh ủy, UBND, HĐND cấp tỉnh. Trong 
khi đó mạng TSLCD cấp II do các địa phương tự đầu tư hoặc 
thuê các DNVT triển khai xây dựng kết nối đến cấp sở, ngành, 
huyện, xã. Mô hình kết nối mạng TSLCD và hiện trạng sử 
dụng TTDL, ĐTĐM được thể hiện trên Hình 3 và Bảng 1. 

TT Tiêu chí Bộ, CQ  
ngang Bộ  

CQ thuộc 
CP  

Tỉnh, TP 
TW  

1 Tỷ lệ kết nối với 
mạng WAN 

95% 96% 90,40% 

2 Tỉ lệ bộ và tỉnh     

 - Có trung tâm dữ liệu 86,36% 
(19/22) 

66,66% 
(4/6) 

90,48% 
(57/63) 

 - Có trung tâm dữ liệu 
dự phòng 

54,55% 
(12/22) 

33,33% 
(2/6) 

46,03% 
(29/63) 

 - Có phòng máy chủ 68,18% 
(15/22) 

100%  
(6/6) 

53,97% 
(34/63) 

3 Đã triển khai mô hình 
ĐTĐM 

72,73% 
(16/22) 

83,33% 
(5/6) 

63,49% 
(40/63) 

Bảng 1: Hiện trạng kết nối, sử dụng TTDL và ĐTĐM tại 
các BNĐP 

Trên cơ sở hiện trạng, đặt ra một số vấn đề cần giải quyết: 

x Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức 
(IP/MPLS) không còn phù hợp với nhu cầu linh hoạt 
về mạng lưới của các BNĐP do yêu cầu các dịch vụ 
của chính phủ số được thiết kế hướng đối tượng. 

x Các BNĐP đã và đang triển khai TTDL và ĐTĐM, 
tuy nhiên chưa có mô hình kết nối tổng thể thống nhất 
đặc biệt trong xu hướng thuê dịch vụ CNTT nhằm tận 
dụng nguồn lực xã hội của các DNVT. 

x Bộ chỉ số ICT Index không còn phù hợp với đánh giá 
hoạt động của hạ tầng số. 

III.2. Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đánh giá 

 Bộ chỉ số đánh giá hạ tầng số được chia thành 2 nhóm: 
 

Chỉ số hạ tầng số cấp bộ/ngành Chỉ số hạ tầng số cấp tỉnh, TP 
trực thuộc TƯ 

7 chỉ số chính, 25 chỉ số thành phần 
(CSTP), 62 tiêu chí (TC): 

7 chỉ số chính, 26 chỉ số thành phần 
và 75 tiêu chí:  

- HT thiết bị: 1 CSTP, 1 TC  - HT thiết bị: 2 CSTP, 10 TC  
- HT kết nối: 2 CSTP, 10 TC - HT kết nối: 2 CSTP, 15 TC 
- HT dữ liệu: 5 CSTP, 10 TC - HT dữ liệu: 5 CSTP, 10 TC 
- HT nền tảng: 4 CSTP, 10 TC - HT nền tảng: 5 CSTP, 10 TC 
- HTAT, AN mạng: 5 CSTP, 10 TC - HTAT, AN mạng: 4 CSTP, 10 TC 
- HT pháp lý: 5 CSTP, 10 TC - HT pháp lý: 5 CSTP, 10 TC 
- HT nhân lực: 3 CSTP, 10 TC - HT nhân lực: 3 CSTP, 10 TC 

Sử dụng lại các chỉ số ICT Index: 
12/62 (19,3%). Sử dụng các chỉ số 

quốc tế: 06/62 (9,7%). 

Sử dụng lại các chỉ số ICT Index: 
13/75 (17,3%). Sử dụng các chỉ số 

quốc tế: 15/75 (20%). 

Bảng 2. Bộ chỉ số đánh giá chính phủ số 

III.3. Nghiên cứu các mô hình tham chiếu  

III.3.1. Xây dựng mô hình mẫu phân hệ TTDL của BNĐP: 
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Mô hình mẫu kết nối mạng LAN, WAN vào TTDL được 
thể hiện trên Hình 4, theo đó tổ chức TTDL gồm: phân vùng 
hệ thống thông tin (HTTT) chuyên dùng và HTTT công cộng: 

x HTTT chuyên dùng: kết nối vào mạng TSLCD để 
đồng bộ CSDL giữa các HTTT chuyên dùng và kết 
nối từ cán bộ, công chức lên HTTT. 

x HTTT công cộng: kết nối multi-home qua các ISP và 
VNIX để người dân, doanh nghiệp truy cập vào 
HTTT. 

 
Hình 4. Mô hình tổng quan kết nối mạng LAN, WAN, 

Trung tâm dữ liệu 

III.3.2. Mô hình kết nối TTDL vào mạng TSLCD 

a. Mô hình 01: kết nối phân vùng TTDL của DNVT phục 
vụ BNĐP về trụ sở BNĐP. 

Đây là mô hình kết nối sử dụng trong trường hợp TTDL 
của DNVT chưa đủ điều kiện kết nối trực tiếp vào mạng 
TSLCD (Hình 5). Theo đó, DNVT cần triển khai kênh kết nối 
bằng cáp quang trực tiếp, qua thiết lập kênh L2/L3 VPN qua 
hạ tầng mạng của DNVT hoặc kênh IPSec VPN qua Internet 
từ TTDL của DNVT về trụ sở BNĐP. 

 
Hình 5. Kết nối phân vùng TTDL của DNVT phục vụ 

BNĐP về trụ sở BNĐP 

b. Mô hình 02: kết nối trực tiếp phân vùng TTDL của 
DNVT phục vụ BNĐP vào mạng TSLCD (Hình 6) 

Đây là mô hình sử dụng trong trường hợp TTDL của 
DNVT đủ điều kiện kết nối trực tiếp vào mạng TSLCD. Theo 
đó DNVT cần triển khai kênh kết nối bằng cáp quang trực tiếp 
vào mạng TSLCD cấp I hoặc qua kết nối trung kế với mạng 
TSLCD cấp I của Cục BĐTW. 

 
Hình 6. Kết nối trực tiếp phân vùng TTDL của DNVT 

phục vụ BNĐP vào mạng TSLCD 

c. Mô hình 03: kết nối TTDL của BNĐP vào mạng 
TSLCD (Hình 7). 

Đây là mô hình sử dụng trong trường hợp các BNĐP có 
TTDL riêng đặt tại trụ sở của BNĐP. Kết nối từ TTDL của 
BNĐP vào mạng TSLCD sử dụng kênh truyền mạng TSLCD 
sẵn có của BNĐP. 

 
Hình 7. Kết nối TTDL của BNĐP vào mạng TSLCD 

III.3.3. Mô hình 04: kết nối Internet tại TTDL (Hình 8) 

Phân hệ Internet của TTDL quy hoạch cung cấp các dịch 
vụ chung cho các hoạt động của BNĐP, bao gồm các ứng 
dụng, cổng thông tin BNĐP, các dịch vụ web khác, cơ sở dữ 
liệu, các HTTT dùng chung như DNS, thư điện tử (email)… 

Phân hệ Internet cần được quy hoạch theo kiến trúc của 
một mạng độc lập, kết nối đa hướng (multi-home), từng bước 
chuyển đổi IPv6:  

- Mạng độc lập: là mạng sử dụng vùng địa chỉ IP mạng 
Public và số hiệu mạng ASN độc lập. Tại Việt Nam địa chỉ IP 
và ASN được quản lý cấp phát bởi VNNIC. 
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- Kết nối đa hướng (multi-home) là một hệ thống mạng 
độc lập có khả năng kết nối nhiều hướng với các mạng độc lập 
khác, với các DNVT (ISP) khác để kết nối vào mạng Internet, 
khi có sự cố hướng này sẽ tự động chạy theo hướng khác và 
ngược lại mà không bị gián đoạn dịch vụ, đồng thời có thể 
linh hoạt trong điều hướng để sử dụng hiệu quả băng thông kết 
nối trên các kênh truyền theo nhu cầu. 

- Chuyển đổi IPv6: Quy hoạch mạng đảm bảo hoạt động 
song song IPv4, IPv6, có lộ trình từng bước chuyển đổi từ 
IPv4 sang IPv6, tiến tới dừng sử dụng IPv4. 

 
Hình 8. Kết nối Internet tại TTDL 

III.3.4. Mô hình 05: kết nối mạng WAN của BNĐP vào 
mạng TSLCD (Hình 9). 

Mô hình kết nối mạng WAN của BNĐP vào mạng TSLCD 
là mô hình kết nối trực tiếp các đơn vị trực thuộc BNĐP lên 
điểm tập trung mạng WAN của BNĐP (thông thường là trụ sở 
chính hoặc TTDL của BNĐP) 

 
Hình 9. Mô hình kết nối mạng WAN của BNĐP vào mạng 

TSLCD 

III.3.5. Mô hình 06: kết nối mạng LAN của đơn vị trực 
thuộc BNĐP vào mạng TSLCD (Hình 10): 

Mô hình kết nối mạng LAN vào mạng TSLCD là mô hình 
sử dụng trong trường hợp các đơn vị không có HTTT (thường 
là các điểm quận/huyện, xã/phường). 

 
Hình 10: Kết nối mạng LAN của đơn vị trực thuộc BNĐP vào 

mạng TSLCD: 

IV. KẾT QUẢ  
IV.1. Khảo sát mức độ sẵn sàng kết nối mạng WAN của 

BNĐP vào mạng TSLCD: 

 Mức độ sẵn sàng của các bộ/ngành (Hình 11a): 

 
Mức độ sẵn sàng của các địa phương (Hình 11b): 

 
Hình 11 a, b. Mức độ sẵn sàng kết nối mạng WAN của các 

BNĐP  
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IV.2. Đề xuất lựa chọn công nghệ  

Từ những phân tích và các số liệu tham khảo nêu trên, 
nhóm nghiên cứu đề xuất sử dụng Segment Routing MPLS kết 
hợp SDN (Software Define Network), với các lý do sau: 

‐ Segment Routing MPLS bản chất vẫn là sự tiếp nối của 
công nghệ MPLS để tận dụng các ưu điểm của công nghệ 
MPLS hiện tại. 

‐ Segment Routing giúp đơn giản hóa cấu hình mạng để 
tích hợp tốt với SDN hỗ trợ triển khai giải pháp ảo hóa mạng 
trong tương lai. 

‐ Công nghệ NFV (Network Functions Virtualization) 
chính là việc ảo hóa các chức năng mạng và an toàn thông tin 
như NAT, load balancer, firewall... để đạt tính linh động cao. 

‐ TTDL của BNĐP trong thiết kế hạ tầng số cần bảo đảm 
AT, AN mạng theo tiêu chí cấp độ 5 và ISO27001. 

IV.3. Dự báo dung lượng mạng giai đoạn 2020 – 2025 

IV.3.1. Dịch vụ trục liên thông văn bản điện tử (VBĐT):  

 
Bảng 3. Kết nối từ UBND, Bộ/Ngành lên VPCP 

 
Bảng 4. Kết nối từ Cục/Vụ lên Bộ/Ngành và kết nối từ 

Sở/Ban/Ngành, Quận/Huyện lên UBND tỉnh trong nội tỉnh 

IV.3.2. Dịch vụ truyền hình hội nghị (THHN) 

 
Bảng 5. Triển khai hệ thống THHN đến cấp xã phường với 

số lượng các điểm lên tới 700 điểm. 

IV.3.3. Các bài toán phục vụ chính phủ số:  

Các bài toán phục vụ chính phủ số gồm: Trục liên thông 
dữ liệu quốc gia, định danh và xác thực điện tử, thanh toán 
điện tử, HTTT báo cáo quốc gia, HTTT tham vấn chính sách, 
HTTT cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dữ liệu quốc gia…  

 
Bảng 6. Dự báo lưu lượng cho các bài toán phục vụ chính 

phủ số. 

 

IV.3.4. Mạng Thông tin diện rộng (TTDR) của Đảng 

 
Bảng 7. Dự báo dung lượng cho các đơn vị thuộc mạng 

TTDR của Đảng để trao đổi dữ liệu. 

IV.3.5. Dự phòng phát triển dịch vụ 

Ngoài các dịch vụ trên, hạ tầng số hiện đang cung cấp các 
dịch vụ khác như: dịch vụ mạng riêng ảo, dịch vụ thuê máy 
chủ ảo và nhiều dịch vụ phát sinh khác trong thời gian tới. 

 
Bảng 8. Dự phòng băng thông cho các dịch vụ phát sinh 

IV.3.6. Dự báo nhu cầu phát triển thuê bao phục vụ CPĐT 

 
Bảng 9. Nhu cầu phát triển thuê bao phục vụ CPĐT 

 
Bảng 10. Dự báo lưu lượng phục vụ phát triển thuê bao 

phục vụ CPĐT/Chính phủ số 

V. MÔ HÌNH MỤC TIÊU HẠ TẦNG SỐ CHO CHÍNH PHỦ SỐ  
V.1. Tổng hợp nhu cầu băng thông giai đoạn tới 

 
Bảng 11. Dự báo tổng nhu cầu băng thông của hạ tầng số 

phục vụ CPĐT/Chính phủ số 

V.2. Đề xuất mô hình mục tiêu: 

Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu băng thông giai đoạn tới, mô 
hình mục tiêu được nghiên cứu xây dựng và đề xuất trong 
Hình 12 dưới đây.  
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Hình 12. Mô hình mục tiêu hạ tầng số cho chính phủ số 

VI. KẾT LUẬN 
Nhờ ưu điểm sử dụng Segment Routing MPLS kết hợp 

SDN (Software Define Network) với công nghệ ảo hóa NFV 
(Network Functions Virtualization) và thiết kế TTDL của 
BNĐP bảo đảm AT, AN mạng theo tiêu chí cấp độ 5 và 
ISO27001, hạ tầng số phục vụ chính phủ số vẫn sẽ tận dụng 
các ưu điểm của công nghệ MPLS hiện đang triển khai song 
sẽ có thông lượng dữ liệu lớn, độ trễ rất thấp, độ tin cậy rất 
cao và đặc biệt là đáp ứng nhanh với sự thay đổi của các dịch 
vụ chính phủ số liên tục phát sinh theo nhu cầu cá thể hóa của 
người dân và doanh nghiệp. 

Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc triển khai sớm hạ tầng 
số nói chung phục vụ kinh tế số và xã hội số c ng như hạ tầng 
số phục vụ chính phủ số sẽ giúp Việt Nam đạt thứ hạng cao 
hơn trong bảng xếp hạng về viễn thông thế giới c ng như bảng 
xếp hạng Chính phủ điện tử UN-EGov.  

Trong thời gian tới, nhóm nghiên cứu dự định tiếp tục điều 
tra theo chủ đề này để có bức tranh đầy đủ hơn về sự s n sàng 
triển khai hạ tầng số phục vụ chính phủ số của các BNĐP 
phục vụ việc xây dựng các kế hoạch, định hướng, chính sách 
và đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng của nền kinh tế số trong tương 
lai. 
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Abstract—Trình phát hiện xâm nhập mạng (Network IDS) 
được xây dựng để phát hiện và cảnh báo khi hệ thống bị 
tấn công, từ đó có thể đưa ra các phản ứng phù hợp. Với 
sự bùng nổ của dữ liệu, các phương pháp học máy đã bắt 
đầu được áp dụng trong một số IDS khác nhau. Tuy nhiên, 
các hệ thống này cho tỉ lệ báo động giả cao cũng như dễ bị 
đánh lừa bởi các cuộc tấn công tinh vi như tấn công đối 
kháng. Vì vậy, cần phải liên tục kiểm tra và cải tiến các hệ 
thống này bằng cách mô phỏng các đột biến tấn công mạng 
trong thế giới thực. Trong nghiên cứu này, chúng tôi thiết 
kế và giới thiệu DIGFuPAS (Deceive IDS with GAN and 
Function-Preserving on Adversarial Samples), một bộ 
khung sinh ra dữ liệu các cuộc tấn công mạng có khả năng 
vượt qua được các hệ thống IDS, kể cả IDS học máy. Dựa 
trên Mô hình sinh đối kháng (GAN), DIGFuPAS tạo ra 
các luồng dữ liệu độc hại đột biến từ lưu lượng tấn công 
thực khiến IDS không thể phát hiện được. Mô hình được 
thực nghiệm trên bộ dữ liệu công khai CICIDS2017. 
Chúng tôi chỉ sửa đổi các thuộc tính phi đặc trưng 
(nonfunctional features) tương ứng của các loại tấn công 
để đảm bảo khả năng hoạt động của hành vi xâm nhập. 
Hiệu quả của mô hình được đánh giá thông qua độ chính 
xác và tỉ lệ phát hiện tấn công của IDS đối với lưu lượng 
tấn công thông thường và lưu lượng tấn công đối kháng. 
Phương pháp này có thể được sử dụng cho việc kiểm tra, 
đánh giá khả năng phát hiện của IDS một cách liên tục 
một khi DIGFuPAS được tích hợp dưới dạng pipeline 
kiểm tra tự động tính bền vững cho các sản phẩm IDS phổ 
biến mã nguồn mở hoặc IDS thương mại. 

Keywords- IDS, Machine Learning Based IDS, 
Generative Adversarial Networks, Adversarial Attacks. 

I.  GIỚI THIỆU 
Với sự phát triển ngày càng đa dạng và phức tạp của các 
mối đe dọa bảo mật trên Internet, hệ thống phát hiện xâm 
nhập (IDS) trở thành công cụ thiết yếu để phát hiện các 
cuộc tấn công mạng và hệ thống. IDS giám sát lưu lượng 
mạng và đưa ra các cảnh báo nếu xác định được những 
lưu lượng không an toàn. Dựa trên cách phát hiện tấn 
công, IDS được chia thành 2 loại chính là Signature-
based IDS và Anomaly-based IDS. Signature Based IDS 
nhận biết tấn công dựa trên các dấu hiệu đặc trưng, được 

quản trị viên cài đặt vào hệ thống dưới dạng các bộ quy 
định (rules). Tuy nhiên, nhược điểm của hệ thống loại 
này là không thể phát hiện các cuộc tấn công mới. Trong 
khi đó, Anomaly-based IDS vốn sử dụng các thuật toán 
học máy – hay Machine Learning Based IDS (ML IDS) 
có thể khắc phục nhược điểm này do hoạt động dựa trên 
nguyên lý phân loại dữ liệu. Khi đề cập đến vấn đề phân 
loại, các thuật toán học máy đã được áp dụng rộng rãi 
trong thực tế trên nhiều lĩnh vực khác nhau như phân 
loại ảnh nói riêng và dữ liệu nói chung, trong đó hướng 
tiếp cận của IDS dựa trên học máy cũng đã đạt được 
những kết quả tốt. Nhiều thuật toán học máy khác nhau 
đã được dùng để phân loại dữ liệu, trong đó có thể kể 
đến K-Nearest Neighbor, Support Vector Machine, 
Decision Tree, v.v. [1]. Trong những năm gần đây, các 
thuật toán học sâu phát triển nhanh chóng đã thúc đẩy sự 
phát triển hơn nữa trong vấn đề phát hiện xâm nhập, như 
Mạng thần kinh kết hợp (CNN), Mạng thần kinh hồi quy 
(RNN), Bộ mã hóa tự động, v.v. [2]. Các thuật toán này 
giúp cải thiện độ chính xác và đơn giản hóa việc phát 
hiện xâm nhập [3]. 
Tuy nhiên, hệ thống phát hiện xâm nhập dần dần bộc lộ 
điểm yếu trước các lưu lượng mạng đối kháng: các lưu 
lượng mạng gần giống với lưu lượng gốc nhưng lại được 
phân loại không chính xác [4]. Những kẻ tấn công có thể 
cố gắng đánh lừa các hệ thống IDS, khiến chúng phân 
loại sai bằng cách sử dụng các bản ghi lưu lượng độc hại 
đối kháng. Để sinh ra các lưu lượng mạng đối kháng như 
vậy, các mô hình sinh đối kháng (Generative 
Adversarial Networks - GAN) chính là phương pháp 
được lựa chọn tiềm năng. Goodfellow và cộng sự đã giới 
thiệu GAN, một khuôn khổ để huấn luyện các mô hình 
tạo sinh đối kháng [5], với ý tưởng chính là hai mạng 
thần kinh nhân tạo, mạng tạo sinh (Generator) và mạng 
phân biệt (Discriminator) cùng chơi trò chơi minimax để 
hội tụ thành một giải pháp tối ưu [6]. Không chỉ thể hiện 
bước tiến hiện đại trong việc tạo ra hình ảnh, âm thanh 
và văn bản [7] [8] [9], GAN cũng đã được chú trọng 
trong lĩnh vực bảo mật thông tin trong thời gian gần đây. 
Các nghiên cứu hiện tại đã sử dụng GAN để cải thiện 
khả năng phát hiện phần mềm độc hại hoặc tạo ra chính 
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các mẫu phần mềm độc hại đối kháng, từ đó khiến các 
cuộc tấn công ngày càng đe dọa và nghiêm trọng [10] 
[11]. Tuy vậy, hiện nay những nghiên cứu về GAN được 
sử dụng trong IDS vẫn còn rất hạn chế. 
Một nghiên cứu của Grosse và các cộng sự đã đề xuất áp 
dụng thuật toán dựa trên đạo hàm chuyển tiếp các mạng 
nơ-ron bị tấn công để tạo ra các phần mềm độc hại đối 
kháng trên Android với chức năng độc hại được bảo toàn 
[13]. Một công trình khác sử dụng thuật toán học tăng 
cường với một tập hợp các hoạt động bảo toàn chức năng 
để tạo ra các phần mềm độc hại đối kháng [14]. Trong 
khi đó, Rosenberg đã tạo ra các ví dụ điển hình về đối 
kháng khi kết hợp chuỗi lệnh gọi API và các tính năng 
tĩnh với bộ khung tạo tấn công end-to-end [15]. Trong 
nghiên cứu của mình, Al-Dujaili đã trình bày 4 phương 
pháp để tạo các phần mềm đối kháng được mã hóa nhị 
phân với chức năng độc hại được bảo tồn với việc sử 
dụng SLEIPNIR để đào tạo các bộ phát hiện mạnh mẽ 
[16]. Bên cạnh đó, thư rác đối kháng cũng nhận được sự 
quan tâm khi Zhou đã tạo ra thư rác bằng mô hình sinh 
đối kháng SVM và từ đó nghiên cứu cách tạo ra một bộ 
lọc thư rác mạnh mẽ hơn [17]. Cùng với việc công nghệ 
đối kháng đã được áp dụng rộng rãi trong việc phát hiện 
phần mềm độc hại, đã có những công bố nghiên cứu việc 
tạo ra lưu lượng truy cập độc hại đối kháng chống lại 
IDS. Một nghiên cứu của James và các cộng sự cũng đã 
đề xuất một phương pháp đánh lừa IDS học máy trên các 
mẫu tấn công DoS đối kháng, bằng cách thay đổi một số 
thuộc tính mạng [18]. Tuy nhiên, mô hình của các tác 
giả hoạt động chủ yếu dựa trên các thuộc tính cụ thể của 
tấn công DoS nên khó có khả năng mở rộng. 
Ở một hướng tiếp cận khác, GAN cũng đã được ứng 
dụng rộng rãi trong việc tạo ra các mẫu tấn công đối 
kháng trong bảo mật thông tin. Hu đã đề xuất một bộ 
khung GAN để tạo ra các phần mềm độc hại cho các 
cuộc tấn công hộp đen [11]. Hu cũng tận dụng một mô 
hình mới để tạo một số chuỗi API đối kháng sẽ được 
chèn vào chuỗi API ban đầu của phần mềm để hình 
thành các cuộc tấn công, nhằm mục đích vượt qua các 
hệ thống phát hiện Mạng thần kinh hồi quy (RNN) [19]. 
Không chỉ vậy, khả năng tạo ra các mẫu đối kháng của 
GAN cũng đã được tận dụng trong một số nghiên cứu 
nhằm qua mặt IDS. Điển hình có thể kể đến nghiên cứu 
[20] đề xuất cơ chế tạo ra các lưu lượng tấn công đối 
kháng có thể đánh lừa các IDS máy học. Mô hình được 
thiết kế dựa trên kiến trúc WGAN để cải thiện khả năng 
hội tụ trong quá trình huấn luyện. Bộ sinh trong công 
trình này chọn thay đổi một số thuộc tính của lưu lượng 
mạng để tạo mẫu đối kháng, trong khi bộ phân biệt tìm 
cách bắt chước hoạt động của IDS máy học nhằm hỗ trợ 
gửi phản hồi cho bộ sinh. Tuy vậy, một nghiên cứu của 
Usama và cộng sự [21] đã chỉ ra vấn đề tồn tại trong 
IDSGAN khi thay đổi một số thuộc tính chức năng của 
lưu lượng mạng. IDSGAN đã vi phạm yêu cầu giữ 
nguyên tính hợp lệ của lưu lượng mẫu đối kháng. Nhóm 
tác giả nghiên cứu sau đó đưa ra đề xuất cơ chế đảm bảo 
giữ nguyên các thuộc tính chức năng trong quá trình tạo 

mẫu đối kháng, khi bộ sinh chỉ thực hiện thay đổi trên 
nhóm các thuộc tính phi đặc trưng. Nhưng giải pháp lại 
đề xuất sử dụng GAN cơ bản, vốn có thể đối mặt với vấn 
đề khó hội tụ trong quá trình huấn luyện. 
Bên cạnh đó, dữ liệu đầu vào trong hướng tiếp cận sử 
dụng GAN cũng là một vấn đề cần quan tâm của các 
nghiên cứu. Một nghiên cứu của Msika và các cộng sự 
đã chứng minh kích thước và độ đa dạng của đầu vào có 
thể ảnh hưởng đến hiệu suất của GAN [22]. Nghiên cứu 
này sử dụng chính các thuộc tính phi chức năng làm đầu 
vào để tạo mẫu đối kháng, điều này có thể làm giảm tính 
đa dạng của dữ liệu được tạo so với việc sử dụng nhiễu 
như công trình IDSGAN. Mặt khác, tập dữ liệu KDD99 
sử dụng trong công trình của Usama tuy phổ biến trong 
việc kiểm tra hoạt động của IDS nhưng có thể chứa 
những bản ghi lưu lượng đã cũ, khó phát hiện các tấn 
công mới hiện nay. IDSGAN sử dụng phiên bản cải tiến 
của KDD99 là NSL-KDD, tuy vậy về cơ bản hai tập dữ 
liệu này vẫn gặp vấn đề tương tự. 
Từ những bất cập trên, chúng tôi đề xuất và xây dựng 
DIGFuPAS, một bộ khung dựa trên mô hình sinh đối 
kháng GAN, nhắm mục tiêu trực tiếp vào các hệ thống 
IDS, kể cả IDS có sử dụng công nghệ phát hiện dựa trên 
học máy. Mục tiêu của bộ khung DIGFuPAS là tạo ra 
các bản ghi lưu lượng độc hại đối kháng có thể đánh lừa 
cũng như tránh được sự phát hiện của các hệ thống 
phòng thủ. Hơn nữa, DIGFuPAS bảo toàn được các 
thuộc tính chức năng từ đó đảm bảo tính hợp lệ của lưu 
lượng đối kháng. Chúng tôi dùng một IDS hộp đen sử 
dụng các thuật toán học máy để mô phỏng chính xác 
cách hệ thống phát hiện xâm nhập vận hành trong thế 
giới thực khi kẻ tấn công không rõ cấu trúc bên trong 
của nó. Chúng tôi thiết kế và cải tiến bộ sinh và bộ phân 
biệt dựa trên cơ sở Wasserstein GAN (WGAN) vì các 
đặc tính ưu việt của nó [12]. Bộ sinh tạo ra các cuộc tấn 
công với lưu lượng truy cập độc hại đối kháng. Bộ phân 
biệt bắt chước IDS hộp đen và cung cấp phản hồi cho 
việc huấn luyện bộ sinh. Sau khi được huấn luyện kẻ tấn 
công có thể sử dụng các lưu lượng đối kháng được sinh 
ra từ bộ sinh để thực hiện tấn công vượt qua IDS.  
Tóm lại, trong bài báo này, chúng tôi có những đóng góp 
chính như sau: 
• Chúng tôi thiết kế DIGFuPAS, một bộ khung dựa 

trên GAN để tạo ra các lưu lượng truy cập độc hại 
đối kháng tấn công hệ thống phát hiện xâm nhập 
IDS. Lưu lượng tấn công đối kháng được sinh ra sẽ 
không bị mất hiệu lực chức năng tấn công. 

• Để mô phỏng chính xác các cuộc tấn công nhắm vào 
IDS trong thế giới thực, các cuộc tấn công đối 
kháng được thực hiện trên IDS hộp đen có sử dụng 
các thuật toán học máy. 

• DIGFuPAS thể hiện hiệu suất tốt trong các thử 
nghiệm với tỷ lệ phát hiện đối với các lưu lượng đối 
kháng giảm đáng kể trước các cuộc tấn công khác 
nhau, có nghĩa là hầu hết các cuộc tấn công đối 
kháng có thể đánh lừa và vượt qua được sự phát hiện 
của IDS hộp đen. 
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• Để tổng kết, chúng tôi đề xuất trường hợp sử dụng 
và đưa ra các thảo luận về mức độ ảnh hưởng của 
mô hình sinh đối kháng GAN trước các hệ thống 
cảnh báo tấn công như IDS hiện nay. 

Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau: trong 
phần II, chúng tôi miêu tả mô hình đề xuất bao gồm việc 
chọn và xử lý dữ liệu, cũng như quá trình xây dựng và 
huấn luyện kiến trúc DIGFuPAS. Trong phần III, chúng 
tôi nêu lên phương pháp đánh giá hiệu năng của hệ 
thống. Phần IV cung cấp các kết quả mô phỏng và phân 
tích lý thuyết. Cuối cùng, trong phần V, chúng tôi đi đến 
kết luận về giá trị của đề tài trong nghiên cứu và trong 
thực tế, cũng như khả năng phát triển trong tương lai. 

II. MÔ HÌNH HỆ THỐNG 
Chúng tôi thiết kế DIGFuPAS gồm 3 thành phần chính: 
Bộ sinh (Generator – G), bộ phân biệt (Discriminator – 
D) và IDS hộp đen (Blackbox IDS – B-IDS). Bộ khung 
này được huấn luyện để có khả năng tạo ra dữ liệu tấn 
công đối kháng từ mẫu tấn công ban đầu dựa trên 
Wassertein GAN - một biến thể khắc phục vấn đề khó 
đào tạo bộ sinh và khả năng hội tụ trong mô hình GAN 
tiêu chuẩn. Mục tiêu trong phạm vi bài báo này là B-IDS 
không có khả năng nhận diện, phát hiện các mẫu tấn 
công được tạo mới từ DIGFuPAS. 

A. Xử lý dữ liệu 
Tại thời điểm thực hiện nghiên cứu, bộ dữ liệu CICIDS 
thu thập bởi Viện An ninh mạng Canada (Canadian 
Institute for Cybersecurity) đã có phiên bản mới nhất là 
CICIDS2018. Tuy nhiên, do kích thước bộ dữ liệu lớn 
và hạn chế về tài nguyên phần cứng như đã đề cập, trong 
phạm vi nghiên cứu này chúng tôi chỉ sử dụng bộ dữ liệu 
CICIDS2017. Bộ dữ liệu này bao gồm lưu lượng mạng 
lành tính và lưu lượng mạng trước các cuộc tấn công phổ 
biến, được cung cấp dưới dạng các tệp PCAP chứa các 
gói tin mạng trong quá trình thu thập dữ liệu và các tệp 
CSV chứa thông tin thống kê lưu lượng mạng đã được 
dán nhãn. Chúng tôi sử dụng dữ liệu từ 4 trong số 8 tệp 
CSV đã được cung để cấp mô phỏng các cuộc tấn công. 
Bảng 1 trình bày một số thông tin cơ bản về những tệp 
dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu này. Dữ liệu 
trong mỗi tệp được trình bày dưới dạng bảng có nhiều 
cột thuộc tính (tabular) và cần được tiền xử lý trước khi 
có thể sử dụng. Đầu tiên, chúng tôi loại bỏ một số cột 
thuộc tính không ảnh hưởng đến quá trình huấn luyện là 
các cột thuộc tính chỉ chứa duy nhất một giá trị. Ngoài 
ra, các cột thuộc tính thuộc về chi tiết của luồng lưu 
lượng thể hiện thông tin hệ thống sử dụng để xây dự bộ 
dữ liệu cũng bị loại bỏ, cụ thể là Flow ID, Source IP, 
Source Port, Destination IP, Destination Port, Protocol, 
Timestamp. Tiếp theo, chúng tôi loại bỏ các bản ghi 
chưa hoàn thiện là các hàng có chứa giá trị NaN (Not a 
Number – không xác định). Sau đó, mỗi giá trị trong tệp 
dữ liệu được chuẩn hoá về khoảng [0, 1] bằng hàm Min-
Max theo công thức (1), với xmin, xmax lần lượt là giá trị 
nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của cột thuộc tính. Cuối cùng, 

để thuận tiện cho quá trình huấn luyện, đối với từng loại 
tấn công, các nhãn mang giá trị BENIGN sẽ được thay 
đổi thành 0, các nhãn còn lại biểu thị chi tiết về kiểu tấn 
công đối với loại tấn công có nhiều kiểu (DOS, 
Bruteforce) sẽ được thay đổi thành 1. 

𝑥′ = 𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛
𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛

 (1) 

Sau quá trình tiền xử lý, từng tệp dữ liệu được chia thành 
3 tệp con với tỉ lệ 4:4:2, mỗi tệp sẽ chứa N thuộc tính tuỳ 
thuộc vào từng loại tấn công. Trong đó, 2 tệp chiếm tỉ lệ 
cao hơn gọi là tệp train1 và train2 được sử dụng để huấn 
luyện IDS hộp đen và GAN, tệp còn lại gọi là test dùng 
để kiểm tra kết quả huấn luyện. 

B. Xây dựng kiến trúc DIGFuPAS 
Bộ sinh và bộ phân biệt được xây dựng dựa trên mô hình 
Wassertein-GAN để tăng tính ổn định của quá trình huấn 
luyện. Trong đó, bộ sinh nhận đầu vào là các thuộc tính 
phi chức năng của các bản ghi tấn công kèm theo nhiễu 
để sinh ra các bản ghi lưu lượng đối kháng. Các bản ghi 
này được đưa đến cho B-IDS gán nhãn, sau đó chuyển 
kết quả gán nhãn đến bộ phân biệt để bộ phân biệt học 

Bảng 1. Thông tin về các tệp dữ liệu được sử dụng 

Loại 
tấn công 

Tệp dữ liệu Nhãn 

DOS Wednesday-
workingHours. 
pcap_ISCX.csv 

BENIGN, DoS 
slowloris, DoS 
Slowhttptest, DoS 
Hulk, DoS 
GoldenEye 

DDOS Friday-
WorkingHours-
Afternoon-DDos. 
pcap_ISCX.csv 

BENIGN, DDoS 

Bruteforce Tuesday-
WorkingHours. 
pcap_ISCX.csv 

BENIGN, FTP-
Patator, SSH-
Patator 

Infiltration Thursday-
WorkingHours-
Afternoon-
Infilteration. 
pcap_ISCX.csv 

BENIGN, 
Infiltration 

 

 
Hình 1. Mô hình bộ khung DIGFuPAS 
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được cách phân loại lưu lượng. Từ đó, bộ phân biệt sẽ 
có khả năng đưa ra phản hồi về chất lượng dữ liệu mà 
bộ sinh tạo ra. Bộ sinh dựa vào phản hồi của bộ phân 
biệt để tự điều chỉnh và cải thiện khả năng sinh dữ liệu 
của mình. Chi tiết về luồng hoạt động của DIGFuPAS 
được trình bày trong Hình 1. 

IDS hộp đen (B-IDS) 

Nghiên cứu sử dụng B-IDS đóng vai trò như một hệ 
thống IDS sử dụng ngoài thực tế đang hoạt động tốt với 
các dữ liệu thông thường không có tính đối kháng. Đây 
là một hệ thống hộp đen với giả sử kẻ tấn công không có 
thông tin về cấu tạo và các thuật toán hoạt động bên 
trong của trình phân loại. Sau khi được huấn luyện, B-
IDS phải có khả năng phát hiện các luồng lưu lượng độc 
hại khi có tấn công xảy ra. B-IDS nhận đầu vào là N 
thuộc tính thể hiện thông tin của luồng lưu lượng mạng 
và kết quả đầu ra dự đoán luồng lưu lượng là tấn công 
hay bình thường với độ chính xác cao. Chúng tôi hiện 
thực B-IDS sử dụng 5 thuật toán học máy là Logistic 
Regression (LR), Support Vector Machine (SVM), 
Gaussian Naive Bayes (NB), Decision Tree (DT) và 
Random Forest (RF). 
Chúng tôi chọn ngưỡng tấn công là 0.5, vì vậy nhãn dự 
đoán của B-IDS là 1 (tấn công) nếu σ >= 0.5, ngược lại, 
nhãn dự đoán là 0 (bình thường) nếu σ < 0.5. 

Bộ sinh (Generator – G) 

Bộ sinh có nhiệm vụ tạo ra dữ liệu đối kháng có khả 
năng qua mặt B-IDS. Trong N thuộc tính của luồng lưu 
lượng, chúng tôi tham khảo công trình SIGMA của 
nhóm tác giả Simon và cộng sự để chọn ra M thuộc tính 
đặc trưng (functional features) của cuộc tấn công cần 
phải được giữ lại (Bảng 2) [22]. Nếu M thuộc tính này 
bị thay đổi sẽ làm ảnh hưởng lớn đến tính chất của cuộc 
tấn công. Vì vậy, chúng tôi sử dụng bộ sinh để làm nhiễu 
N-M thuộc tính phi chức năng (nonfunctional-features) 
nhằm tạo ra dữ liệu đối kháng có khả năng qua mặt được 
IDS nhưng vẫn giữ được khả năng tấn công. Bộ sinh 
gồm 6 lớp mạng nơ-ron có thiết kế chi tiết như Bảng 3. 
Bộ sinh sẽ nhận đánh giá từ bộ phân biệt và điều chỉnh 

trọng số để cải thiện khả năng sinh dữ liệu của mình. 
Hàm mất mát của bộ sinh (2) theo mô hình WGAN được 
định nghĩa là trung bình cộng điểm số đánh giá của bộ 
phân biệt cho dữ liệu được sinh ra từ bộ sinh. 

𝐿𝐺 = 𝐸𝑎⊂𝑆𝐴𝑇𝑇𝐴𝐶𝐾,𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒𝐷(𝐺(𝑎, 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒)) (2) 

Bộ phân biệt (Discriminator - D) 

Trong quá trình đào tạo, bộ phân biệt nhận dữ liệu đã 
được gán nhãn từ B-IDS và cố gắng học theo (bắt chước) 
cách hoạt động của B-IDS. Bộ phân biệt học cách đánh 
giá sự khác biệt giữa dữ liệu tấn công đối kháng và dữ 
liệu bình thường bằng thuật toán Wasserstein Distance. 
Chúng tôi sử dụng thiết kế cho bộ phân biệt như Bảng 
4.  Kết quả học của bộ phân biệt được dùng để đánh giá 
dữ liệu sinh ra từ bộ sinh và phản hồi lại cho bộ sinh giúp 
cải thiện khả năng sinh dữ liệu. Để tự cải thiện khả năng 

Bảng 4. Thông số thiết kế bộ phân biệt 

Lớp Số nơ-ron Hàm kích hoạt 

Input Layer N-M 
(input_dim) 

ReLU 

Hidden Layers input_dim*2 ReLU 

input_dim*2 ReLU 

input_dim*2 ReLU 

input_dim//2 Không sử dụng 

Output Layer N-M  

 

Bảng 2. Thuộc tính đặc trưng từng loại tấn công 

Loại tấn 
công 

Thuộc tính đặc trưng (chức năng) 

DOS Flow Duration, Active Mean, Average 
Packet Size, Packet Length Std, Flow 
IAT Mean, PSH Flag Count, Idle Max 

DDOS Flow Duration, Bwd Packet Length 
Std, Average Packet Size, Packet 
Length Std, Flow IAT Std, ACK Flag 
Count 

Bruteforce PSH Flag Count, Flow Duration, 
Total Length of Fwd Packets, 
Init_Win_bytes_forward, Packet 
Length Std, Subflow Fwd Bytes, Fwd 
PSH Flags 

Infiltration Subflow Fwd Bytes, Total Length of 
Fwd Packets, Flow Duration, Idle 
Mean, Active Mean, 
Init_Win_bytes_backward, PSH Flag 
Count 

 

Bảng 3. Thông số thiết kế bộ sinh 

Lớp Số lượng nơ-ron Hàm kích 
hoạt 

Input Layer N-M (input_dim) ReLU 

Hidden 
Layers 

input_dim//2 ReLU 

input_dim//2 ReLU 

input_dim//2 ReLU 

input_dim//2 Sigmoid 

Output Layer N-M  
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phân biệt, hàm mất mát của bộ phân biệt (3) được định 
nghĩa là hiệu của trung bình cộng điểm số cho dữ liệu 
được gán nhãn tấn công với trung bình cộng điểm số cho 
dữ liệu được gán nhãn là bình thường. 

𝐿𝐷 = 𝐸𝑎⊂𝐵𝐴𝑇𝑇𝐴𝐶𝐾𝐷(𝑎) − 𝐸𝑛⊂𝐵𝑁𝑂𝑅𝑀𝐴𝐿𝐷(𝑛) (3) 

C. Quá trình huấn luyện 
IDS hộp đen sẽ được huấn luyện độc lập trước bằng tệp 
dữ liệu train1. Sau quá trình huấn luyện, IDS hộp đen có 
khả năng phân biệt được lưu lượng là tấn công hay bình 
thường với độ chính xác cao. Tiếp đó, chúng tôi huấn 
luyện đồng thời bộ sinh và bộ phân biệt bằng tập dữ liệu 
train2. Bộ sinh sẽ nhận đầu vào là các thuộc tính phi đặc 
trưng của lưu lượng tấn công kèm theo nhiễu. Đầu ra của 
nó sẽ được ghép với các thuộc tính đặc trưng ban đầu 
được giữ lại tạo nên lưu lượng tấn công đối kháng hoàn 
chỉnh. Dữ liệu đối kháng tạo ra được trộn với các dữ liệu 
bình thường để đưa vào IDS hộp đen gán nhãn. Kết quả 
gán nhãn là đầu vào của bộ phân biệt, nhằm huấn luyện 
cho bộ phân biệt học cách đánh giá sự khác biệt giữa lưu 
lượng được B-IDS gán nhãn tấn công và bình thường. 
Bộ sinh sẽ gửi mẫu lưu lượng tạo ra cho bộ phân biệt 
đánh giá và sử dụng kết quả đánh giá của bộ phân biệt 
để cải thiện khả năng sinh dữ liệu của mình. Quá trình 
huấn luyện được xem như thành công khi có nhiều dữ 
liệu đối kháng tạo ra được IDS hộp đen dán nhãn là bình 
thường, có nghĩa là bộ sinh đã có khả năng sinh ra dữ 
liệu qua mặt được IDS hộp đen. 

III. ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG HỆ THỐNG 

A. Phương pháp đánh giá 
Chúng tôi thực hiện đánh giá kết quả của nghiên cứu dựa 
trên 2 tiêu chí là độ chính xác (Accuracy) và tỉ lệ phát 
hiện (Detection Rate - DR). Tuy nhiên, trong bài báo 
này, chúng tôi chỉ trình bày kết quả khảo sát tỉ lệ phát 
hiện được định nghĩa bằng công thức (4) đối với dữ liệu 
nguyên gốc (Original Detection Rate - ODR) và dữ liệu 
đối kháng (Adversarial Detection Rate - ADR). 
Tỷ lệ phát hiện phản ánh tỷ lệ các bản ghi lưu lượng độc 
hại được phát hiện chính xác bởi IDS hộp đen trên tất cả 
các bản ghi được ghi nhận là tấn công. Việc khảo sát 
ODR và ADR cho thấy tương quan giữa khả năng phát 

hiện của B-IDS và khả năng trốn tránh phát hiện của dữ 
liệu được tạo ra từ DIGFuPAS. 

𝐷𝑅 = 𝑇𝑃
𝑇𝑃+𝐹𝑃

∗ 100 (4) 

B. Môi trường thực nghiệm  
Bộ khung DIGFuPAS được chúng tôi xây dựng và thử 
nghiệm trên hệ thống máy ảo chạy hệ điều hành Ubuntu 
20.04 (Linux). Cấu hình phần cứng chi tiết sử dụng 16 
nhân CPU Intel Xeon E5-2660 xung nhịp 2.0 Ghz, dung 
lượng RAM 16 GB, dung lượng ổ cứng 60 GB, hệ thống 
không được trang bị GPU. Mã nguồn của DIGFuPAS 
được lập trình bằng ngôn ngữ Python 3 sử dụng các thư 
viện chính như Numpy, Pandas, Scikit-learn, PyTorch 
và một số thư viện hỗ trợ khác. 

IV. KẾT QUẢ 
Trong phần này, chúng tôi thực hiện huấn luyện mô hình 
DIGFuPAS và sử dụng công thức (4) đã được trình bày 
ở phần III để kiểm chứng khả năng của mô hình.  
Chúng tôi sử dụng thư viện Sklearn để xây dựng B-IDS 
vì các mô hình thuật toán đã được tích hợp sẵn và dễ sử 
dụng. Các mô hình được huấn luyện sử dụng giá trị mặc 
định của thư viện. Đối với bộ sinh và bộ phân biệt, chúng 
tôi sử dụng thư viện PyTorch để cho hiệu năng cao. 
Chúng tôi đã tham khảo các thông số được đề nghị cho 
mô hình WGAN và chọn tốc độ học 0.0005, batch size 
512, thuật toán tối ưu RMSprop, bộ phân biệt được huấn 
luyện nhiều hơn bộ sinh gấp 5 lần, huấn luyện trong 50 
chu kỳ. Sử dụng lưu lượng tấn công nguyên gốc 
(Original), lưu lượng bình thường từ tập dữ liệu kiểm 
thử và lưu lượng tấn công đối kháng (Adversarial) tạo ra 
từ lưu lượng tấn công nguyên gốc, chúng tôi thu được 
những kết quả như Bảng 5. Đối với tấn công DoS, chúng 
tôi thất bại trong việc tạo ra dữ liệu đối kháng qua mặt 
B-IDS sử dụng thuật toán Decision Tree khi không thể 
làm giảm tỉ lệ phát hiện. Nguyên nhân là do việc quyết 
định của cây phụ thuộc lớn vào các thuộc tính chức năng, 
trong khi thuật toán chỉ sinh dữ liệu đối kháng trên các 
thuộc tính phi chức năng. Tuy nhiên, nhìn chung mô 
hình đã cho kết quả khá tốt với B-IDS sử dụng các thuật 
toán khác, đặc biệt đánh lừa hoàn toàn B-IDS sử dụng 
thuật toán Random Forest. Với loại tấn công DDoS, dù 
tỉ lệ phát hiện tấn công nguyên gốc (ODR) rất cao nhưng 

Bảng 5. Kết quả thử nghiệm về độ chính xác và tỉ lệ phát hiện 
 

DoS DDoS Bruteforce Infiltration 
ODR ADR ODR ADR ODR ADR ODR ADR 

LR 91.89 81.00 94.30 66.93 51.05 50.83 0 0 
SVM 91.94 38.81 94.60 18.12 100 0 0 0 
NB 89.71 31.94 94.00 0 13.44 0 0.45 0 
DT 98.72 98.74 99.90 0 63.39 0.26 0 87.5 
RF 99.76 0 99.60 0 98.49 0 0 0 
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bộ khung DIGFuPAS dễ dàng đánh lừa được tất cả các 
thuật toán B-IDS.  
Với tấn công Bruteforce, tỉ lệ phát hiện tấn công nguyên 
gốc chưa đạt được kết quả tốt và biến động khá lớn tuỳ 
thuộc vào từng loại thuật toán. Nguyên nhân là vì quá 
trình tiền xử lý của chúng tôi còn đơn giản, chưa áp dụng 
việc lọc nhiễu dữ liệu dẫn đến kém chính xác. Do độ 
chính xác của các IDS không quá cao, mô hình 
DIGFuPAS không có đủ tham chiếu (nhãn chính xác từ 
B-IDS) để huấn luyện nên trong một số trường hợp 
không cho kết quả tốt (trên thuật toán LR). Tuy vậy, mô 
hình vẫn đã thành công khi đã chứng minh được khả 
năng đánh lừa một số thuật toán ML B-IDS. 
Loại tấn công Infiltration chưa thu được kết quả vì số 
lượng bản ghi tấn công quá ít, chỉ chiếm 36 trên tổng số 
288602 bản ghi trong toàn bộ tệp dữ liệu nên mô hình 
coi đây là nhiễu và bỏ qua khi huấn luyện, do đó không 
thể phát hiện bất kỳ dữ liệu tấn công nào (cả loại dữ liệu 
tấn công ban đầu và loại dữ liệu đối kháng được sinh ra 
từ DIGFuPAS). Để khắc phục, chúng tôi dự kiến sẽ gộp 
một số kiểu tấn công khác có tính chất tương tự từ những 
tệp dữ liệu chưa được sử dụng trong bộ dữ liệu 
CICIDS2017 hoặc sử dụng dữ liệu được trích ra từ bộ 
dữ liệu mới CICIDS2018 nhằm tăng số mẫu tấn công 
dùng cho huấn luyện.  

V. KẾT LUẬN 
Với mục đích thường xuyên kiểm tra khả năng phát hiện 
của IDS, chúng tôi nghiên cứu phương pháp tạo ra các 
lưu lượng mạng tấn công đối kháng vượt qua hệ thống 
phát hiện xâm nhập từ đó triển khai thành bộ khung 
DIGFuPAS – một mô hình ứng dụng của Wasserstein 
GAN trong IDS. Kết quả đã cho thấy khả năng của 
DIGFuPAS trong việc tạo ra các mẫu lưu lượng đối 
kháng độc hại trước các loại tấn công khác nhau khi tỷ 
lệ phát hiện của các mô hình IDS hộp đen giảm xuống 
rất thấp. Từ đó, nghiên cứu này cho thấy được tính khả 
thi và tính linh hoạt của DIGFuPAS trong việc phát sinh 
ra các dữ liệu tấn công đối kháng đánh lừa khả năng nhận 
diện của IDS trên nhiều thuật toán học máy khác nhau. 
Trong tương lai, chúng tôi sẽ thử nghiệm DIGFuPAS 
trên nhiều loại tấn công khác nhau; tái huấn luyện IDS 
với đầu vào là tập dữ liệu lưu lượng đối kháng sinh ra; 
triển khai DIGFuPAS trên mạng khả lập trình như SDN 
(Software Defined Networking) dưới dạng chức năng 
mạng ảo hoá (Network Function Virtualization), áp 
dụng trong ngữ cảnh mạng Thành phố thông minh 
(Smart City). 
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Nh™n d§ng các lo§i qu£ ˘ng dˆng cho Robot t¸
�Îng thu ho§ch b¨ng thu™t toán Single Shot

Multibox Detector
Nguyπn Hoài Th˜Ïng⇤, Nguyπn Anh Quang⇤

⇤ Viªn �iªn t˚ Viπn thông, �§i hÂc Bách Khoa Hà NÎi

Tóm t≠t nÎi dung—D¸a trên s¸ phát tri∫n cıa công nghª trí
tuª nhân t§o, các robot t¸ �Îng thu ho§ch trái cây �ã và �ang
�˜Òc nghiên c˘u rÎng rãi và b˜Óc �¶u ˘ng dˆng trong th¸c t∏
s£n xußt. Trong �ó, bài toán nh™n d§ng các lo§i qu£ d¸a trên
các mô hình hÂc máy là b˜Óc quan trÂng �∫ robot có th∫ nh™n
bi∏t �˜Òc �úng lo§i trái cây c¶n thu ho§ch, t¯ �ó tính toán các
chuy∫n �Îng v∑ cÏ khí và �i∑u khi∫n �∫ th¸c hiªn viªc thu ho§ch
trái cây. Ngoài ra thu™t toán ˘ng dˆng trong các robot t¸ �Îng
c¶n có yêu c¶u tËi ˜u v∑ hiªu n´ng tính toán trên thi∏t b‡ nhúng.
Trong các thu™t toán nh™n d§ng cıa bài toán hÂc máy có giám
sát, thu™t toán Single Shot MutiBox Detector (SSD) cho thßy kh£
n´ng ˘ng dˆng lÓn vÓi tËc �Î tính toán nhanh và �Î chính xác
cao. Bài báo này trình bày v∑ ph˜Ïng pháp nh™n d§ng các lo§i
qu£ thân gÈ có �Î ph˘c t§p hÏn trong bài toán nh™n d§ng và thu
ho§ch nh˜ táo, cam, xoài,... s˚ dˆng thu™t toán SSD. Thu™t toán
�˜Òc tri∫n khai th˚ nghiªm trên ph¶n c˘ng nhúng Rasberry Pi
3+ cho k∏t qu£ nh™n d§ng các lo§i qu£ theo thÌi gian th¸c vÓi
k∏t qu£ �Î chính xác khá cao, có th∫ ˘ng dˆng cho robot t¸
�Îng thu ho§ch.

Index Terms—object detection, fruits detection, SSD

I. GIŒI THIõU

Thu ho§ch trái cây hiªn t§i là công viªc tËn nhi∑u thÌi
gian, công s˘c và chi phí do chı y∏u s˚ dˆng nhân l¸c t§i
chÈ. Trong thÌi �§i công nghiªp hóa, hiªn �§i hóa h˜Óng tÓi
cuÎc cách m§ng công nghiªp 4.0 thì nông nghiªp thông minh
�ang �˜Òc ˜u tiên nghiên c˘u và phát tri∫n, trong �ó, robot
t¸ �Îng thu ho§ch trái cây, góp ph¶n gi£m s˘c lao �Îng cıa
con ng˜Ìi �ang ngày càng �˜Òc nghiên c˘u phát tri∫n. Có rßt
nhi∑u robot, máy móc ra �Ìi giúp cho viªc thu ho§ch tr nên
dπ dàng hÏn [1] [2] th∏ nh˜ng các lo§i máy móc này �òi h‰i
viªc quy ho§ch nông s£n ph£i �úng theo tiêu chu©n nh˜ nho
hay dâu tây. Viªc thu ho§ch các lo§i trái cây thân gÈ khác nh˜
táo, cam, xoài thì l§i ph˘c t§p hÏn vì chúng mÂc khußt sau tán
lá, không dπ dàng nhìn thßy giËng nho vÓi dâu tây. Vì v™y, các
lo§i trái cây này c¶n mÎt thi∏t b‡ có th‡ giác máy tính m§nh
m≥, có kh£ n´ng nh™n d§ng chính xác v‡ trí trái cây c¶n thu
ho§ch, �Áng thÌi yêu c¶u tËc �Î x˚ l˛ nhanh �∫ t´ng n´ng xußt
thu ho§ch. Cùng vÓi s¸ phát tri∫n m§nh m≥ cıa công nghª trí
tuª nhân t§o nói chung và th‡ giác máy tính nói riêng, viªc
x˚ l˛ £nh, nh™n d§ng �Ëi t˜Òng d¶n mang l§i hiªu qu£ cao
cho các bài toán th¸c t∏. Có rßt nhi∑u thu™t toán nghiên c˘u
tr˜Óc �ây s˚ dˆng cho bài toán xác �‡nh �Ëi t˜Òng trong £nh
nh˜ RCNN, Faster RCNN, YOLO,... th∏ nh˜ng SSD cıa Wei
liu [3] �˜Òc nghiên c˘u mang l§i k∏t qu£ chính xác và tËc �Î
x˚ l˛ nhanh và v˜Òt trÎi hÏn. Trong bài báo này chúng tôi

�∑ xußt s˚ dˆng mô hình Single Shot Detector (SSD) [3] vÓi
m§ng cÏ s MobileNet [4] t´ng �Î chính xác và tiªn lÒi khi
s˚ dˆng cho các máy tính nhúng trên các robot t¸ �Îng.

Bài báo �˜Òc chia làm 2 ph¶n chính. Ph¶n 1 là ki∏n trúc
thu™t toán SSD mà chúng tôi s˚ dˆng, ph¶n 2 là k∏t qu£ ki∫m
tra cıa thu™t toán và th£o lu™n h˜Óng phát tri∫n sau này.

II. THUäT TOÁN SSD CHO BÀI TOÁN NHäN DÑNG QUÉ

Bài toán nh™n d§ng qu£ là mÎt d§ng cıa bài toán nh™n
d§ng �Ëi t˜Òng (object detection). Mˆc tiêu cıa bài toán này
là xác �‡nh �˜Òc v‡ trí cıa �Ëi t˜Òng có trong £nh và phân lo§i
�˜Òc �Ëi t˜Òng �ó d¸a trên quá trình hÂc và �ào t§o t¯ tr˜Óc.
D¸a vào cách th˘c th¸c hiªn bài toán ng˜Ìi ta chia "object
detection" ra làm hai nhóm chính là "two-step object detection"
và "one-step object detection". Cˆ th∫, "two-step" là ph˜Ïng
pháp nh™n diªn �Ëi t˜Òng thông qua 2 b˜Óc, b˜Óc (1) là s˚
dˆng các thu™t toán selective search [5], region proposal [7]
tìm �˜Òc hÎp bao quanh �Ëi t˜Òng và b˜Óc (2) là s˚ dˆng ki∏n
th˘c hÂc máy �∫ phân lo§i �Ëi t˜Òng trong hÎp �ó. Tiêu bi∫u
cho nhóm này là các thu™t toán: Regions with Convolutional
Neural Network (RCNN) [6], Faster-RCNN [7]. Các ph˜Ïng
pháp "two-step" có �Î chính xác cao khi phát hiªn �Ëi t˜Òng
nh˜ng vì ph£i qua hai b˜Óc nên tËc �Î x˚ l˛ ch™m. Chính vì
th∏ nhóm ph˜Ïng pháp "one-step" ra �Ìi �∫ gi£i quy∏t vßn �∑
v∑ thÌi gian x˚ l .̨ "One-step" k∏t hÒp c£ hai b˜Óc là xác �‡nh
v‡ trí và phân lo§i �Ëi t˜Òng, nó s≥ t§o ra vô sË các hÎp có
trong £nh và d¸ �oán t˘c thÌi viªc có �Ëi t˜Òng trong hÎp £nh
�ó không và chÂn ra hÎp có xác sußt ch˘a �Ëi t˜Òng cao nhßt.
Tiêu bi∫u cıa nhóm này là các ph˜Ïng pháp: You Only Look
Once (YOLO) [8], Single Shot MultiBox Detector (SSD) [3].
Trong bài báo này chúng tôi s˚ dˆng ph˜Ïng pháp SSD cho
bài toán nh™n d§ng thÌi gian th¸c vì SSD có �Î chính xác và
thÌi gian x˚ l˛ d˙ liªu nhanh hÏn.

A. GiÓi thiªu v∑ SSD

"Single Shot Detector", là mÎt d§ng cıa "one-step detector",
dùng �∫ nh™n d§ng nhi∑u �Ëi t˜Òng và ph˜Ïng pháp này �Î
chính xác lÓn hÏn so vÓi thu™t toán "one-step" khác nh˜ YOLO
(You Only Look Once) và c£i thiªn �áng k∫ v∑ tËc �Î so vÓi
ph˜Ïng pháp "two-step" khác nh˜ Faster R-CNN. Cßu t§o cıa
SSD là d¸ �oán xác sußt có �Ëi t˜Òng và ví trí cıa hÎp bao
quanh vÓi nh˙ng hÎp m∞c �‡nh �∞t tr˜Óc s˚ dˆng lÓp tích ch™p
"convolutional" �∫ lßy ra b£n �Á �∞c tr˜ng "feature map". T§i
mÈi v‡ trí trên "feature map", SSD �∞t các hÎp bao "default
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bounding box" vÓi kích th˜Óc, t� lª khác nhau. Trong quá trình
x˚ lí, SSD s≥ �ánh giá và tìm �Ëi t˜Òng trên các "bounding
box" này nh¨m tìm ra hÎp phù hÒp nhßt vÓi �Ëi t˜Òng c¶n
tìm ki∏m. Thêm vào �ó, b¨ng viªc tìm ki∏m trên các "feature
map" khác nhau, SSD có th∫ tìm ki∏m các �Ëi t˜Òng vÓi kích
th˜Óc khác nhau mà không c¶n thay �Íi kích th˜Óc cıa các
"bounding box".

fi t˜ng chính cıa SSD �∏n t¯ viªc s˚ dˆng các "bounding
box", b¨ng viªc khi t§o sÆn các box t§i mÈi v‡ trí trên £nh,
SSD s≥ tính toán và �ánh giá thông tin t§i mÈi v‡ trí xem v‡
trí �ó có v™t th∫ hay không, n∏u có thì là v™t th∫ nào, và d¸a
trên k∏t qu£ cıa các v‡ trí g¶n nhau, SSD s≥ tính toán �˜Òc
mÎt "bounding box" phù hÒp nhßt bao trÂn v™t th∫. Nh˜ mô

Hình 1: Cách ho§t �Îng cıa SSD [3]

t£ trên Hình 1, SSD t§o ra rßt nhi∑u box có kích th˜Óc, khác
nhau �∫ bao quanh �Ëi t˜Òng. Hình 1a là hình £nh c¶n xác
�‡nh vÓi "ground truth boxes" (hÎp s¸ th™t) bao quanh hai �Ëi
t˜Òng là con mèo và con chó. Hình 1b vÓi "feature map" 8x8
ta s≥ chÂn ra �˜Òc hÎp phù hÒp và bao �˜Òc con mèo nh˜ng
không th∫ tìm ra hÎp phù hÒp vÓi con chó. Nh˜ng  hình 1c
ta có th∫ thßy vÓi "feature map" 4x4 chúng ta s≥ có hÎp phù
hÒp vÓi hình £nh con chó, nh˜ v™y viªc phát hiªn �Ëi t˜Òng
tr nên �Ïn gi£n hÏn. Có th∫ nh™n thßy sau khi xác �‡nh �˜Òc
hÎp phù hÒp vÓi �Ëi t˜Òng SSD s≥ tr£ v∑ k∏t qu£ là v‡ trí cıa
�Ëi t˜Òng và xác sußt có �Ëi t˜Òng có trong £nh.

B. Ki∏n trúc SSD

Hình 2: Ki∏n trúc cıa SSD s˚ dˆng MobileNets là mô hình
cÏ s cho bài toán nh™n d§ng qu£

Nh˜ mô t£ trên hình 2, SSD chia làm 3 nhóm layers chính
là m§ng nÏ-ron tích ch™p "Convolutional Neural Network"
(CNN) s˚ dˆng m§ng MobileNet [4] làm base network �∫ tìm
các �∞c tr˜ng cıa £nh, t¶ng "extra feature layers" dùng �∫ phát
hiªn �Ëi t˜Òng và cuËi cùng là "non-maximum suppression"

�∫ l¸a chÂn hÎp tËi ˜u nhßt. Wei Liu [3] �ã giÓi thiªu v∑ SSD
vÓi mô hình �˜Òc �ào t§o tr˜Óc là VGG16 [9] tuy nhiên mô
hình VGG16 có mÎt sË h§n ch∏ v∑ tËc �Î và �Î ph˘c t§p. Do
�ó, trong bài báo này chúng tôi s˚ dˆng �∏n mÎt mô hình �ào
t§o khác là MobileNet [4].

M∞c dù các m§ng nh˜ VGG16, ResNet, GoogleNet,... có
�Î chính xác cao nh˜ng �Íi l§i, �Î ph˘c t§p trong tính toán
cÙng cao d®n �∏n tËc �Î x˚ l˛ ch™m, gây khó kh´n trong
viªc tích hÒp lên các ph¶n c˘ng nhúng hay các robot t¸ hành.
MobileNet ra �Ìi �˜Òc thi∏t k∏ �∫ tËi �a hóa �Î chính xác mÎt
cách hiªu qu£ �Áng thÌi l˜u ˛ �∏n các tài nguyên b‡ h§n ch∏
cho ˘ng dˆng trên thi∏t b‡ ho∞c ˘ng dˆng nhúng. MobileNet
là các mô hình nh‰, �Î trπ thßp, công sußt thßp �˜Òc tham sË
hóa �∫ �áp ˘ng các h§n ch∏ v∑ tài nguyên cıa nhi∑u tr˜Ìng
hÒp s˚ dˆng.

B£ng I [4] và b£ng II [4] d˜Ói �ây là mÎt sË so sánh cıa 2
mô mình VGG16 và MobileNet. MobileNet có �Î chính xác
g¶n vÓi VGG16 trong khi cßu trúc m§ng nh‰ hÏn 32 l¶n và sË
phép tính nh‰ hÏn 27 l¶n. Do �ó, MobileNet �˜Òc ˘ng dˆng
phÍ bi∏n cho các mô hình nhúng trên các thi∏t b‡ ph¶n c˘ng
và phù hÒp vÓi yêu c¶u bài toán cıa robot t¸ �Îng thu ho§ch.

B£ng I: So sánh MobileNet vÓi VGG16

Model ImageNet
Accuracy

Million
Mult-Adds

Million
Parameters

1.0 MobileNet-224 70.6% 569 4.2
VGG16 71.5% 15300 138

B£ng II: So sánh k∏t qu£ cıa bài toán nh™n d§ng vÓi COCO
dataset s˚ dˆng thu™t toán SSD và ki∏n trúc m§ng khác nhau

Model mAP Billion Mult-
Adds

Million
Parameters

MobileNet 19.3% 1.2 6.8
VGG16 21.1% 34.9 33.1

Ba công nghª cËt lõi �˜Òc nh≠c �∏n cıa ki∏n trúc m§ng
SSD là: "multi-scale feature maps for prediction" (chia nhi∑u
t� lª b£n �Á �∞c tr˜ng cho d¸ �oán), "convolutional predictors
for detection" (d¸ �oán tích ch™p �∫ phát hiªn) và "default
boxes and aspect ratios" (hÎp m∞c �‡nh và t� lª khung hình).

1) Multi-scale feature maps for detection: Sau khi trích
xußt các �∞c tr˜ng t¯ m§ng cÏ s VGG16 ng˜Ìi ta thêm các
lÓp m§ng tích ch™p vÓi lõi khác nhau. B¨ng viªc s˚ dˆng các
bÎ lÂc "filter", kích th˜Óc cıa các "feature map" s≥ gi£m d¶n
theo �Î sâu cıa m§ng, hÈ trÒ cho viªc phát hiªn v™t th∫  các
kích th˜Óc và tø lª khác nhau.

2) Convolutional predictors for detection: Nh˜ mô t£ trên
hình 2, các lÓp tích ch™p sau khi �ã trích xußt ra m§ng l˜Ói
tính n´ng �∞c tr˜ng b¨ng MobileNet s≥ �˜Òc tính toán �∫ tìm
ra các giá tr‡ d¸ �oán cho lÓp nh™n d§ng cuËi cùng. SSD s˚
dˆng các nhân "kernel" có kích th˜Óc nh‰ trong tích ch™p tính
toán luôn s¸ d¸ �oán cho viªc phân lo§i �Ëi t˜Òng thuÎc phân
lÓp nào. �ây chính là �i∫m khác biªt cıa SSD so vÓi các thu™t
toán RCNN.
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3) Default boxes and aspect ratios: Nh˜ trên hình 1, t§i
mÈi £nh khi t§o mÎt "feature map" có kích th˜Óc mxn, t§i
mÈi ô "cell" cıa "feature map" khi t§o các hÎp m∞c �‡nh
"default boxes". Vì các ô "cell" là cË �‡nh nên các hÎp m∞c
�‡nh này cÙng là cË �‡nh. Khác vÓi Faster RCNN các hÎp m∞c
�‡nh trong SSD �˜Òc s˚ dˆng vÓi các tø lª khác nhau d®n �∏n
các hÎp này s≥ bao chính xác vÓi �Ëi t˜Òng c¶n tính hÏn. T§i
mÈi hÎp m∞c �‡nh "default box", thu™t toán s≥ tính toán xác
sußt d¸ �oán cıa t¯ng lÓp �Ëi t˜Òng (class) trong t™p hÒp gÁm
c �Ëi t˜Òng (classes) �˜Òc �ào t§o và 4 �i∫m ban �¶u cıa hÎp
m∞c �‡nh. Nh˜ v™y n∏u có k "default boxes" s≥ có (c+4).k
outputs  mÈi cell và n∏u có mxn "feature maps" thì s≥ có
(c+4).k.m.n outputs. Vì v™y, �∫ �ánh giá mô hình SSD, chúng
tôi s˚ dˆng hàm loss �∫ �ánh giá d¸a trên sai sË cıa hai �Ëi
t˜Òng là localization loss (loc) và confidance loss (conf), t˘c
là hàm lÈi cıa v‡ trí và hàm lõi cıa d¸ �oán �Ëi t˜Òng. Chúng
ta có th∫ tính giá tr‡ hàm loss theo công th˘c (1) d˜Ói �ây [3]:

Ł =
1

N
(Lconf + Lloc) (1)

Trong �ó N là sË l˜Òng bounding box phù hÒp  trên, n∏u
N=0 thì loss = 0.
Hàm loss cıa v‡ trí box �˜Òc tính b¨ng Smooth L1 loss gi˙a
hÎp d¸ �oán (l) và hÎp s¸ th™t �úng (g). VÓi các tham sË nh˜
�i∫m chính gi˙a (cx,cy) cıa default box (d) và chi∑u dài (h)
và chi∑u rÎng (w). Hàm loss v∑ viªc xác �‡nh v‡ trí object
�˜Òc tính toán theo công th˘c (2) [3]:

Łloc(x, l, g) =
NX

i2Pos

X

m2cx,cy,w,h

xk
ijsmoothL1(l

m
i � gmj ) (2)

gcxj = (gcxj � dcxi )/dwi gcyj = (gcyj � dcyi )/dhi

gwj = log
gwj
dwj

ghj = log
ghj
dhj

Hàm loss cıa viªc phân lÓp �Ëi t˜Òng là softmax loss vÓi
nhi∑u lÓp �Ëi t˜Òng (c) �˜Òc tính d¸a theo công th˘c (3) [3]:

Łconf (x, y) = �
NX

i2Pos

xp
ij log(c

p
i )�

NX

i2Neg

log(c0i ) (3)

trong �ó

cpi =
exp cpiP
p exp c

p
i

C. Hußn luyªn thu™t toán SSD cho bài toán nh™n d§ng qu£

1) Chu©n b‡ d˙ liªu: Bài toán nh™n d§ng �Ëi t˜Òng c¶n
mÎt l˜Òng lÓn d˙ liªu �∫ hußn luyªn mô hình. Trong bài báo
này chúng tôi s˚ dˆng £nh hußn luyªn t¯ nhi∑u nguÁn khác
nhau nh˜ Google, Pixabay,... và mÎt sË d˙ liªu lßy t¯ £nh chˆp
th¸c t∏ bên ngoài. MÈi �Ëi t˜Òng chúng tôi chu©n b‡ 200 £nh
bao gÁm 3 lo§i qu£ phÍ bi∏n  Viªt Nam: táo, cam, xoài. MÈi
£nh trong t™p d˙ liªu �˜Òc gán nhãn t˜Ïng ˘ng vÓi tên �Ëi
t˜Òng, và chúng tôi s˚ dˆng công cˆ �∫ gán nhãn là labelImg
[10]. Công cˆ này s≥ tr£ v∑ thông tin cıa �Ëi t˜Òng theo chu©n
PASCAL VOC cıa ImageNet [11]. Hình 3 mô t£ mÎt sË d˙
liªu trong t™p d˙ liªu cıa chúng tôi.

Hình 3: MÎt sË hình £nh cıa dataset vÓi hÎp bao quanh �˜Òc
gán vÓi �Ëi t˜Òng

2) Hußn luyªn mô hình SSD: D¸a trên mô hình SSD �ã
nêu lên  trên, chúng tôi hußn luyªn mô hình nh™n d§ng các
lo§i qu£ b¨ng cách s˚ dˆng n∑n t£ng GPU cıa Geforce GTX
1080Ti (11GB GDDR5X, tËc �Î bÎ nhÓ 11Gbps vÓi NVIDIA
3584 Cores) ch§y vÓi Ubuntu 18.04.

Chúng tôi s˚ dˆng Tensorflow API �˜Òc �∞t các giá tr‡:
learning rate là 0.0001 và tÍng sË vòng ch§y mô hình là 50k.
ThÌi gian hußn luyªn mô hình là hÏn 10 giÌ.

Hình 4: Thi∏t k∏ tri∫n khai hª thËng nh™n d§ng qu£

3) Tri∫n khai mô hình lên máy tính nhúng Raspberry Pi

3B+: Chúng tôi �∑ xußt s˚ dˆng máy tính nhúng nh‰ gÂn
có giá thành r¥, tËc �Î tính toán nhanh �ó là Raspberry
Pi 3B+. Thi∏t b‡ có chip 4 nhân 64-bit có tËc �Î 1.4GHz.
Phiên b£n mÓi còn hÈ trÒ Wifi Dual-band 2.4GHz và 5GHz,
Bluetooth 4.2/Bluetooth Low Energy, cÍng Ethernet tËc �Î
cao (300Mbps) và Power over Ethernet (PoE) thông qua PoE
HAT [12] có th∫ hÈ trÒ giao ti∏p t¯ xa.

D¸a trên nh˙ng ˜u �i∫m nÍi b™t trên cùng vÓi giá thành
r¥, chúng tôi l¸a chÂn Raspberry �∫ tri∫n khai mô hình nh™n
d§ng các lo§i qu£ �ã hußn luyªn  trên và d¸ ki∏n ˘ng dˆng
vào robot thu ho§ch nh˜ �˜Òc th∫ hiªn  hình 4

III. KòT QUÉ VÀ THÉO LUäN

Trong ph¶n này, chúng tôi s≥ bi∫u diπn k∏t qu£ nh™n d§ng
các lo§i qu£ s˚ dˆng thu™t toán SSD và m§ng MobileNet nh˜
�ã trình bày  ph¶n II. K∏t qu£ có �˜Òc s˚ dˆng máy tính
nhúng Raspberry Pi 3B+ �∫ ti∏n hành nh™n d§ng và �i∑u khi∫n
robot t¸ hành.
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A. K∏t qu£

Hình 5 d˜Ói �ây là mÎt sË k∏t qu£ khi ch§y mô hình nh™n
d§ng các lo§i qu£ s˚ dˆng SSD �˜Òc hußn luyªn  trên.

Hình 5: K∏t qu£ nh™n d§ng các lo§i qu£ b¨ng thu™t toán SSD

Khi cho £nh c¶n ki∫m tra có ch˘a �Ëi t˜Òng nh™n d§ng s≥
cho ra k∏t qu£ là hÎp bao quanh �Ëi t˜Òng, tên �Ëi t˜Òng và
xác sußt d¸ �oán cıa �Ëi t˜Òng �ó. Nh™n thßy k∏t qu£ thu
�˜Òc là chính xác vÓi �i∫m sË khá cao. K∏t qu£ này là tËt �Ëi
vÓi ˘ng dˆng thu ho§ch trái cây mà chúng tôi �ang h˜Óng tÓi.

B. Th£o lu™n

– ph¶n này, chúng tôi s≥ th£o lu™n v∑ �‡nh h˜Óng phát tri∫n
cıa nghiên c˘u này cho bài toán nh™n d§ng các lo§i qu£ cho
robot thu ho§ch t¸ �Îng. Viªc nh™n d§ng các lo§i qu£ b¨ng
ph˜Ïng pháp SSD �em l§i �˜Òc k∏t qu£ tËt, là n∑n t£ng b˜Óc
�¶u cho nghiên c˘u ti∏p theo sau này. Tuy nhiên �∫ có th∫
áp dˆng cho các lo§i qu£ �a d§ng hÏn v∑ hình dáng và màu
s≠c thì mô hình chúng tôi c¶n ph£i �˜Òc c£i thiªn nhi∑u hÏn
n˙a �∫ tËi ˜u v∑ �Î chính xác và tËc �Î tính toán. Công viªc
chu©n b‡ cÏ s d˙ liªu phˆc vˆ cho �ào t§o c¶n �˜Òc th¸c
hiªn nhi∑u hÏn vÓi kh£o sát th¸c t∏ t§i v˜Ìn cây vÓi �i∑u kiªn
ngo§i c£nh khác nhau, hình d§ng kích th˜Óc, �i∑u kiªn ánh
sáng khác nhau.

Bên c§nh viªc xác �‡nh �˜Òc �Ëi t˜Òng trong £nh thì viªc
tính toán v‡ trí t¯ �Ëi t˜Òng �∏n £nh và qua �ó là �∏n cánh
tay robot s≥ giúp viªc th¸c hiªn thao tác thu ho§ch �˜Òc chính
xác hÏn.

Hª thËng chúng tôi �∑ xußt �˜Òc mô t£  Hình 6. Robot thu
ho§ch �˜Òc trang b‡ k∏t hÒp camera RGB thông th˜Ìng vÓi k∏t
hÒp vÓi mÎt camera �o kho£ng cánh (depth camera). Hai b˘c
£nh thu �˜Òc s≥ �˜Òc �Áng thÌi x˚ l .̨ Énh RGB thông qua
thu™t toán SSD s≥ nh™n d§ng và xác �‡nh �˜Òc các lo§i qu£
cÙng nh˜ �óng khung �˜Òc v‡ trí cıa qu£ trên £nh. Énh �Î
sâu mang thông tin v∑ kho£ng cách t¯ camera �∏n �Ëi t˜Òng.
Tuy nhiên do 2 camera khác nhau nên £nh thu �˜Òc là khác
nhau �∫ tính toán �˜Òc kho£ng cách t¯ qu£ �∏n robot, thu™t
toán "calibration" �∫ k∏t hÒp hai b˘c £nh này là c¶n thi∏t. T̄
�ó, vÓi thông tin v∑ v‡ trí cÙng nh˜ kho£ng cách cıa �Ëi t˜Òng
qu£ c¶n thu ho§ch, cÏ ch∏ �i∑u khi∫n robot có th∫ t¸ �Îng thu
ho§ch nông s£n mÎt cách chính xác hÏn.

Hình 6: Hª thËng nh™n d§ng trái cây cho robot thu ho§ch k∏t
hÒp camera �o kho£ng cách
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Abstract: Bài báo này trình bày về ứng dụng trí tuệ 
nhận tạo cho điều hướng xe tự hành: sử dụng  mô hình 
CNN (Convolutional Neural Network) cho nhiệm vụ 
nhận dạng vạch kẻ đường, thuật toán Adaboost 
Cascaded cho nhiệm vụ nhận dạng biển báo giao thông. 
Từ đó tích hợp và  điều hướng tự động cho xe tự hành có 
gắn sensor Camera 3D. Các kết quả mô phỏng sử dụng 
phần mềm giả lập Unity, mô hình thực nghiệm xe được 
xây dựng và hệ thống được lập trình nhúng các thuật 
toán trên nền tảng phần cứng xử lý hiệu năng cao chuyên 
dụng TX2 Jetson và lập trình dựa trên hệ điều hành lập 
trình cho robot ROS (Robot Operating System). 

 
Keywords: Trí tuệ nhân tạo, học sâu, xe ô tô tự hành, 

hệ điều hành ROS, thuật toán CNN, điều hướng tự động, 
thuật toán Adaboost Cascaded 

 
I. GIỚI THIỆU 

Tính thông minh trong những hệ thống robot tự 
hành này phụ thuộc vào việc robot có thể tự tính toán 
ra quỹ đạo phù hợp với môi trường nó hoạt động. Bởi 
vậy, những nhận thức về môi trường xung quanh, bao 
gồm cả những thông tin cố định hay sự thay đổi của 
môi trường, là yếu tố tiên quyết, ảnh hưởng trực tiếp 
tới việc chuyển động của robot. Do đó một hệ thống 
nhận thức cung cấp những thông tin về môi trường cho 
robot có vai trò quan trọng trong các hệ thống robot tự 
hành.  

Trong điều khiển chuyển động cho robot tự hành, 
bài toán điều hướng cho robot đóng vai trò quan trọng. 
Một hệ thống điều hướng của robot tự hành thông 
thường có thể chia thành 4 khối [1]: hệ thống cảm 
biến, hệ thống nhận thức, hệ thống lập kế hoạch di 
chuyển và hệ thống điều khiển động cơ. Gần đây các 
công trình nghiên cứu xây dựng hệ thống điều hướng 
của robot tự hành chỉ dựa trên một nguồn dữ liệu đầu 
vào là hình ảnh đang ngày càng xuất hiện nhiều và 
nhận được sự quan tâm lớn [2] [3]. Trong điều hướng 
xe tự hành, khác với robot tự hành là vì bài toán điều 
hướng của xe tự hành không đơn thuần là dẫn đường 
từ một điểm xuất phát đến đích, mà còn cần tuân thủ 
chặt chẽ các tín hiệu giao thông xuất hiện trong quá 

trình di chuyển. Do đó các phương pháp ứng dụng dữ 
liệu hình ảnh trong xe tự hành tập trung vào giải quyết 
hai bài toán quan trọng: nhận dạng vạch kẻ đường và 
nhận dạng biển báo giao thông 

Trong bài toán nhận dạng nhận dạng vạch kẻ 
đường, đã có nhiều công trình nghiên cứu sử dụng 
mạng neural nhân tạo (ANN) để đảm bảo được tính 
chính xác và có hiệu quả cao. Tuy nhiên việc sử dụng 
mạng ANN mất nhiều thời gian để học do mạng phải 
xử lý, học từng điểm ảnh của dữ liệu đầu vào. Mạng 
CNN được sử dụng nhằm khắc phục nhược điểm đó 
nhờ việc sử dụng các lớp tích chập đặt phía trước các 
lớp nơ-ron nhân tạo thông thường để trích xuất các đặc 
trưng của ảnh đầu vào, giúp quá trình học của mô 
hình  nhanh hơn rất nhiều, đồng thời đảm bảo tính 
chính xác cao.  

Trong bài toán nhận dạng biển báo giao thông, có 
một số nghiên cứu về chủ đề này đạt được những kết 
quả khả quan. Trong [4] trình bày phương pháp phát 
hiện và nhận dạng các biển báo giao thông đường bộ 
sử dụng kết hợp các kỹ thuật phân đoạn ảnh, phát hiện 
biên và phân tích hình dáng đối tượng để phát hiện 
vùng ứng viên có thể là biển báo giao thông. Sau đó, 
rút trích đặc trưng HOG và huấn luyện mạng Nơron 
nhân tạo để nhận dạng biển báo cho kết quả nhận dạng 
đạt tỉ lệ 94%. Tuy nhiên, công trình này chưa được tối 
ưu một cách hiệu quả. Trong nghiên cứu [5], tác giả sử 
dụng phương pháp Haar-like kết hợp thuật toán tăng 
tốc Adaboost cho việc phát hiện ảnh và sử dụng 
phương pháp PCA cho nhiệm vụ phân loại. Phương 
pháp này đã chứng minh được kết quả chính xác rất 
cao. 

Nội dung của bài báo này tập trung vào trình bà về 
ứng dụng mô hình CNN cho nhiệm vụ nhận dạng và 
bám làn đường, sử dụng thuật toán Machine Learning 
Adaboost trong bài toán nhận dạng biển báo giao 
thông đường bộ, các kết quả được mô phỏng sử dụng 
phần mềm giả lập Unity, các thuật toán được thử 
nghiệm bằng cách lập trình nhúng trên nền tảng máy 
tính nhúng Jetson TX2 và hệ điều hành robot (Robot 
Operating System - ROS), vi điều khiển STM32 giao 
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tiếp ngoại vi và điều khiển các động cơ truyền động 
xe.  

II. CẤU TRÚC PHẦN CỨNG XE TỰ HÀNH VÀ 
CÔNG CỤ LẬP TRÌNH ROS 

A. Cấu trúc phần cứng xe tự hành.  
Cấu trúc phần cứng được sử dụng: 
- Máy tính nhúng Jetson TX2 với vai trò xử lý 

trung tâm, là bộ xử lý hiệu năng cao chuyên dụng cho 
các xử lý trí tuệ nhận tạo (AI), Deep Learning, nó thu 
tập các tín hiệu từ các cảm biến, astra camera, Lindar, 
IMU và xử lý và gửi các tín hiệu đặt cho mạch điều 
khiển. 

 
Hình 1. Sơ đồ cấu trúc phần cứng 

 Astra camera có độ phân giải hình ảnh RGB lên 
đến 1280 x 720 @ 30 khung hình / giây, độ sâu hình 
ảnh Res lên đến 640 x 480, tốc độ 30 khung hình / 
giây sẽ được sử dụng như mắt của robot để thu hình 
ảnh từ môi trường một cách rõ nét và chân thực nhất, 
là đầu vào cho các thuật toán nhận dạng vạch đường 
và biển báo. 

- Mạch điều khiển STM32 sẽ là bộ phận nhận tín 
hiệu điều khiển từ Jetson TX2 thông qua giao thức 
UART, kết hợp với thông tin thu được từ cảm biến 
encoder để trực tiếp điều khiển tín hiệu đến mạch cầu 
MOSFET. 

- Mạch cầu H sử dụng các MOSFET là mạch công 
suất điều khiển các động cơ DC 2 bánh di chuyển. 

- Module Bluetooth để thu tín hiệu điều khiển từ 
điện thoại tự hành khi muốn điều khiển trực tiếp. 
B. Hệ điều hành lập trình Robot Operating System.  

Hệ điều hành ROS (Robot Operating System) là 
một nền tảng linh hoạt cho việc lập trình các phần 
mềm cho hệ thống robot. Nó bao gồm các công cụ và 
thư viện nhằm đơn giản hoá việc xây dựng các hệ 
thống robot phức tạp bằng việc kết hợp các nền tảng 
robot với nhau. Hơn thế nữa, ROS được xây dựng để 
tạo điều kiện cho việc phát triển và kết hợp các phần 
mềm robot với nhau một cách thuận lợi. Nó cung cấp 
các phương thức hoạt động của một hệ điều hành, bao 
gồm kết nối tới phần cứng, điều khiển thiết bị cấp thấp 
và thực hiện những tác vụ trong hệ thống robot thống 
nhất. Nó cũng cung cấp các công cụ và thư viện để xây 
dựng, viết và hoạt động trên nhiều máy tính.  

ROS đã cho phép người dùng thiết lập một môi 
trường có thể hợp tác phát triển phần mềm cho robot ở 

mức toàn cầu. Sử dụng các API đã nghiên cứu và phát 
triển cho robot sẽ giúp rút ngắn quá trình nghiên cứu, 
ứng dụng, và đây cũng là mục tiêu cuối cùng của ROS. 

Cấu trúc giao tiếp của ROS được phát triển thông 
qua các node, các node được đóng gói trong các 
packages khác nhau theo từng nhiệm vụ. Hoạt động 
giao tiếp giữa các node dưới dạng chủ đề, tin nhắn, 
dịch vụ được minh họa trong Hình 2. 

Trong hình 2, có thể thấy Master chính là node kết 
nối tất cả các node còn lại, các node còn lại muốn giao 
tiếp với nhau phải thông qua node Master. 

 
Hình 2. Cấu trúc chương trình của ROS 
- Node: ROS node là đơn vị nhỏ nhất thực thi 

các tác vụ trong hệ thống. Một robot có thể có rất nhiều 
node để thực hiện quá trình giao tiếp của nó.  

- Master: ROS master đóng vai trò như một 
node trung gian kết nối giữa các node khác nhau. 
Master bao quát thông tin về tất cả các node chạy trong 
môi trường ROS. 

- Message: Các node có thể giao tiếp với nhau 
bằng cách gửi và nhận dữ liệu dưới dạng message. 
Message là một cấu trúc dữ liệu được sử dụng bởi các 
node để trao đổi dữ liệu.  

- Topic: Một trong những phương pháp để giao 
tiếp và trao đổi message giữa hai node được gọi là 
topic. Topic giống như một kênh message, trong kênh 
đó dữ liệu được trao đổi bằng message. Mỗi topic sẽ có 
một tên khác nhau tùy thuộc vào những thông tin mà 
nó sẽ phụ trách cung cấp. 

- Service: service là một loại phương pháp giao 
tiếp khác với Topic. Topic sử dụng tương tác publish - 
subcribe nhưng trong service nó tương tác theo request 
- response. Một node sẽ hoạt động như một server, có 
một server thường xuyên chạy và khi node client gửi 
yêu cầu dịch vụ cho server, máy chủ sẽ thực hiện dịch 
vụ và gửi kết quả cho máy khách 
 

III. THUẬT TOÁN VÀ LẬP TRÌNH HỆ THỐNG 

Trong bài báo này, ROS đóng vai trò trung tâm 
điều phối giữa các module phần mềm của hệ thống 
theo Hình 3 các module đóng vai trò là các node 
mạng, thực hiện trao đổi dữ liệu thông qua cơ chế 
subscribe (nhận giữ liệu) và publish (cung cấp giữ 
liệu) tới một topic, mỗi topic chứa giữ liệu được cung 
cấp bởi một node duy nhất. Các cơ chế này đã được 
trừu tượng hóa và cung cấp các API phục vụ công việc 
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lập trình.  

Kiến trúc phần mềm của hệ thống điều hướng được 
xây dựng trên ROS: 
- Node Astra camera có nhiệm vụ chuyển đổi tín 

hiệu điện từ camera thành hình ảnh RGB, sau đó 
publish hình ảnh vào topic /rgb_image.  

 
Hình 3. Hệ thống điều hướng của xe tự hành 

- Node Navigation Core subcrible topic 
/rgb_image để nhận hình ảnh phục vụ cho quá 
trình dự đoán góc lái. Tại đây, khối Lane 
Detection làm nhiệm vụ sử dụng mô hình CNN 
đã được huấn luyện dự đoán góc lái dự kiến, khối 
Traffic Classification sẽ sử dụng thuật toán 
Adaboost Cascaded để phát hiện và đưa ra phân 
lớp của biến báo xuất hiện trong hình ảnh.  

- Main Process kết hợp đầu ra của hai khối trước 
đó để tính toán được góc lái cuối cùng mà cơ cấu 
chấp hành cần tuân theo.  

- Node Navigation Core publish: Góc lại này sẽ 
được đưa vào vào topic /angle,  

- Node Motor Control với sự phụ trách của vi điều 
khiển STM32 là nhận dữ liệu và điều hướng 
động cơ theo đúng yêu cầu. 

A. Hệ thống nhận diện làn đường ứng dụng  
(Convolution Neural Network - CNN) 

Mạng nơ-ron tích chập (CNN) [7] là một mô hình 
Deep Learning có khả năng xây dựng các hệ thống 
phân loại với độ chính xác cao. Cấu trúc cơ bản của 
CNN gồm các lớp tích chập (Convolution layer), lớp 
phi tuyến (Nonlinear Layer) và lớp lọc (Pooling 
Layer). Các lớp tích chập kết hợp với các lớp phi 
tuyến sử dụng các hàm phi tuyến như ReLU hay Tanh 
để tạo ra thông tin trừu tượng hơn (Abstract/higher-
level) cho các lớp tiếp theo.  

Cấu trúc cơ bản của một mạng nơ-ron tích chập 
được biểu diễn trong Hình 4. 

 
Hình 4. Cấu trúc cơ bản của một mạng CNN 

Lớp tiếp theo là kết quả tích chập từ lớp trước đó, 
vì vậy CNN có được các kết nối cục bộ vì mỗi nơ-ron 
ở lớp tiếp theo sinh ra từ một bộ lọc được áp đặt lên 
một vùng cục bộ của lớp trước đó. Mỗi lớp như vậy 
được áp đặt các bộ lọc khác nhau. Một số lớp khác 
như lớp pooling/subsampling dùng để lọc lại các thông 
tin hữu ích hơn bằng cách loại bỏ các thông tin nhiễu. 
Trong suốt quá trình huấn luyện, CNN sẽ tự động học 
các tham số cho các lớp. Lớp cuối cùng được gọi là 
lớp kết nối đầy đủ (Fully Connected Layer) dùng để 
phân lớp dữ liệu.  
- Kiến trúc mạng đề xuất 

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đề xuất xuất 
một kiến trúc mạng dựa trên kiến trúc CNN NVIDIA 
DAVE-2 [7], kiến trúc mạng đề xuất được biểu diễn 
trong Hình 5: 

Mô hình có 9 lớp với 250000 tham số cần chỉnh 
định. Ảnh đầu vào là ảnh RGB kích thước 200x66 
pixel. Với 5 lớp tích chập, ảnh đầu vào sẽ được trích 
xuất và sau đó thu được các giá trị đặc trưng nhất. Qua 
4 lớp fully connected ta có đầu ra là 3 node là các góc 
giá trị đặt gửi xuống bộ điều khiển để điều khiển xe. 
Đó là các giá trị -30 độ (rẽ trái), 0 độ (đi thẳng) và 30 
độ (rẽ phải).  

 
Hình 5. Mô hình mạng CNN dự đoán góc quay 

Lưu ý rằng đối với mỗi khối ở các tầng từ đầu tới 
F6 ta sử dụng hàm kích hoạt Sigmoid dạng: 

1( )
1 xf x

e�
�

�
                                 (1) 

 
B. Phân loại biển báo ứng dụng CASCADE 
ADABOOST 

Quá trình nhận dạng biển báo giao thông được chia 
làm 2 bài toán: phát hiện biển báo và nhận dạng biển 
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báo. Trong bài báo này, nhóm tác giả đề xuất sử dụng 
thuật toán Cascaded Adaboost với đặc trưng Haar-like 
[8] để xây dựng các bộ phân lớp cho từng loại biển. 

Adaboost dựa trên kĩ thuật Boosting với ý tưởng là 
gán cho mỗi mẫu một trọng số W và tại mỗi bộ phân 
lớp sẽ tăng trọng số cho mẫu sai, giảm trọng số cho 
mẫu đúng. Sau đó tạo bộ phân lớp mới theo hướng tập 
trung vào các mẫu sai [9]. Quá trình huấn luyện được 
mô tả cụ thể: 

Bước 1: Cho tập ảnh huấn luyện ( (1 1 n nx , t )... x , t )     
với � �1 1it � � . Khởi tạo trọng số cho mỗi mẫu huấn 

luyện (1)
1w

n N
�  với n = 1, N 

Bước 2: Thủ tục Boosting 
 For m = 1…M 
 Xây dựng bộ phân lớp yếu ym: 
 Với mỗi đặc trưng  j xây dựng bộ phân lớp yj 

có độ lỗi Ej theo công thức (2) 
( )

1
w ( ( ) # )

n m
j n m n nE I y x t� �                         (2)                                                   

với 
1 ( ( ) # )

( ( ) # )
0 ( ( ) # )

m n n
m n n

m n n

y x t
I y x t

y x t
�

� 	



 

Chọn bộ phân lớp yj có độ lỗi nhỏ nhất ta được ym  
Cập nhật lại trọng số cho bộ phân lớp sau bằng 

cách tập trung vào các mẫu sai theo công thức (3): 
( ( ) #(m 1) ( )w w I y x tm m m n n

n v e�� �                      (3) 

Với 
1

ln m
m

m

�
�

�
�

�  

( )

1

( )

1

w ( ( ) # )

w

n m
n m n n

m n m
n

I y x t
�

�
�

�
                        (4) 

Bước 3: Bộ phân lớp cuối cùng là tổng của M bộ 
phân lớp. 
C. Cấu trúc phân tầng Cascade 

AdaBoost là một bộ phân lớp mạnh tuy nhiên 
nhược điểm của nó là trên mỗi bộ phân lớp yếu ta phải 
duyệt tất cả các cửa sổ trên ảnh dẫn đến thời gian tính 
toán lâu. Để cải thiện nhược điểm này người ta thường 
sử dụng cấu trúc phân tầng. 

Cấu trúc phân tầng được Viola and Jones giới thiệu 
lần đầu tiên [10] cho bài toán phát hiện khuôn mặt. 
Hình 6 minh họa sơ đồ một cấu trúc phân tầng cho bộ 
phát hiện đối tượng. Với cấu trúc này, giải thuật nhanh 
chóng loại bỏ những ứng viên không thuộc lớp đó.  

 
Hình 6. Sơ đồ cấu trúc phân tầng 

IV. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ CHẠY THỬ 
NGHIỆM 

A. Hệ thống nhận dạng làn đường 
1.  Huấn luyện mạng  
Nhóm tác giả tiến hành huấn luyện với phương 

pháp back propagation. Sử dụng tập ảnh huấn luyện 
với 1000 ảnh để học và 400 ảnh để giám sát (dùng để 
chỉnh định các hyperparameter của mô hình). Mục  
tiêu là  hàm sai số (loss function)  

2
0

1

1 ( )
N

E y y
N

� ��                         (5) 

Tiến dần giá trị 0, với y là giá trị do mô hình dự 
đoán được, 0y  là giá trị được gán cho của tập đầu vào. 

2. Kết quả huấn luyện mạng 
Sau 2000 vòng lặp, kết quả huấn luyện chính là đồ 

thị của hàm sai số E được thể hiện ở Hình 7: 

 
Hình 7. Kết quả huấn luyện 

Có thể thấy sau 2000 vòng lặp hàm sai lệch giảm 
xuống còn 0.0153 tương ứng sai số trung bình là 
1,53% và độ chính xác của mô hình là 98,47%. Đây là 
một kết quả có thể chấp nhận được.  

Tiến hành nhận dạng với mô hình đã được huấn 
luyện ta có kết quả theo bảng 1. 

Bảng 1. Kết quả huấn luyên nhận dạng làn đường 
bằng CNN 

 
Với kết quả trên kết luận được rằng mô hình đạt độ 

chính xác cao nhất với ảnh được dán nhãn đi thẳng với 
độ chính xác 99% , tiếp sau đó là ảnh rẽ trái với 98,5% 
và ảnh rẽ phải với 97,91%. Với kết quả này khi mô mô 
phỏng cũng như thử nghiệm với xe mô hình xe tự 
hành đã đảm bảo kết quả bám đường chính xác. 
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B. Hệ thống phân loại biển báo 
Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả tiến hành 

nhận dạng 4 loại biển: biển hạn chế tốc độ, biển rẽ trái, 
biển rẽ phải và biển dừng (stop) tương ứng xây dựng 4 
bộ phân lớp. 

 
 
 
 

Hình 8. Biển báo cần nhận 

Dữ liệu để huấn luyện được nhóm nghiên cứu tự 
chụp và sưu tầm trên mạng sau đó chỉnh sửa phù hợp. 
Dữ liệu để huấn luyện bao gồm: 
� 3020 ảnh nền không chứa biển báo 
� 1200 ảnh biển báo hạn chế tốc độ 40km/h 
� 1200 ảnh biển báo được phép rẽ trái 
� 1200 ảnh biển báo được phép rẽ phải 
� 1200 ảnh biển báo dừng 

Các thông số được chọn cho bộ huấn luyện 
Cascade Adaboost như sau: 
� False positive rate  : 0.5 
� Detection rate  : 0.5 
� Cascade false positive  : 0.005 

Số tầng của Cascade thay đổi nhiều giá trị để chọn 
được số tầng tối ưu và các cửa sổ được quét trên toàn 
bộ ảnh với thông số: 
� Hệ số tăng kích thước cửa số: 1.1 
� Kích thước cửa sổ tối thiểu: 15x15 
� Kích thước cửa sổ tối đa : 150x150 
� Số tầng tối ưu cho 4 bộ phân lớp là 18. 

Các bộ phân lớp sau đó được kiểm thử với 200 ảnh 
trong bộ test chuẩn biển báo và kết quả được thể hiện 
trên bảng 2: 

Bảng 2: Kết quả huấn luyện phân lớp biển báo bằng 
thuật toán Cascade AdaBoost 

 Biển hạn 
chế 40km/h 

Biển rẽ 
trái 

Biển rẽ 
phải 

Biển 
dừng 

Số lượng 
kiểm tra 

50 50 50 50 

Số phát hiện 60 55 54 61 

Số nhận  
dạng đúng 

45 47 46 43 

Độ chính xác 90% 94% 92% 86% 

2. Chạy mô phỏng trên phần mềm giả lập 
  Trong phần này, hệ thống điều hướng sẽ được tiến 
hành mô phỏng trên phần mềm giả lập được cung cấp 
bởi Unity. Trong quá trình mô phỏng, phần mềm giả 
lập sẽ trả về dữ liệu hình ảnh do camera phía trước của 
xe ghi lại. Hình ảnh này sẽ được sử dụng làm đầu vào 
của mô hình CNN đã được training và thuật toán phân 
loại biển báo để dự đoán góc quay cần thiết, sau đó 
truyền lại giá trị cho trình giả lập để điều hướng xe đi 
theo góc quay đó trong khung hình tiếp theo. 

 
Hình 9. Trình giả lập mô phỏng xe tự hành   

Tại Hình 10, nhận thấy đường có xuất hiện góc cua 
trái đồng thời không có sự xuất hiện của biển báo, hệ 
thống điều hướng dự đoán góc quay là -30 độ. 

 
Hình 10. Hệ thống dự đoán góc quay -30 độ 

 
Hình 11. Kết quả dự đoán góc quay 0 độ 

  Tại hình 11, hệ thống nhận diện làn đường dự 
đoán góc quay là 0 độ, hệ thống phân loại biển báo đã 
dự đoán thành công biến báo rẽ trái, hệ thống điều 
hướng sẽ tiếp tục cho xe đi thẳng cho đến khi không 
còn sự xuất hiện của biến báo thì tiến hành vào cua với 
góc quay -30 độ, theo hình 12. 

     
Hình 12. Kết quả dự đoán góc quay -30 độ 
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Trên trình giả lập mô phỏng, hệ thống có thể hoạt 
động tốt đáp ứng thời gian thực với tốc độ 30 FPS và 
giúp chiếc xe có thể di chuyển một cách linh hoạt 
trong môi trường. 
3. Thử nghiệm trên xe mô hình 

Để thử nghiệm các thuật toán nhận dạng làn đường 
và biển báo, nhóm nghiên cứu tiến hành xây dựng và 
sử dụng mô hình xe tự hành như hình 13.  Đây cũng là 
mô hình tương tự tham gia cuộc thi xe tự lái “cuộc đua 
số” do công ty FPT và đài truyền hình Việt Nam tổ 
chức. 

Nhóm cũng giả lập đường đi của xe trên sa bàn 
kích cỡ 10mx5m và thực hiện chạy thực nghiệm. 

 
Hình 13. Mô hình xe thử nghiệm  

 
Hình 14. Sa bàn giả lập chạy thử nghiệm  

Kết quả thử nghiệm: xe chạy bám làn đường và 
nhận dạng được các biển báo và đi về đich theo đúng 
yêu cầu vơi tốc độ tối đa là 0.5m/s. Với tốc độ cao hơn 
của xe thì dẫn đến hiện tượng chạy không ổn định, bởi 
tốc độ xử lý của Camera và bộ xử lý, và trễ truyền 
thông đến các mạch điều khiển động cơ. 

V. KẾT LUẬN  
  Bài báo này trình bày về ứng dụng trí tuệ nhân tạo 

trên nền tảng hệ điều hành lập trình robot ROS cho bài 
toán điều hướng tự động trong môi trường tuân theo 
tín hiệu làn đường và biển báo giao thông. Mạng CNN 
ứng dụng cho nhiệm vụ xác định đường đi đảm bảo 
tính chính xác cao với tỉ lệ 98%. Thuật toán Adaboost 
ứng dụng cho bài toán nhận dạng biển báo giao thông 
đảm bảo tính chính xác cao, dễ dàng cho việc triển 
khai trên các nền tảng máy tính nhúng. Các kết quả 
kiểm thử mô phỏng trên trình giả lập Unity cho thấy 
tính hiệu quả, khả thi của phương pháp điều hướng 
nhằm ứng dụng cho xe tự hành, xe tự lái. 
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◊Óc l˜Òng t¸ �Îng sË hÂc sinh trên £nh s˚
dˆng kˇ thu™t hÂc sâu ˘ng dˆng trong qu£n l˛

lÓp hÂc thông minh
Hà Th‡ Oanh1, 2, Tr˜Ïng Th‡ NgÂc Ph˜Òng3, Nguyπn HÁng Quân4, 5, Tr¶n Th‡ Thanh H£i 1, 4,

Lê Th‡ Lan 1, 4, VÙ H£i 1, 4 , �oàn Th‡ H˜Ïng Giang1, 6

1 Viªn nghiên c˘u quËc t∏ MICA - Tr˜Ìng �§i hÂc Bách Khoa Hà NÎi
2 Tr˜Ìng �§i hÂc Thıy LÒi

3 Tr˜Ìng �§i hÂc S˜ ph§m kˇ thu™t Thành phË HÁ Chí Minh
4 Viªn �iªn t˚ Viπn thông, Tr˜Ìng �§i hÂc Bách Khoa Hà NÎi

5 Khoa Công nghª thông tin, Tr˜Ìng �§i hÂc Công nghiªp Viªt - Hung
6 Tr˜Ìng �§i hÂc �iªn L¸c

Tóm t≠t—Hiªn nay các công nghª nh™n d§ng và trí tuª
nhân t§o �ang �˜Òc ˘ng dˆng rÎng rãi trong nhi∑u lænh
v¸c khác nhau cıa �Ìi sËng trong �ó có giáo dˆc. Các
camera �ã �˜Òc l≠p �∞t  nhi∑u lÓp hÂc ho∞c khuôn viên
cıa tr˜Ìng nh¨m phát hiªn nh˙ng bßt th˜Ìng ho∞c nâng
cao chßt l˜Òng d§y và hÂc. Trong bài báo này, chúng tôi
trình bày mÎt ph˜Ïng pháp ˜Óc l˜Òng t¸ �Îng sË l˜Òng
hÂc sinh d¸a trên viªc phát hiªn vùng �¶u cıa hÂc sinh
trên £nh/video phˆc vˆ cho viªc �∏m t¸ �Îng sË l˜Òng
sinh viên trong lÓp hÂc. Phát hiªn �¶u trên £nh thu th™p
t¯ lÓp hÂc là mÎt bài toán có nhi∑u thách th˘c do môi
tr˜Ìng �ông, có s¸ che khußt lÓn. Trong bài báo chúng
tôi áp dˆng m§ng hÂc sâu tiên ti∏n cho bài toán phát hiªn
�¶u và th¸c hiªn �ánh giá trên mÎt cÏ s d˙ liªu dùng
chung và mÎt cÏ s d˙ liªu �˜Òc xây d¸ng trong �i∑u kiªn
lÓp hÂc cıa Viªt Nam. K∏t qu£ cho thßy ph˜Ïng pháp
�∑ xußt c£i ti∏n hÏn các ph˜Ïng pháp khác vÓi �Î triªu
hÁi �§t 0.91 và 0.98 trên cÏ s d˙ liªu SCUT-HEAD và
sub-MICA-HEAD.

T¯ khóa—Phát hiªn �Ëi t˜Òng, m§ng nÏ ron tích ch™p,
YOLOv4.

I. GIŒI THIõU

Phát hiªn �Ëi t˜Òng trên £nh/video là lænh v¸c nghiên
c˘u quan trÂng cıa th‡ giác máy tính. Cùng vÓi nhu
c¶u nâng cao chßt l˜Òng d§y và hÂc và s¸ phÍ bi∏n giá
thành ngày càng r¥ cıa các thi∏t b‡ thu th™p và l˜u tr˙
thông tin, camera ngày càng �˜Òc cài �∞t rÎng rãi trong
các lÓp hÂc �∞c biªt là  các vùng thành th‡. Tuy nhiên,
thông tin hình £nh mÓi chø d¯ng  quan sát thı công
và th˜Ìng �˜Òc l˜u tr˙ trong mÎt kho£ng thÌi gian nhßt
�‡nh. Trong khi �ó, viªc khai thác thông tin hình £nh
mÎt cách hÒp l˛ s≥ có th∫ hÈ trÒ �i∫m danh, phân tích
hành vi cıa sinh viên và giáo viên t¯ �ó giúp cho qu£n

l˛ lÓp hÂc mÎt cách dπ dàng hÏn �Áng thÌi nâng cao
chßt l˜Òng d§y và hÂc.

Bài toán �i∫m danh t¸ �Îng s˚ dˆng thông tin hình
£nh trong lÓp hÂc có th∫ th¸c hiªn theo hai h˜Óng ti∏p
c™n nh˜: phát hiªn ng˜Ìi và phát hiªn �¶u mÎt cách t¸
�Îng trong khung hình. Sau �ó, th¸c hiªn �∏m sË l˜Òng
ng˜Ìi ho∞c �¶u phát hiªn �˜Òc. Tuy bài toán phát hiªn
�ã �§t �˜Òc nh˙ng thành công nhßt �‡nh, viªc phát hiªn
ng˜Ìi/�¶u trong môi tr˜Ìng lÓp hÂc ph£i �Ëi m∞t vÓi
nhi∑u thách th˘c nh˜ môi tr˜Ìng �ông, sinh viên ngÁi
che khußt l®n nhau, góc nhìn camera thay �Íi, �i∑u kiªn
phông n∑n ph˘c t§p, �i∑u kiªn chi∏u sáng thay �Íi,...
MÎt trong nh˙ng vßn �∑ lÓn nhßt c¶n gi£i quy∏t là s¸ che
khußt, nhi∑u �Ëi t˜Òng c¶n phát hiªn trong mÎt khung
hình, �Î phân gi£i nh‰ cıa ng˜Ìi trong khung hình.
Trong khi yêu c¶u cıa hª thËng c¶n ph£i có thÌi gian
�áp ˘ng �ı nhanh vÓi �Î chính xác cao.

�∫ gi£i quy∏t bài toán này, trong bài báo này chúng
tôi ti∏p c™n theo h˜Óng phát hiªn �¶u trong khung hình
vì �¶u là mÎt �Ëi t˜Òng không b‡ bi∏n d§ng và dπ quan
sát hÏn trong ng˙ c£nh lÓp hÂc. Chúng tôi s˚ dˆng m§ng
neuron tích ch™p YOLO [1] cho bài toán phân lÓp nh‡
phân (�¶u/không �¶u). YOLO là mÎt mô hình phát hiªn
�Ëi t˜Òng �ã và �ang �˜Òc s˚ dˆng rÎng rãi hiªn nay
nhÌ kh£ n´ng �ánh giá và phát hiªn hiªu qu£ cıa nó. Bài
báo này s≥ th¸c hiªn �ánh giá th¸c nghiªm vÓi YOLOv4
và so sánh vÓi các m§ng hÂc sâu khác trên cùng mÎt
CSDL.

�óng góp chính cıa bài báo nh˜ sau:
• Xây d¸ng và gán nhãn t™p d˙ liªu hình £nh trong

lÓp hÂc phˆc vˆ cho viªc hußn luyªn và �ánh giá
các ph˜Ïng pháp hÂc máy. CSDL này �˜Òc �∞t tên
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là sub-MICA-HEAD.
• Tri∫n khai, �ánh giá mÎt ph˜Ïng pháp t¸ �Îng

˜Óc l˜Òng sË hÂc sinh trên £nh s˚ dˆng m§ng hÂc
sâu YOLO và th¸c hiªn so sánh �ánh giá vÓi các
ph˜Ïng pháp khác trên cÏ s d˙ liªu dùng chung
SCUT-HEAD và t™p cÏ s d˙ liªu do chúng tôi t¸
xây d¸ng sub-MICA-HEAD  trên.

II. CÁC NGHIÊN CŸU LIÊN QUAN

Do �¶u cıa mÈi mÎt ng˜Ìi có hình d§ng khác nhau,
nên bài toán phát hiªn v‡ trí cıa �¶u trong £nh v®n là
mÎt vßn �∑ �ang ph£i �Ëi m∞t vÓi nhi∑u thách th˘c. �ã
có rßt nhi∑u các ph˜Ïng pháp phát hiªn �¶u cıa ng˜Ìi
trên £nh/video �˜Òc �∑ xußt s˚ dˆng kæ thu™t hÂc sâu.
Công bË cıa tác gi£ Dezhi Peng và �Áng nghiªp trong
[2] s˚ dˆng m§ng tinh chønh tính n´ng (FRN) k∏t hÒp
các và ki∏n trúc �a m˘c cho bài toán phát hiªn �¶u.
Trong nghiên c˘u cıa Hariharan [3] s˚ dˆng ph˜Ïng
pháp mã hóa các b£n �Á bi∫u diπn �Ëi t˜Òng vÓi các t�
lª khác nhau, sau �ó k∏t hÒp các bi∫u diπn này  các
cßp �Î và ghép thành mÎt véc tÏ bi∫u diπn �˜Òc gÂi là
siêu cÎt cho mÂi v‡ trí. Trong khi �ó các tác gi£ trong
bài báo [4] s˚ dˆng các tính n´ng �a quy mô �∫ ˜Óc
tính xác sußt lÓp và tÂa �Î bao quanh �Ëi t˜Òng. Nghiên
c˘u cıa HyperNet [5] và ParseNet [6] k∏t hÒp nhi∑u lÓp
vÓi nhau �∫ ˜Óc l˜Òng �¶u ng˜Ìi trên £nh.

Trong bài báo này, chúng tôi �∑ xußt s˚ dˆng YOLO
�∫ phát hiªn �¶u ng˜Ìi bi nó �§t �˜Òc s¸ cân b¨ng
trong kh£ n´ng tính toán nhanh và �Î chính xác cao
trong mÎt sË bài toán phát hiªn �Ëi t˜Òng nói chung.
YOLO vi∏t t≠t cıa You Only Look Once dùng �∫ nh™n
d§ng �Ëi t˜Òng �˜Òc thi∏t k∏ �∫ phát hiªn v™t th∫ trong
thÌi gian th¸c. YOLO áp dˆng mÎt m§ng CNN duy nhßt
cho toàn bÎ hình £nh, sau �ó chia hình £nh thành các
vùng, d¸ �oán các vùng bao quanh �Ëi t˜Òng (bounding
boxes) và xác sußt cho t¯ng vùng.

III. Hõ TH»NG �òM NG◊ÕI BåNG CÁCH PHÁT
HIõN �ÜU TRONG ÉNH

A. Mô hình chung cıa hª thËng

Trong bài báo này, viªc �∏m ng˜Ìi s≥ �˜Òc th¸c hiªn
qua hai pha: pha hußn luyªn và pha nh™n d§ng �˜Òc
minh hÂa trong Hình 1.

• Pha hußn luyªn: s˚ dˆng t™p d˙ liªu hußn luyªn
nh¨m tËi ˜u hàm mˆc tiêu cıa m§ng YOLOv4 cho
bài toán phát hiªn hai lÓp �¶u và không �¶u. K∏t
qu£ cıa pha hußn luyªn s≥ �˜a ra bÎ tham sË cıa
mô hình s˚ dˆng  pha nh™n d§ng (ki∫m th˚)

• Pha nh™n d§ng: th¸c hiªn phát hiªn �¶u t¯ £nh �¶u
vào và �∏m sË l˜Òng ng˜Ìi có trong £nh (thông

qua viªc �∏m sË l˜Òng �¶u phát hiªn vÓi �Î tin
c™y cao)

B. Ki∏n trúc cıa YOLO
H¶u h∏t các hª thËng d¸a trên m§ng hÂc sâu khác

�∑u s˚ dˆng các bÎ phân lo§i ho∞c bÎ �‡nh v‡ �∫ phát
hiªn mÎt �Ëi t˜Òng trong £nh. Nh˙ng mô hình này �˜Òc
áp dˆng cho mÎt hình £nh  nhi∑u v‡ trí và t� lª khác
nhau. So vÓi các ph˜Ïng pháp phát hiªn �Ëi t˜Òng thông
th˜Ìng, YOLO t‰ ra có nhi∑u ˜u �i∫m. Thay vì s˚ dˆng
hai b˜Óc �∫ phân lo§i và �‡nh v‡ �Ëi t˜Òng thì YOLO
áp dˆng �˜Òc cho c£ bài toán phân lo§i và bài toán �‡nh
v‡ �Ëi t˜Òng.

Viªc hußn luyªn m§ng YOLO nh¨m tËi ˜u hóa hàm
mˆc tiêu gÁm các thành ph¶n sau:

Ltotal = Lclassification + Llocalization + Lconfidence (1)

Trong �ó:
• Lclassification là lÈi phân lo§i cıa viªc d¸ �oán lo§i

nhãn cıa �Ëi t˜Òng.
• Llocalization là lÈi d¸ �oán v‡ trí bao gÁm tÂa �Î tâm,

chi∑u rÎng, cao cıa vùng bao quanh �Ëi t˜Òng (x,
y, w, h). Trong �ó, (x, y) là tÂa �Î tâm và w là
chi∑u rÎng và h là chi∑u cao cıa vùng bao quanh
�Ëi t˜Òng phát hiªn �˜Òc.

• Lconfidence là lÈi d¸ �oán cıa vùng ch˘a �Ëi t˜Òng
trên £nh so vÓi nhãn th¸c t∏ t§i vùng �ó.

C. Ki∏n trúc cıa YOLOv4
YOLO phiên b£n 4 (YOLOv4) là phiên b£n Ín �‡nh

nhßt so vÓi các phiên b£n tr˜Óc �ó. YOLOv4 �ã có
nh˙ng c£i thiªn �áng k∫, giúp t´ng �Î chính xác so
vÓi YOLO phiên b£n 3 (YOLOv3) mà không gây £nh
h˜ng �∏n y∏u tË tËc �Î. Trong nghiên c˘u cıa Alexey
Bochkovskiy [1], các tác gi£ �ã chia ph˜Ïng pháp c£i
ti∏n mô hình ra thành hai lo§i chính:

• Bag of Freebies (BoF): Là nh˙ng ph˜Ïng pháp giúp
mô hình t´ng �Î chính xác mà không làm gi£m tËc
�Î ch§y.

• Bag of Special (BoS): Là nh˙ng ph˜Ïng pháp ho∞c
các mô-�un £nh h˜ng nhµ �∏n tËc �Î ch§y, nh˜ng
c£i thiªn �Î chính xác cho mô hình mÎt cách �áng
k∫.

1) Backbone: CSPDarknet53: Trong phiên b£n tr˜Óc,
YOLOv3 s˚ dˆng Darknet-53 làm backbone. Darknet-53
là s¸ k∏t hÒp gi˙a backbone �˜Òc dùng trong YOLOv2,
Darknet-19, và cßu trúc m§ng còn l§i (Residual Net-
works). Trong phiên b£n này, YOLOv4 �ã c£i ti∏n mô
hình Darknet-53 b¨ng cách thay các khËi ResNet thông
th˜Ìng b¨ng các khËi CSPResNet. Cßu trúc mÓi này
giúp t´ng kh£ n´ng hÂc cıa m§ng CNN, gi£m khËi
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Hình 1. Ph˜Ïng pháp �∑ xußt
.

l˜Òng tính toán và gi£m chi phí bÎ nhÓ. Cˆ th∫ hÏn,
CSPNet có th∫ ˘ng dˆng dπ dàng trên ResNet, ResNeXt,
và DenseNet. Viªc ˘ng dˆng CSPNet trên các m§ng này
giúp gi£m khËi l˜Òng tính toán t¯ 10% �∏n 20%, trong
khi v˜Òt trÎi hÏn v∑ �Î chính xác trong bài toán phân
lo§i £nh.

2) Neck: SPP, PAN:

• Spatial Pyramid Pooling (SPP): Trong bài báo [1],
các tác gi£ �ã thêm vào YOLOv4 mÎt khËi SPP
nh¨m tËi ˜u c£ nh˙ng �∞c tr˜ng toàn cˆc (global
feature) và các �∞c tr˜ng cˆc bÎ (local region
feature) vÓi nhi∑u kích th˜Óc, t´ng sË l˜Òng và kích
th˜Óc receptive field.

• Path Aggregation Network (PAN): Trong phiên
b£n YOLOv3, các tác gi£ s˚ dˆng FPN (Feature
Pyramid Network) �∫ tÍng hÒp các �∞c tr˜ng toàn
cˆc (global feature)  các t¶ng tích ch™p khác
nhau. �i∑u này �˜Òc làm khác �i trong phiên b£n
YOLOv4 vÓi viªc s˚ dˆng mÎt phiên b£n nâng cßp
hÏn là PAN �∫ tÍng hÒp thông tin t¯ tßt c£ các t¶ng
t§i mÎt �¶u ra duy nhßt.

Do nh˙ng ˜u �i∫m nh˜ s¸ cân b¨ng gi˙a tËc �Î và �Î
chính xác, dπ dàng thay �Íi các tham sË cıa YOLOv4
so vÓi các ph˜Ïng pháp LRF, RFBNet, YOLOv3, SSD
[1],... V™y nên trong bài báo này chúng tôi �ã �∑ xußt
gi£i pháp phát hiªn �¶u cıa ng˜Ìi trong £nh nh˜ minh
hÂa trong Hình 1.

D. Quá trình hußn luyªn mô hình

SÏ �Á hußn luyªn mô hình phát hiªn �¶u ng˜Ìi
d¸a trên YOLOv4 �˜Òc minh hÂa nh˜ trong Hình 2.
YOLOv4 yêu c¶u mÎt sË tªp tin �∫ b≠t �¶u hußn luyªn,
�ó là:

• TÍng sË lÓp (classes).
• Tªp tin �‡nh d§ng ".txt" vÓi �˜Ìng d®n �∏n tßt c£

các £nh mà ng˜Ìi dùng muËn hußn luyªn.
• Tªp tin �‡nh d§ng ".txt" là tªp ch˘a tên cıa tßt c£

các lÓp c¶n hußn luyªn.
• �˜Ìng d®n �∫ l˜u các tªp trÂng sË �˜Òc hußn luyªn.
• MÎt tªp cßu hình vÓi tßt c£ các lÓp cıa ki∏n trúc

YOLOv4.
• Các trÂng sË cıa mô hình �ã �˜Òc hußn luyªn tr˜Óc

�ó.
Giá tr‡ cıa các bÎ lÂc (filters) �˜Òc �‡nh nghæa trong
tªp tin có �‡nh d§ng ".cfg ". Công th˘c tính bÎ lÂc cıa
YOLOv4 �˜Òc bi∫u diπn nh˜ trong công th˘c (2) sau
�ây:

filters = 5 ⇤ (2 + number_of_classes) (2)

E. Hàm lÈi

Hàm lÈi cho bi∏t cách �i∑u chønh trÂng sË �∫ gi£m
chi phí tính toán. Trong YOLOv4 hàm lÈi CIoU �˜Òc
�˜a vào nhánh Bag of Freebies (BoF). Hàm lÈi CIoU
giÓi thiªu hai khái niªm mÓi so vÓi hàm lÈi IoU. Khái
niªm �¶u tiên là khái niªm v∑ kho£ng cách �i∫m trung
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Hình 2. Quá trình hußn luyªn mô hình.

tâm, là kho£ng cách gi˙a �i∫m trung tâm cıa vùng bao
th¸c t∏ và �i∫m trung tâm cıa vùng bao d¸ �oán. Khái
niªm th˘ hai là t� lª khung hình, so sánh t� lª khung
hình cıa vùng bao th¸c và t� lª khung hình cıa vùng
bao d¸ �oán. VÓi ba th˜Óc �o là IoU, kho£ng cách gi˙a
�i∫m trung tâm, t� lª khung hình có th∫ tính �˜Òc hàm
lÈi CIoU qua công th˘c (3) sau �ây:

LCIoU = 1� IoU +
⇢2 (b,bgt)

c2
+ ↵v (3)

Trong �ó: IoU �˜Òc tính theo công th˘c (4); b và bgt

là các �i∫m chính gi˙a cıa vùng bao d¸ �oán và vùng
bao th¸c t∏; ⇢ là kho£ng cách Euclidean; c là �Î dài
�˜Ìng chéo cıa vùng bao nh‰ nhßt gi˙a vùng bao d¸
�oán và vùng bao th¸c t∏; v �o tính nhßt quán cıa t� lª
khung hình �˜Ïc tính theo công th˘c (5) và ↵ là tham
sË cân b¨ng d˜Ïng �˜Òc tính theo công th˘c (6).

IoU =
|B \Bgt|
|B [Bgt| (4)

Trong �ó: B = (x, y, w, h) là vùng bao d¸ �oán; Bgt =
(xgt, ygt, wgt, hgt) là vùng bao th¸c t∏.

v =
4

⇡2

✓
arctan

wgt

hgt
� arctan

w

h

◆2

(5)

Trong �ó: wgt, hgt là chi∑u rÎng và chi∑u cao cıa vùng
bao th¸c t∏; w, h là chi∑u cao và chi∑u rÎng cıa vùng
bao d¸ �oán.

↵ =
v

(1� IoU) + v
(6)

IV. �ÁNH GIÁ HIõU NãNG Hõ TH»NG
A. D˙ liªu th˚ nghiªm

1) CÏ s d˙ liªu SCUT-HEAD: Chúng tôi s˚ dˆng
t™p cÏ s d˙ liªu các hình £nh cıa �¶u �˜Òc công bË
cho cÎng �Áng nghiên c˘u dùng chung có tên SCUT-
HEAD1. T™p cÏ s d˙ liªu SCUT-HEAD bao gÁm hai
ph¶n là Part A và Part B. Trong �ó, Part A gÁm 2000
£nh �˜Òc lßy m®u t¯ video giám sát t§i các phòng hÂc
trong tr˜Ìng �§i hÂc vÓi 67321 vùng �˜Òc gán nhãn. Part
B bao gÁm 2405 hình £nh �˜Òc thu th™p t¯ Internet vÓi
43930 vùng �˜Òc gán nhãn. C£ Part A và Part B �∑u
�˜Òc chia thành các ph¶n hußn luyªn và th˚ nghiªm.
1500 hình £nh cıa Part A dành cho hußn luyªn và 500
�∫ th˚ nghiªm. 1905 hình £nh cıa Part B dành cho hußn
luyªn và 500 �∫ th˚ nghiªm. T™p d˙ liªu �˜Òc �‡nh d§ng
chu©n theo Pascal VOC. Tuy nhiên trong khuôn khÍ bài
báo này chúng tôi s˚ dˆng Part B cho viªc hußn luyªn
1905 £nh vÓi 34484 vùng ch˘a �¶u và và 500 £nh th˚
nghiªm vÓi 9446 vùng ch˘a �¶u.

2) CÏ s d˙ liªu t¸ xây d¸ng sub-MICA-HEAD: T™p
d˙ liªu MICA-HEAD do chúng tôi thi∏t k∏ và thu th™p
trong các lÓp hÂc t§i Viªn nghiên c˘u QuËc t∏ MICA
-Tr˜Ìng �§i hÂc Bách Khoa Hà NÎi. Do hiªn nay t™p
cÏ s d˙ liªu cıa chúng tôi v®n �ang ti∏p tˆc �˜Òc thu
th™p và gán nhãn. Vì v™y trong khuôn khÍ cıa bài báo
này, chúng tôi s˚ dˆng t™p con cıa bÎ cÏ s d˙ liªu
MICA-HEAD và �∞t tên là sub-MICA-HEAD. �ây là
t™p cÏ s d˙ liªu �ã �˜Òc chúng tôi ti∏n hành gán nhãn
và phân lo§i �∫ hußn luyªn cÙng nh˜ th˚ nghiªm hª
thËng.

T™p d˙ liªu con sub-MICA-HEAD bao gÁm 288 £nh
vÓi 2188 vùng ch˘a �¶u lßy ng˙ c£nh là lÓp hÂc th¸c
t∏ và �˜Òc truy xußt t¯ các máy quay. T™p d˙ liªu chia
thành 259 £nh d˙ liªu hußn luyªn vÓi 2029 vùng ch˘a
�¶u và 29 £nh cho d˙ liªu th˚ nghiªm vÓi 159 vùng
ch˘a �¶u. Chúng tôi �ã th¸c hiªn thËng kê chi ti∏t v∑
viªc chia d˙ liªu thành t™p hußn luyªn và ki∫m th˚ cıa
hai t™p d˙ liªu s˚ dˆng cho ph˜Ïng pháp �∑ xußt �˜Òc
th∫ hiªn trong B£ng I. Chúng tôi s˚ dˆng d˙ liªu theo
tiêu chu©n cıa PASCAL VOC. Hình £nh cıa hai t™p d˙
liªu SCUT-HEAD và sub-MICA-HEAD �˜Òc minh hÂa
nh˜  Hình 3.

B. �Î �o �ánh giá
�Î chính xác thu �˜Òc trên t™p d˙ liªu th˚ nghiªm là

th˜Óc �o �ánh giá hiªu qu£ phân lo§i trong bài báo cıa
chúng tôi. Chúng tôi �ánh giá quá trình hußn luyªn và
th˚ nghiªm b¨ng �Î chính xác (Precision), �Î triªu hÁi

1CÏ s d˙ liªu SCUT-HEAD có th∫ t£i xuËng t¯ �‡a chø nh˜ sau:
https://github.com/HCIILAB/SCUT-HEAD-Dataset-Release.
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B£ng I
TH»NG KÊ CÃ S– D⁄ LIõU

SCUT-HEAD sub-MICA-HEAD
Part A Part B

Hußn luyªn SL Énh 1500 1905 259
SL �¶u 50103 34484 2029

Th˚ nghiªm SL Énh 500 500 29
SL �¶u 17218 9446 159

Hình 3. Minh hÂa £nh và gán nhãn vùng �¶u trên CSDL SCUT-
HEAD(bên trái) và sub-MICA-HEAD(bên ph£i).

(Recall). Trong �ó, �Î chính xác �˜Òc �‡nh nghæa là tø lª
sË �¶u ng˜Ìi phát hiªn �úng trên tÍng sË th˚ nghiªm và
�Î triªu hÁi là tø lª �¶u ng˜Ìi phát hiªn �úng trên tÍng
sË �¶u ng˜Ìi có trong t™p hình £nh. Ngoài �Î chính xác
và �Î triªu hÁi, mAP cÙng �˜Òc s˚ dˆng. mAP là �Î
chính xác trung bình (average precision) cıa N lÓp và
�˜Òc �‡nh nghæa nh˜ bi∫u diπn trong công th˘c (7) sau
�ây:

mAP =
1

N

NX

i=1

APi (7)

C. K∏t qu£ th¸c nghiªm

1) K∏t qu£ trên bÎ d˙ liªu SCUT-HEAD: Chúng tôi
ti∏n hành hußn luyªn mô hình vÓi các trÂng sË �ã �˜Òc
hÂc t¯ mô hình YOLOv4.conv.137, s˚ dˆng các thông
sË nh˜ sau: kích th˜Óc m¥ hußn luyªn (batch size) b¨ng
64 vÓi 6000 l¶n l∞p. K∏t qu£ phát hiªn cıa mô hình
�˜Òc so sánh vÓi các ph˜Ïng pháp khác trên cÏ s d˙
liªu SCUT-HEAD th∫ hiªn  B£ng II. Ph˜Ïng pháp �∑
xußt �§t �Î chính xác là 0.92 b¨ng vÓi các ph˜Ïng pháp
tr˜Óc �ó d¸a trên m§ng R-FCN + FRN và Multi-Scale.
�Î triªu hÁi cıa ph˜Ïng pháp �∑ xußt 0.91, cao hÏn tßt
c£ các ph˜Ïng pháp tr˜Óc �ó. �i∑u này ch˘ng t‰ ph˜Ïng
pháp �∑ xußt cho phép phát hiªn t˜Ïng �Ëi �¶y �ı sË
ng˜Ìi trên £nh. Tuy nhiên vÓi �Î triªu hÁi là 0.95 thì
�Î chính xác gi£m còn 0.85, v™y nên ph˜Ïng pháp c¶n
ti∏p tˆc �˜Òc c£i ti∏n.

B£ng II
KòT QUÉ PHÁT HIõN TRÊN TäP HUáN LUYõN VÀ TäP KIöM TH€

C’A CÃ S– D⁄ LIõUSUB SUB-SCUT-HEAD

Ph˜Ïng pháp Precision Recall
Faster R-CNN [7](VGG16) 0.87 0.81

YOLOv2 [8] 0.74 0.67
SSD [4] 0.80 0.66

R-FCN [9] 0.90 0.82
R-FCN + FRN [2] 0.92 0.84

Multi-Scale [2] 0.92 0.87
Ph˜Ïng pháp cıa bài báo (YOLOv4) 0.92 0.91

2) K∏t qu£ trên bÎ d˙ liªu sub-MICA-HEAD: Sau
khi hußn luyªn hoàn tßt vÓi Part B cıa t™p d˙ liªu
SCUT-HEAD chúng tôi ti∏n hành hußn luyªn l§i vÓi
t™p d˙ liªu sub-MICA-HEAD cıa mình. S˚ dˆng nh˙ng
trÂng sË �ã hÂc t¯ mô hình là k∏t qu£ hußn luyªn tr˜Óc
�ó cho t™p d˙ liªu SCUT-HEAD. Sau quá trình hußn
luyªn và th˚ nghiªm chúng tôi �˜Òc nh˙ng k∏t qu£ nh˜
B£ng III. CÙng giËng nh˜ �Ëi vÓi cÏ s d˙ liªu SCUT-
HEAD, ph˜Ïng pháp �∑ xußt cho k∏t qu£ cao vÓi �Î
triªu hÁi 0.98. Cùng vÓi �ó là �Î chính xác ph˜Ïng
pháp cıa chúng tôi cho k∏t qu£ �Î chính xác cao vÓi
0.92. Bên c§nh viªc tính toán theo các �Î �o nh˜ �ã nêu
 trên, chúng tôi bi∫u diπn k∏t qu£ quá trình th˚ nghiªm
cıa mình b¨ng bi∫u �Á �˜Ìng cong Presion-Recall �˜Òc
minh hÂa trong Hình 4.

B£ng III
KòT QUÉ PHÁT HIõN TRÊN TäP HUáN LUYõN VÀ TäP KIöM TH€

C’A CÃ S– D⁄ LIõU SUB-MICA-HEAD

T™p d˙ liªu Precision Recall mAP@0.5
Train 0.93 0.97 0.96
Test 0.92 0.98 0.97

Hình 4. �˜Ìng cong Precision-Recall cıa t™p d˙ liªu th˚ nghiªm
SCUT-HEAD và sub-MICA-HEAD.
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3) Th£o lu™n: Sau quá trình th˚ nghiªm chúng tôi
�ã ki∫m ch˘ng l§i k∏t qu£ cıa mình. Chúng tôi �ã phát
hiªn ra nh˙ng tr˜Ìng hÒp hª thËng phát hiªn thi∏u hay
phát hiªn nh¶m �Ëi t˜Òng �¶u. Cˆ th∫ Hình 6(bên trái),
hª thËng phát hiªn thi∏u vÓi tr˜Ìng hÒp �ang n¨m trên
m∞t bàn. Do s¸ che khußt là khá lÓn trong môi tr˜Ìng
m™t �Î hÂc sinh ngÁi san sát nhau nh˜ trong Hình 6(bên
trái) và Hình 5(bên ph£i) �˜Òc chúng tôi minh hÂa b¨ng
mÙi tên màu �‰ chø vào �Ëi t˜Òng b‡ phát hiªn thi∏u
trong khung hình. Cùng vÓi s¸ phát hiªn thi∏u, chúng
tôi cÙng minh hÂa tr˜Ìng hÒp phát hiªn nh¶m l®n nh˜
Hình 5(bên trái). Trong tr˜Ìng hÒp này �Ëi t˜Òng b‡
phát hiªn nh¶m có �∞c tr˜ng khá giËng �Ëi t˜Òng �¶u
ng˜Ìi. Tuy nhiên hª thËng cıa chúng tôi có th∫ phát
hiªn �Ëi t˜Òng là �¶u trong tr˜Ìng hÒp chø có mÎt ph¶n
�¶u trong Hình 6(bên ph£i) và �Ëi t˜Òng �¶u này không
�˜Òc gán nhãn trong cÏ s d˙ liªu SCUT-HEAD.

Hình 5. Phát hiªn sai �Ëi t˜Òng �¶u ng˜Ìi.Vùng màu xanh th∫ hiªn
nh˙ng phát hiªn �úng, mÙi tên màu �‰ chø tÓi �Ëi t˜Òng b‡ phát hiªn
thi∏u.

Hình 6. Phát hiªn sai �Ëi t˜Òng �¶u ng˜Ìi.Vùng màu xanh th∫ hiªn
nh˙ng phát hiªn �úng, mÙi tên màu �‰ chø tÓi �Ëi t˜Òng b‡ phát hiªn
thi∏u ho∞c phát hiªn thêm.

V. KòT LUäN
Trong bài báo này chúng tôi �ã tìm hi∫u v∑ mô hình

ho§t �Îng cıa YOLO và nh˙ng c£i ti∏n cıa YOLOv4
so vÓi nh˙ng phiên b£n tr˜Óc �ó. Cˆ th∫ trong bài báo

này chúng tôi �ã ti∏n hành xây d¸ng và gán nhãn t™p
d˙ liªu hình £nh trong lÓp hÂc phˆc vˆ cho viªc hußn
luyªn l§i mô hình �∫ phát hiªn �Ëi t˜Òng �¶u ng˜Ìi
trong lÓp hÂc. Bên c§nh �ó chúng tôi có nh˙ng �ánh
giá v∑ k∏t qu£ trên Part B cıa t™p d˙ liªu SCUT-HEAD
cùng vÓi t™p d˙ liªu �∑ xußt là sub-MICA-HEAD. K∏t
qu£ cho thßy r¨ng �Î chính xác (Precision) t˜Ïng �˜Ïng
vÓi ph˜Ïng pháp Multi-Scale, tuy nhiên �Î triªu hÁi
(Recall) cao hÏn ph˜Ïng pháp Multi-Scale 0.04 vÓi t™p
d˙ liªu SCUT-HEAD. Trong thÌi gian tÓi, chúng tôi s≥
hoàn thiªn CSDL sub-MICA-HEAD, và ti∏p tˆc �ánh
giá cÙng nh˜ c£i ti∏n m§ng, ho∞c k∏t hÒp mô hình phát
hiªn �¶u và ng˜Ìi nh¨m c£i thiªn hiªu n´ng nh™n d§ng.
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Abstract — Hàm không thể sao chép về mặt vật lý (PUF) 
là một giải pháp bảo mật phần cứng mạnh mẽ với chi phí 
thấp thích hợp cho các thiết bị IoT vốn có tài nguyên hạn 
chế. Trong bài báo này, một phương pháp mới để gia 
tăng số lượng cặp thử thách – đáp ứng (CRP) cũng như 
số bit của đáp ứng có thể tạo ra ứng với mỗi thử thách 
của cấu trúc RO-PUF truyền thống được đề xuất. Cấu 
trúc này được xây dựng trên cơ sở các bộ dao động vòng 
(RO) kết hợp với bộ biến đổi thời gian – số (TDC) để số 
hóa khoảng thời gian trễ giữa hai dao động bất kỳ trong 
một chu kỳ tín hiệu. Để đánh giá hoạt động của thiết kế 
được đề xuất, một mô hình thử nghiệm được xây dựng và 
các thuộc tính PUF được kiểm tra và so sánh. TDC RO-
PUF được thực hiện trên công nghệ CMOS 180nm của 
TSMC. Kết quả mô phỏng đánh giá cho thấy, cùng với 
một chuỗi bit thử thách, số lượng bit đáp ứng của thiết 
kế đề xuất tăng 4 lần so với cấu trúc truyền thống, số 
lượng CRP tối đa có thể trích xuất ra lớn với tính duy 
nhất và độ tin cậy cao tương ứng là 50.52% và 98.31%. 

Keywords- Bảo mật phần cứng, Hàm không thể sao 
chép về mặt vật lý (PUF), bộ dao động vòng (RO), bộ biến 
đổi thời gian - số (TDC), CMOS. 

I.  GIỚI THIỆU 
Ngày nay, các thiết bị di động và hệ thống nhúng ngày 
càng được sử dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực của 
cuộc sống từ y tế, xe tự hành, công nghiệp cho tới các 
hệ thống Internet vạn vật (IoTs) như nhà thông minh, 
đô thị thông minh và cơ sở hạ tầng quan trọng khác. 
Các hệ thống này có khả năng thu thập thông tin và tự 
xử lý một phần thông tin cung cấp cho các giai đoạn 
xử lý sau theo các mục đích khác nhau [1]. Một yêu 
cầu bảo mật cơ bản trong các ứng dụng này là xác thực 
và chứng thực để bảo vệ các thông tin nhạy cảm hoặc 
dữ liệu quan trọng - “miếng bánh ngon” đối với các tin 
tặc. Phương pháp mã hoá và giao thức truyền tin 
truyền thống với các khoá bảo mật nhị phân có thể 
đem tới một mức độ bảo mật nhất định. Cách tiếp cận 
này thường dựa trên yêu cầu thiết bị có bộ nhớ đủ 
dung lượng để lưu các khoá bảo mật và phần cứng đủ 
mạnh để thực hiện các thuật toán mã hoá và xử lý, 
điều này làm tăng sự phức tạp, công suất tiêu thụ cũng 
như giá thành của thiết bị [2]. Tuy nhiên, các phương 
pháp tấn công phần mềm như API, virus hay tấn công 
phần cứng như xâm lấn, bán xâm lấn, tấn công kênh 
bên đều có khả năng làm lộ hoặc bẻ gãy các khoá bảo 

mật [3]. Bên cạnh đó, một thực tế đó là phần lớn các 
thiết bị IoT được xây dựng là các hệ thống có tài 
nguyên hạn chế về cả phần cứng và năng lượng, khó 
có thể thực hiện được các thuật toán mã hoá truyền 
thống. Do vậy, một giải pháp vừa kinh tế mà lại hiệu 
quả về mặt năng lượng và bảo mật là yêu cầu thiết yếu 
đối với các thiết bị này. 

Hàm không thể sao chép về mặt vật lý (Physical 
Unclonable Function-PUF) được coi là một giải pháp 
mạnh mẽ với chi phí thấp để bảo mật cho các thiết bị 
IoT. Vi mạch PUF lợi dụng các sai lệch ngẫu nhiên 
trong quá trình chế tạo chíp để tạo ra đặc trưng cho 
chính bản thân nó, tương tự như dấu vân tay của mỗi 
con người. Ưu điểm chính của PUF so với các giải 
pháp mã hóa cổ điển là khả năng tương thích với các 
thiết bị IoT với tài nguyên phần cứng hạn chế, tiêu tốn 
năng lượng thấp. PUF cũng là một cấu trúc có các cặp 
thử thách/đáp ứng (Challenge Response Pair-CRP), do 
đó PUF là một giải pháp xác thực, bảo mật mà không 
tốn thêm tài nguyên bảo mật nào trên các thiết bị. 
Trong các hệ thống IoT, PUF có thể được tích hợp 
dưới dạng vi mạch tích hợp chuyên dụng (ASIC) độc 
lập hoặc là một phần của hệ thống trên chip. 

Một cấu trúc cơ bản của PUF dựa trên độ trễ có thể 
kể tới là PUF dựa trên các bộ tạo dao động vòng (Ring 
Oscillator - RO) (hình 1), trong đó tần số của hai bộ 
tạo dao động bất kỳ được chọn ra từ thử thách (C). Do 
các sai lệch ngẫu nhiên trong quá trình chế tạo chip mà 
hai dao động này có tần số khác nhau, chúng được 
đem ra so sánh và duy nhất một bit mô tả quan hệ lớn 
hơn hoặc nhỏ hơn của 2 dao động này được lấy ra làm 
bit đáp ứng (R) [4]. Có thể thấy, cấu trúc RO-PUF 
truyền thống có nhược điểm về số lượng bit đáp ứng  

 

 
Hình 1. Cấu trúc RO-PUF truyền thống 
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nhỏ, để độ dài của R đạt được tới độ dài (k) của các 
khóa mật trong các thuật toán mã hóa như AES hoặc 
ADS, cấu trúc trên cần được nhân bản lên k lần , điều 
này làm tăng kích thước thiết kế dẫn tới tăng giá thành 
thiết bị. Bên cạnh đó, số lượng CRP độc lập do cấu 
trúc này cung cấp khá ít. Các nghiên cứu trước đây 
chủ yếu tập trung cải thiện số lượng CRP tối đa có thể 
trích xuất từ một thử thách, chưa có nhiều công trình 
nghiên cứu về RO-PUF giải quyết được cả vấn đề về 
số lượng bit đáp ứng ra với mỗi thử thách nhỏ [5]. 

Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu một cấu trúc 
RO-PUF mới sử dụng bộ biến đổi thời gian – số (Time 
to Digital Converter - TDC) nhằm tạo ra số lượng 
CRP lớn và số lượng bit đáp ứng với mỗi C được cải 
thiện. Với n bộ tạo dao động RO được sử dụng, số 
lượng CRP có thể tạo ra tối đa là 2. 2

nC và số bit đáp 
ứng phụ thuộc vào tần số, hay số tầng của các bộ tạo 
dao động được dùng. Cấu trúc này được thực hiện trên 
công nghệ CMOS 180nm của TSMC, mô phỏng và 
đánh giá các đặc tính của PUF.  

Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau: 
trong phần II, TDC RO-PUF sẽ được giới thiệu và mô 
tả. Tiếp theo, các kết quả mô phỏng dùng phần mềm 
Spectre được thực hiện kết hợp với Matlab để đánh giá 
đối với PUF được đề xuất được trình bày ở phần III. 
Cuối cùng, phần IV tóm tắt các kết luận của bài báo. 

II. TDC RO-PUF 
1. Cấu trúc TDC RO-PUF được đề xuất 

Cấu trúc TDC RO-PUF được mô tả như hình 2. 
Trong đó, các bộ chọn kênh được tách ra riêng biệt, các 
bộ RO được cấu hình cứng theo phương pháp hệ số tỉ 
lệ K [6]. Thay vì sử dụng các bộ đếm sườn, cấu trúc đề 
xuất sử dụng các bộ TDC để số hóa khoảng thời gian 
trễ của hai dao động được chọn ra. 

CRP của TDC RO-PUF được hình thành từ 
(C1,C2/R), trong đó C1 và C2 là tín hiệu chọn kênh, 
cho phép 2 trong n tầng dao động bất kỳ hoạt động. 
Việc sử dụng DEMUX và MUX đồng bộ tín hiệu chọn 
kênh ở hai phía giúp cho cấu trúc của RO-PUF tiết 
kiệm được năng lượng, do chỉ có 2 trong n bộ RO hoạt 
động. Nút đầu tiên được đem ra so sánh sẽ có duty 
cycle nhỏ nhất. 

 

Hình 2. Cấu trúc TDC RO-PUF (Cấu trúc A) 

Do các sai lệch ngẫu nhiên trong quá trình chế tạo 
mà tần số cũng như duty cycle của tín hiệu ra tại o1 và 
o2 (tín hiệu sau 2 bộ MUX) có thể lớn hơn hoặc nhỏ 
hơn. Bộ TDC (sẽ được trình bày rõ hơn ở phần sau) là 
một cấu trúc bất đối xứng, điều kiện để nó hoạt động 
đúng là tín hiệu Start phải đến trước tín hiệu Stop. Do 
đó, cần sử dụng thêm một bộ TDC nữa và bắt chéo tín 
hiệu đầu vào so với bộ TDC ban đầu. Hai bộ TDC này  
thay nhau làm việc (khi thỏa mãn điều kiện trên) để đo 
khoảng thời gian trễ giữa 2 tín hiệu o1 và o2, phép đo 
được điều khiển bằng tín hiệu RESET, chỉ khi tín hiệu 
RESET ở trạng thái 0 thì phép đo mới được thực hiện. 
Chuỗi bit ra từ TDC được mã hóa về mã nhị phân 
thông qua cây mã hóa, kết quả cuối cùng được trừ nhị 
phân để lấy ra chuỗi bit phản ứng R. 

2. Bộ biến đổi thời gian - số (TDC) 

Các bộ biến đổi thời gian – số là khối ánh xạ một 
khoảng thời gian xác định thành một từ mã trong miền 
số. TDC là một trong những mạch làm việc trong miền 
thời gian quan trọng nhất, và cũng là một giải pháp 
chính để khắc phục yếu điểm của ADC trong miền điện 
áp thấp. Hơn nữa, độ trễ qua các bóng bán dẫn tiếp tục  
giảm xuống khi các công nghệ bán dẫn mới hơn ra đời, 
làm việc trên miền thời gian sẽ là một giải pháp tốt hơn 
so với làm việc trên miền điện áp.  

Trong cấu trúc TDC RO-PUF, bộ TDC sử dụng cấu 
trúc đường trễ Vernier [7] có cấu trúc như hình 3, bao 
gồm N tầng, trong đó mỗi tầng gồm hai bộ giữ chậm 

1 , 2 và một flip flop D-FF. Độ phân giải LSB = 

1 2 − . 

1 1

2 2

RESET

Q1

1

2

RESET

Q2 Qn

RESET

1

2

Start

Stop

X1 X2 Xn

Y1 Y2 Yn

D Q D Q D Q

 
Hình 3. Cấu trúc TDC đường trễ Vernier 
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Hình 4. Hoạt động của TDC đường trễ Vernier. 
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Tín hiệu Start và Stop có khoảng trễ Tin như hình 4, 
và được đưa lần lượt vào chân D và Clock của D-FF. 
Cả hai tín hiệu này sẽ được giữ chậm qua mỗi tầng với 
điều kiện 1  > 2 . Do đó, qua mỗi tầng tín hiệu Start 
đến trước sẽ tiến gần về trạng thái cùng pha với tín hiệu 
Stop đến sau. Nếu vẫn chậm pha thì bit ra tại D là ‘1’, 
nếu đã cùng pha thì bit ra tại D là ‘0’. 

Chuỗi bit ra của Vernier TDC có dạng mã 
thermometer, trong đó trạng thái chuyển mức logic từ 1 
về 0 đánh dấu thời điểm 2 tín hiệu bắt đầu cùng pha. 
Chuỗi bit thermometer này có thể chuyển sang mã nhị 
phân thông qua các cây mã hóa, tùy vào cấu trúc được 
chọn mà mã nhị phân có dạng mã Gray hoặc mã nhị 
phân thông thường [8] theo quy luật 2k bit 
thermometer tạo ra k bit mã nhị phân. 
3. Mạch tạo tín hiệu RESET 

Tín hiệu RESET được sử dụng làm tín hiệu cho 
phép các bộ TDC bắt đầu thực hiện phép đo và được 
tạo ra thông qua sơ đồ mạch như hình 5.  

 
Hình 5. Quá trình tạo ra tín hiệu RESET. 

Tín hiệu o1 và o2 được đưa đến bộ đếm sườn 
dương, bộ đếm sườn được thiết kế để có khả năng tự 
khởi tạo lại giá trị ban đầu khi đã tràn. Thông qua khối 
hàm logic, chu kỳ dao động khi các bit đếm tràn (1..11) 
và chu kỳ các bit đếm tự khởi tạo lại (0…00) sẽ khiến 
cho tín hiệu RESET chuyển mức logic từ ‘1’ về ‘0’, 
cho phép tạo ra các bit R, hết hai chu kỳ này tín hiệu 
RESET sẽ chuyển mức lại về ‘1’. Bảng chân lý của 
khối hàm logic được mô tả trong bảng 1.  

Bảng 1. Bảng chân lý của khối hàm logic. 
Input Output 
0..000 0 
0..001 1 

… … 
1..110 1 
1..111 0 

 

 
Hình 6. Dạng sóng của tín hiệu RESET. 

Việc sử dụng các khối logic và cổng NOR giảm 
thiểu tối đa ảnh hưởng của các chu kỳ liền kề tới phép 
đo, như mô tả trong hình 6. 

4. Cây mã hóa béo 

     Mã thermometer được lấy ra từ khối TDC có thể 
được sử dụng trực tiếp để tạo ra R (cấu trúc B, hình 8), 
hoặc có thể chuyển đổi sang mã nhị phân thông qua 
cây mã hóa (cấu trúc A, hình 2). Quá trình này gồm hai 
giai đoạn: giai đoạn 1 - mã thermometer được chuyển 
qua mã nổi bọt, bit ‘1’ duy nhất của mã nổi bọt đánh 
dấu thời điểm chuyển trạng thái từ ‘1’ về ‘0’ của mã 
thermometer; giai đoạn 2 - tùy thuộc vào cấu trúc được 
chọn, mà mã nổi bọt này được chuyển về mã nhị phân 
hoặc mã Gray.  
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1
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1

0
0
0

0
0
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1
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Hình 7. Hai giai đoạn của cây mã hóa.  

Một vài cấu trúc tiêu biểu có thể kể đến trong [8], 
trong đó cấu trúc cây mã hóa béo nổi bật lên với cấu 
trúc đơn giản, hoàn toàn từ các cổng logic, mà vẫn 
chống được hiện tượng “lỗi nổi bọt”, nên được chọn để 
sử dụng trong cấu trúc RO TDC-PUF được đề xuất.  

 
Hình 8. Cấu trúc TDC RO-PUF (Cấu trúc B). 

5. Phương pháp lựa chọn số bit của các khối 

Tín hiệu Start được giữ chậm một khoảng 1 khi đi 
qua mỗi tầng của TDC, do đó giới hạn về thời gian của 
phép đo trong TDC chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi chu 
kỳ của dao động trong bộ RO. Số tầng tối đa của TDC 

có thể chọn là min

1

T


, với T là chu kỳ của dao động tạo 

ra. Do đó, số bit R cũng chịu ảnh hưởng bởi minT . 
Tín hiệu o1 và o2 có dạng sóng lặp lại sau mỗi 

khoảng thời gian
1 2

1

o of f−
. Do đó số bit đếm (count) 

của bộ đếm cũng cần được chọn để thời gian tạo ra bit 
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R là nhỏ nhất, thỏa mãn 2 1count + <
1 2 max

1

o of f−
. Hơn 

nữa, số bit đếm cũng cần đủ lớn để khoảng thời gian Tin 
lớn hơn độ phân giải của TDC được chọn. 

Phương pháp Monte Carlo là phương pháp đánh giá 
các sai lệch ngẫu nhiên trong quá trình chế tạo chip. 
Với các tiêu chuẩn về process ( 3 ) và mismatch ( ) 
theo quy trình sản xuất công nghiệp, các giá trị của 

minT  và 1 2 maxo of f− trong các bộ RO được chỉ ra, và từ 
đó chọn bộ đếm và cây mã hóa phù hợp. 

III. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG 
Một mô hình thử nghiệm gồm bốn RO cấu hình 

cứng với K = 5 được thực hiện trên công nghệ CMOS 
180nm của TSMC. Các bộ TDC và bộ đếm được khảo 
sát và chọn phù hợp, kết quả cho ra 4 bit R (cấu trúc A) 
hoặc 16 bit R (cấu trúc B). Các kết quả đầu ra được 
trích xuất từ phần mềm Virtuoso/Cadence rồi đưa sang 
Matlab để tính toán. Hai thuộc tính cơ bản được sử 
dụng để đánh giá PUF là tính duy nhất (uniqueness) và 
độ tin cậy (reliability). Tính duy nhất đánh giá số bit 
khác nhau của các R từ các chip khác nhau khi có cùng 
một C ở đầu vào, được đánh giá qua giá trị trung bình 
của cự li Hamming (HD) của các đáp ứng ra. Trong đó 
HD là số bit khác nhau giữa hai chuỗi bit có cùng độ 
dài bit. Với k PUF khác nhau và với đáp ứng n bit, 
công thức của tính duy nhất là: 

Tính duy nhất
1

1 1

(R , )2
( 1)

k k
i j

i j i

HD R
k k n

−

= = +

=
−        (1) 

Mô phỏng Monte Carlo được sử dụng với các mô 
hình mismatch của các linh kiện, áp dụng công thức 
(1) ở điều kiện thường (25 oC ), tính duy nhất của cấu 
trúc A là 48.56% và cấu trúc B là 50.53%.  

Độ tin cậy đánh giá sự ổn định của R dưới các tác 
động của nhiệt độ, sự ổn định của điện áp phân cực 
hay sự lão hóa. Nếu như PUFi tạo ra n bit đáp ứng (Ri) 
ở điều kiện bình thường, nó cũng sẽ tạo ra đáp ứng Ri’ 
ở các điều kiện khác nhau và đo t lần. Với m lần đo 
đạc với cùng một PUF và một C, mức độ tin cậy PUF 
được định nghĩa: 

Độ tin cậy
'
,

1

( , )11
m

i i t

t

HD R R
m n=

= −             (2)   

Với các góc thiết kế được lấy ra từ kết quả mô 
phỏng Monte Carlo kể trên, nhiệt độ mô phỏng được 
thay đổi trong dải 25-35-45-55-65 oC . Sử dụng công 
thức (2), độ tin cậy trung bình với cấu trúc A là 
96.56% và 98.31% với cấu trúc B. Bit thử thách C 
chọn ra ngẫu nhiên 2 trong n tầng RO, do đó số lượng 
CRP của TDC RO-PUF là 2

nC . Việc sử dụng C1 độc 
lập với C2 để chọn tầng RO thứ nhất và thứ hai kết 
hợp với bộ trừ nhị phân đầy đủ đã giúp nhân đôi số 
lượng CRP kể trên. 

IV. KẾT LUẬN 
TDC RO-PUF được so sánh với các cấu trúc RO-

PUF đã công bố trong bảng 2, với n là số bộ RO. Cấu 
trúc B tạo ra nhiều bit đáp ứng hơn so với cấu trúc A, 
diện tích sử dụng ít hơn do không sử dụng 2 khối mã 
hóa béo. Tuy nhiên, nếu xem xét một cách tổng thể thì 
R do nó tạo ra có tính quy luật, điều này sinh ra do các 
chuỗi bit thermometer có quy luật  không được chuyển 
đổi sang dạng nhị phân. Tính quy luật này không mất 
đi kể cả khi được trừ nhị phân. 

Bảng 2. So sánh với các cấu trúc RO-PUF khác. 
 Số 

lượng 
CRP 

Số bit tạo 
ra với 
mỗi C 

Tính duy 
nhất (%) 

Độ tin 
cậy (%) 

Giá trị lý 
tưởng 2n  n 50 100 

[4] 
8
n  1 46.15 99.52 

[9] 1n −  1 47.31 99.14 
Cấu trúc 

A 2. 2
nC  4 48.56 96.56 

Cấu trúc 
B 2. 2

nC  16 50.53 98.31 

Như vậy, so với các cấu trúc RO-PUF trước đây, 
cấu trúc TDC RO-PUF đã giải quyết được vấn đề số 
lượng bit tạo ra với mỗi C, cũng như gia tăng số lượng 
CRP, hứa hẹn sẽ giảm thiểu diện tích sử dụng so với 
các cấu trúc trước đây. Hơn nữa, các bit đáp ứng cho 
kết quả về tính duy nhất cao hơn với độ tin cậy chấp 
nhận được. 
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Abstract— Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất mô 
hình hệ thống tăng tốc giao thức IPsec VPN trên board 
thiết bị định tuyến router sử dụng FPGA Artix 7 của 
hãng Xilinx, trong đó thực hiện mã hóa theo giải thuật 
AES-GCM. Hệ thống này sẽ bao gồm lõi IP cho giai đoạn 
mã hóa, xác thực sử dụng giải thuật AES-GCM 128 bit 
được xây dựng trên FPGA và Linux device driver để tích 
hợp hệ thống tăng tốc mã hóa này vào các thiết bị chạy 
hệ điều hành Linux. Thiết bị định tuyến được thiết kế và 
chế tạo để thử nghiệm các giải thuật đề nghị và đo đạc 
các kết quả.  

Keywords- Tăng tốc IPsec, AES – GCM 128 bit, giao 
tiếp PCIe, Linux device driver. 

I.  GIỚI THIỆU 
Trong thời đại kỉ nguyên số hiện nay, việc bảo mật 

thông tin là một việc vô cùng quan trọng. Thông 
thường, người ta thường tận dụng cơ sở hạ tầng mạng 
vốn có để có thể truyền và nhận dữ liệu, hay còn gọi là 
mạng riêng ảo VPN. Đây là một mạng ảo được xây 
dựng trên mạng vật lý hiện có và là một công nghệ 
đang rất phổ biến trong hạ tầng mạng công cộng, đặc 
biệt trong thiết kế thiết bị định tuyến router. Hiện nay, 
có nhiều kỹ thuật, công nghệ để triển khai mạng riêng 
ảo (VPN) mà nổi bật trong đó phải kể đến IPsec 
VPN [1],[2]. IPsec là một bộ giao thức bổ sung bảo 
mật đối với thông tin trao đổi ở lớp mạng (network) 
trong mô hình mạng TCP/IP [3],[4]. Bộ giao thức này 
ngày càng trở nên quan trọng hơn vì nó là cơ chế bảo 
mật bắt buộc trong IPv6. Khi IPsec được kích hoạt 
trên một mạng, các nút mạng ở mỗi đầu IPsec phải 
thực hiện xử lý bổ sung để cung cấp chức năng mã hóa 
và bảo vệ toàn vẹn trên gói tin IPsec. Đối với một nút 
mạng điển hình, việc thực thi giao thức IPsec được 
mặc định sử dụng phần mềm để mã hóa và ít nhiều đã 
gây ra tình trạng giảm thông lượng mạng đi qua nút do 
làm quá tải CPU của thiết bị đó. Cụ thể hơn, một quy 
trình IPsec VPN, bao gồm các giai đoạn tra bảng SA, 
đóng gói và gỡ gói, mã hóa và chống phát lại,… sẽ 
được thực hiện hoàn toàn bằng phần mềm, tức là CPU 

sẽ thực thi xử lý từng giai đoạn. Điều này gây ra hiện 
tượng “nút cổ chai” khi CPU vừa phải thực hiện xử lý 
thông tin lớp mạng vừa phải tiến hành mã hóa và giải 
mã gói tin nhận được từ lớp mạng [5]. 

Trong thiết kế IPsec VPN, việc thực thi xử lý gói 
theo giao thức IPsec có thể làm tăng lên sự tiêu thụ tài 
nguyên của CPU một cách đáng kể và sự tiêu thụ tài 
nguyên CPU này phụ thuộc vào lưu lượng IPsec [2], 
[5]. Do đó giải pháp dựa trên phần cứng tăng tốc mã 
hóa sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đạt đến hiệu 
năng cao ở trong hệ thống lớn cũng như là một cách 
tiếp cận hữu ích  trong việc làm giảm mức sử dụng 
CPU ở hệ thống nhỏ và chậm.  

Để khắc phục các vấn đề trên, trong bài báo này, 
chúng tôi đề xuất mô hình thiết kế, chế tạo một hệ 
thống thiết bị định tuyến router hoàn chỉnh, trong đó 
khối board chính với CPU thực thi các giai đoạn như 
tra bảng SA, đóng gói hay gỡ gói, và chống phát lại 
trong một quy trình IPsec VPN; còn giai đoạn mã hóa 
hay giải mã gói tin sẽ được phần cứng FPGA đảm 
nhiệm. Kiến trúc thực thi này còn được gọi là kiến trúc 
Look-aside. Chúng tôi sẽ trình bày thiết kế thiết bị 
tăng tốc mã hóa xác thực sử dụng thuật toán AES – 
GCM 128 bit hỗ trợ IPsec VPN trên card FPGA (theo 
kiến trúc Look-aside) có giao tiếp PCIe với CPU 
chính. Phần II miêu tả việc xây dựng mô hình thiết kế 
phần mềm và FPGA của hệ thống. Các kết quả mô 
phỏng và đánh giá hiệu năng mã hóa của thiết bị tăng 
tốc khi truyền gửi gói tin qua PCIe trên board Router 
được trình bày trong phần III. Phần IV, chúng tôi sẽ 
đưa ra kết luận. 

II. XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG 
Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống được chia làm 

hai phần chính: Board Router với Chip xử lý SoC 
Marvel Cortex A9 (ARMv7) chủ yếu các khối hệ 
thống phần mềm liên quan đến việc giao tiếp với 
board FPGA. Các IP chính trong board FPGA Artix 7 
liên quan đến việc mã hóa và di chuyển dữ liệu được 
mô tả trong hình 1. Về mặt vật lý, hai board giao tiếp 
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với nhau bằng giao tiếp PCIe qua khe M.2. Phiên bản 
PCIe mà hai board hỗ trợ là PCIe 2.0, trong đó, PCIe 
trên board Router có 1 làn và 3 làn còn lại dùng cho 
mô-đun Wifi và SFP, còn trên board FPGA tùy theo 
cấu hình có thể chọn cấu hình 1 làn hoặc 4 làn. Hình 2 
thể hiện các khối chính thực thi quy trình IPsec VPN 
trên board Router. Trong board Router, có các khối 
chức năng sử dụng hệ thống mã hóa trong nhân Linux, 
các khối này sẽ gọi những hệ thống con khác trong 
kernel mà trong quá trình hoạt động có sử dụng đến 
chức năng mã hóa. Phần “OS Specific” và phần 
“Device Specific” là hai khối phần mềm nằm trong 
driver chính có chức năng thực hiện chức năng mã hóa 
và giao tiếp với các khối phần mềm khác.  

Thiết bị tăng tốc bảo mật được thiết kế trên FPGA 
Artix 7 của hãng Xilinx bao gồm khối giao tiếp giữa 
thiết bị và board Router, khối bộ nhớ lưu trữ thông tin 
trước và sau khi xử lý, khối thực hiện xử lý mã hóa 
thông tin. Cụ thể hơn, card FPGA được xây dựng 
thành các khối: 
- Khối PCIe đảm nhận vai trò như khối chức năng giao 
tiếp PCIe trên card FPGA. 
- Khối AXI interconnect là khối lõi IP giúp kết nối các 
khối IP chức năng còn lại trong hệ thống sử dụng giao 
thức AXI. 
- Khối RAM Inbound, RAM Outbound là các khối IP 
RAM và RAM controller. 
- Khối GPIO trạng thái mã hóa và khối GPIO điều 
khiển ngắt được dùng để hiển thị trạng thái và được sử 
dụng để khối phần mềm trực tiếp điều khiển khối mã 
hóa. 
- Khối ILA dùng để phát hiện lỗi và sửa lỗi trong quá 
trình phát triển. 
- Khối Logic điều khiển ngắt giúp khối phần mềm có 
khả năng tạo tín hiệu ngắt, chủ yếu sử dụng trong quá 
trình phát triển. 
 

 
Hình 1. Sơ đồ khối mã hóa/giải mã trên FPGA 

 
Hình 2. Các khối chức năng thực hiện quiy trình IPsec VPN 

trên board Router 

Về phần giao tiếp giữa phần cứng và phần mềm, 
trước hết, chúng tôi có định nghĩa các trường lưu trữ 
một gói tin sau khi được bóc tách từ lớp mạng để sẵn 
sàng cho quá trình mã hóa và giải mã. Bên cạnh đó, 
chúng tôi có thiết kế vùng nhớ của Block RAM 
Memory trên FPGA gồm hai phần RAM Inbound và 
RAM Outbound, trong đó mỗi vùng nhớ sẽ bao gồm 
các trường lưu trữ như trong bảng 1. 

 

 
Bảng 1. Trường lưu trữ các thông tin trong RAM Inbound và 

RAM Outbound 

Ngoài ra để đảm bảo tính đồng bộ cho hệ thống hoạt 
động tốt với hiệu năng ổn định thì chúng tôi sẽ thiết kế 
thêm bộ điều khiển tín hiệu ngắt/hoạt động của khối 
mã hóa trên FPGA và khối Driver PCIe. Hình 3 mô tả 
tiến trình hoạt động của bộ điều khiển. 
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Hình 3. Tiến trình hoạt động của bộ điều khiển 

Hình 4 mô tả lưu đồ thực thi của giải thuật GCM-
AES 128 bit. Khối này được xây dựng gồm hai phần 
chính: Phần mã hóa sẽ được thực hiện qua giải thuật 
AES (Advanced Encryption Standard) và phần xác 
thực sẽ được tính toán qua giải thuật GCM (Galois 
Counter Mode). 

 

 
Hình 4. Lưu đồ thực thi của giải thuật GCM-AES 128bit 

III. KẾT QUẢ 
Thiết kế hệ thống router của chúng tôi trong phần II 

được chế tạo như trong hình 5 dưới đây để thực 
nghiệm, và đo đạc các kết quả. Phần III này trình bày 
một số kết quả chính yếu. 

 
Hình 5. Thiết bị Router của chúng tôi được chế tạo để thử 

nghiệm 

Để tiến hành khảo sát hiệu năng mã hóa xác thực 
của thiết bị tăng tốc bảo mật IPsec VPN trên board 
Router trong hình 5, chúng tôi sẽ thực hiện bài kiểm 
tra bằng cách sử dụng module test để mô phỏng một 
quá trình yêu cầu xử lý mã hóa theo giao thức IPsec. 
Các gói yêu cầu mã hóa (test case) có nội dung với các 
trường lưu trữ như bảng 1 ở phần II sẽ được truyền 
xuống card FPGA và được xử lý mã hóa xác thực. Kết 
quả của việc mã hóa và tạo tag xác thực sẽ được đọc 
lên bởi JTAG (thực hiện bằng phần mềm Vivado) và 
được so sánh với kết quả mã hóa trong test case mẫu 
để xác minh tính đúng đắn về mặt chức năng. Hình 6 
thể hiện mô hình thực hiện bài kiểm tra. 

 
Hình 6. Mô hình mô phỏng quá trình yêu cầu xử lý mã hóa 

theo giao thức IPsec 

Kết quả đọc từ RAM Inbound trong bảng 2 cho thấy 
quá trình ghi dữ liệu xuống RAM bằng DMA hoàn 
toàn chính xác, đảm bảo tính toàn vẹn. Nhìn vào bảng 
2, ta so sánh kết quả trong RAM Outbound ở bên cột 
Kết quả mã hóa bằng phần mềm và Kết quả mã bằng 
phần cứng cho thất hệ thống thực hiện mã hóa dữ liệu 
theo giải thuật GCM – AES đúng theo chức năng mà 
hệ thống yêu cầu.  

 
Bảng 2. Kết quả quá trình yêu cầu xử lý mã hóa theo giao 

thức IPsec đọc từ RAM INBOUND 
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Để đánh giá được tốc độ mã hóa dữ liệu của khối 
GCM – AES trên FPGA Artix 7, ta ghi các dữ liệu cần 
mã hóa với độ dài khác nhau bằng JTAG xuống vùng 
RAM và tiến hành thực hiện mã hóa hoặc giải mã. Sau 
đó, ta đọc kết quả sau khi mã hóa/giải mã lên bằng 
JTAG. Tiến hành đo số chu kỳ để xử lý mã hóa (bằng 
Vivado) và từ đó tính được tốc độ mã hóa. Khối mã 
hóa xác thực hoạt động với tần số clock 100 Mhz và 
gói tin có độ dài tối đa 1500 bytes. Tốc độ mã hóa 
được tính bằng Mbps (Mega bit per second). Tốc độ 
mã hóa của khối được thể hiện qua bảng 3 và biểu đồ 
trong hình 7. 
 

 
Bảng 3. Tốc độ mã hóa AES GCM 128 bit 

Kết quả bài kiểm tra này đã thể hiện tốc độ mã hóa 
dữ liệu khối GCM-AES IP core sẽ tăng dần khi dung 
lượng dữ liệu tăng và tốc độ tăng này không đáng kể. 

 

 
Hình 7. Tốc độ mã hóa AES GCM 128 bit 

Tiếp theo, chúng tôi sẽ kiểm tra tốc độ đọc ghi theo 
gói XDMA IP ở chế độ bus master. Bài kiểm tra sẽ 
được thực hiện với kích thước mỗi lần đọc ghi khác 
nhau và được gửi liên tục trong thời gian 1 giây. Dựa 
vào số chu kỳ có dữ liệu trên kênh truyền và số chu kỳ 
đo được, ta tính được tốc độ mã hóa như sau. 
 

 
 
Kết quả của bài kiểm tra này, được thể hiện trong 

bảng 4 và hình 8, có thể được coi là tốc độ truyền dữ 
liệu tối đa thực mà toàn bộ hệ thống có thể đạt được. 
Bài kiểm tra đã thể hiện được rằng thiết bị FPGA khi 
gắn trên Router có tốc độ đọc ghi một gói có dung 
lượng 1024 Bytes - độ dài trung bình của 1 gói IP là 
800 Mbps. Tốc độ với dung lượng gói như thế này 
được xem như là tốc độ truyền dữ liệu tối đa mà toàn 
hệ thống có thể đạt được.  

 
Bảng 4. Kết quả kiểm tra tốc độ đọc ghi theo gói XDMA IP 

ở chế độ bus master 

 
Hình 8. Tốc độ truyền nhận theo gói XDMA IP PCIe 2.0 x1 

trên Router 

IV. KẾT LUẬN 
Trong bài báo này, chúng tôi đã xây dựng, thiết kế 

và hiện thực thuật toán mã hóa xác thực AES – GCM 
thành công trên FPGA. Khối FPGA này có thể giao 
tiếp truyền dữ liệu với board Router qua giao tiếp 
PCIe. Bài báo đã cho thấy được tốc độ tối đa của thiết 
bị tăng tốc bảo mật IPsec trên board Router khi truyền 
gửi 1 gói IP trung bình là 800 Mbps. Xét về yếu tố mã 
hóa, ta thấy rằng tốc độ mã hóa trên FPGA cho tốc độ 
rất cao và đạt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, khi tích hợp 
thiết bị vào toàn hệ thống thì tốc độ mã hóa VPN sẽ bị 
giảm do các yêu tố chi phí xử lý của driver. Để cải 
thiện tốc độ IPsec VPN, chúng tôi đề xuất thực hiện 
nhiều lõi mã hóa xác thực AES - GCM trên FPGA và 
sử dụng bộ đệm vòng để tối ưu hóa và giảm thiểu tác 
động do chi phí xử lý của driver gây ra. Bởi vì theo 
mô hình driver hiện tại, mỗi tiến trình truyền nhận dữ 
liệu với FPGA sẽ xử lý với 1 lõi nên khi tăng số lõi 
GCM-AES lên, ta sẽ có nhiều tiến trình truyền nhận 
tương ứng với số lõi GCM-AES được tăng thêm. Do 
đó, ta sẽ tận dụng được những khoảng thời gian trống 
khi chờ ngắt và thực hiện gửi được nhiều dữ liệu hơn 
xuống card FPGA (vì thời gian xử lý mã hóa trên card 
rất nhanh so với thời gian xử lý truyền nhận ở trên 
driver). Ngoài ra, chúng ta có thể mở rộng hệ thống và 
xử lý thêm nhiều chức năng, nhiệm vụ khác của giao 
thức ESP, ví dụ như quá trình tra bảng SA lookup. 
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Abstract— Trong bài báo này, nhóm tác giả thực hiện các phương 
pháp kỹ thuật thiết kế vi mạch số công suất thấp như clock 
gating, multi-threshold, multi-voltage để tối ưu hóa công suất 
trên vi mạch số, cụ thể là CPU 16-bit để đạt công suất thấp dùng 
công nghệ CMOS 90nm. Các phương pháp được đánh giá và so 
sánh để giúp người thiết kế lựa chọn các kỹ thuật tối ưu nhất phù 
hợp với thiết kế vi mạch số công suất thấp. 

Keywords- vi mạch số, công suất thấp, clock gating, multi-
threshold, multi-voltage. 

I. GIỚI THIỆU 
Công nghệ vi mạch đang phát triển mạnh mẽ, kích thước 

transistor ngày càng được thu nhỏ. Cùng với số lượng ứng 
dụng ngày một đa dạng hơn, nhu cầu thiết kế mạch tích hợp 
ngày càng tăng cao, dẫn đến yêu cầu thời gian thiết kế cần 
được rút ngắn do đó cần có một quy trình thiết kế Backend 
hoàn thiện, hạn chế được tối đa lỗi có thể xảy ra trong quá 
trình thiết kế. Bên cạnh đó, năng lượng cũng là vấn đề được 
quan tâm rất nhiều hiện nay, một thiết kế tốt cũng cần đảm bảo 
được lượng năng lượng tiêu hao là thấp nhất, do đó thiết kế 
công suất thấp là điều cần được đảm bảo trong quy trình thiết 
kế. Mục tiêu của chúng tôi trong nghiên cứu là tìm hiểu quy 
trình và các kĩ thuật thiết kế vi mạch số công suất thấp, tự thiết 
kế các script chạy Place & Route (P&R) tự động, và áp dụng 
vào thiết kế thực tế, sử dụng các công cụ thiết kế tự động của 
hãng Synopsys như: Design Compiler và IC Compiler. 

Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau: trong phần 
II, chúng tôi mô tả về các phương pháp thiết kế công suất thấp. 
Trong phần III, chúng tôi trình bày về quy trình thiết kế P&R 
công suất thấp. Phần IV cung cấp các kết quả thực hiện và phân 
tích lý thuyết. Cuối cùng, chúng tôi kết luận bài báo trong phần 
V. 

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ CÔNG SUẤT 
THẤP 

Phần này mô tả một số phương pháp tiếp cận để thiết kế 
đạt được công suất thấp [1-2]. 
II.1. Clock gating. 

Clock gating là một phương pháp giảm công suất động, 
trong đó các tín hiệu clock được tắt khi không cần thiết bởi sự 
lựa chọn các băng thanh ghi trong thời gian khi các giá trị 
logic được lưu trữ không thay đổi. 

Các công cụ thiết kế hiện đại hỗ trợ tự động clock gating: 
ta có thể xác định các mạch nơi clock gating có thể được chèn 

mà không thay đổi chức năng của logic. Hình 1 cho thấy cách 
hoạt động này. 

Clock gating đặc biệt hữu ích cho các thanh ghi cần duy 
trì các giá trị logic giống nhau qua nhiều chu kỳ clock. Tắt các 
clock để loại bỏ hoạt động chuyển đổi không cần thiết ngược 
lại sẽ xảy ra tải lại (reload) của các thanh ghi trên mỗi chu kỳ 
clock. Những thách thức chính của clock gating là tìm những 
nơi tốt nhất để sử dụng nó và tạo ra logic để tắt và mở clock 
vào thời điểm thích hợp. 

 
Hình 1. Ví dụ clock gating. 

Clock gating là một kỹ thuật tiết kiệm năng lượng đã được 
sử dụng trong nhiều năm. Các công cụ tổng hợp như Power 
Compiler có thể phát hiện đường dữ liệu thông lượng thấp ở 
clock gating có thể được sử dụng với lợi ích lớn nhất, và có 
thể tự động chèn các cells  clock gating trong các đường clock 
tại các địa điểm thích hợp. Clock gating là tương đối đơn giản 
để thực hiện bởi vì nó chỉ yêu cầu một sự thay đổi trong 
netlist. 
II.2. Multi-threshold. 

Khi kích thước hình học CMOS bị thu hẹp 90nm trở 
xuống, sử dụng các thư viện có nhiều VT (multi-threshold) đã 
trở thành một cách phổ biến để giảm công suất rỉ. 

Nhiều thư viện ngày nay cung cấp hai hoặc ba phiên bản 
của các cells: thế ngưỡng thấp (Low VT), thế ngưỡng chuẩn 
(Normal VT), và thế ngưỡng cao (High VT). Các công cụ thực 
hiện có thể tận dụng các thư viện này để tối ưu hóa timing và 
công suất đồng thời. Thư viện có thể cung cấp hai hoặc nhiều 
cells khác nhau để thực hiện mỗi chức năng logic ứng với sử 
dụng một ngưỡng điện áp khác nhau. Một cell có điện thế 
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ngưỡng thấp sẽ có tốc độ cao hơn, nhưng dòng rò rỉ dưới 
ngưỡng cao hơn. Một cell có điện thế ngưỡng cao sẽ có dòng 
rò rỉ thấp, nhưng tốc độ chậm hơn. Công cụ tổng hợp có thể 
chọn kiểu thích hợp của cell để sử dụng dựa trên sự cân bằng 
giữa tốc độ và công suất. Ví dụ, nó có thể sử dụng cell thế 
ngưỡng thấp để có tốc độ cao trong các con đường quan trọng 
timing (critical paths) và các cell thế ngưỡng cao ở mọi nơi 
khác để có công suất rò rỉ thấp hơn. 
II.3. Multi-voltage. 

Các bộ phận khác nhau của một con chip có thể có các 
yêu cầu tốc độ khác nhau. Ví dụ, khối CPU và RAM có thể 
cần phải được nhanh hơn so với một khối ngoại vi. Như đã đề 
cập ở trên, điện áp cung cấp giảm thì công suất tiêu thụ giảm 
và làm giảm tốc độ. Để có được tốc độ tối đa và công suất thấp 
cùng một lúc, CPU và RAM có thể hoạt động với nguồn điện 
áp cung cấp cao hơn trong khi khối ngoại vi hoạt động với một 
điện áp thấp hơn, như thể hiện trong Hình 2. 

 
Hình 2. Thiết kế chip đa điện thế. 

Cung cấp hai hoặc nhiều điện áp cung cấp trên một con 
chip sẽ tăng độ phức tạp cho thiết kế - không chỉ làm các con 
chip phải thêm chân IO để cung cấp các power rail khác nhau, 
mà  cũng cần một lưới điện (power grid) phức tạp hơn phân 
phối từng nguồn điện áp riêng cho các khối thích hợp và các 
dịch mức điện áp (level shifters) trên tín hiệu truyền giữa các 
khối. 

Trường hợp một tín hiệu logic rời khỏi một miền điện và 
đi vào một miền điện khác, nếu điện áp hai miền điện là khác 
biệt đáng kể, một cell level-shifter là cần thiết để tạo ra một tín 
hiệu với biên độ điện thế (voltage swing) thích hợp. Trong ví 
dụ thể hiện trong Hình 3, một level shifer cell sẽ chuyển đổi 
một tín hiệu với swing 1,8V đến một tín hiệu với swing 1,0V. 
Một level shifter đòi hỏi hai nguồn cung cấp điện phù hợp với 
điện áp cung cấp đầu vào và đầu ra. 

 
Hình 3. Level shifter cell. 

Do đó, mỗi thành phần chính của hệ thống sẽ hoạt động ở 
điện áp thích hợp để thỏa tốc độ và công suất hệ thống. 
Phương pháp này có thể tiết kiệm đáng kể công suất. 
II.4. Power Gating. 

Để giảm tổng công suất rò rỉ của chip, cần thêm các cơ 
chế để tắt các khối trong thời gian không hoạt động. Kỹ thuật 
này được gọi là Power gating [3]. Ví dụ, trong một chip điện 
thoại di động, khối đó thực hiện xử lý giọng nói có thể được 
tắt khi điện thoại ở chế độ chờ. Khi mà người dùng thực hiện 
một cuộc gọi hoặc nhận cuộc gọi, khối xử lý giọng nói phải 
"thức tỉnh" từ trạng thái tắt nguồn. 

Power gating có những thách thức bao gồm sự cần thiết 
của một bộ điều khiển điện (power controller), một mạng 
chuyển mạch điện (power-switch network), thanh ghi cô lập 
điện thế và lưu trữ logic (Isolation and retention registers). 

Bộ điều khiển điện (power controller) là một khối logic 
xác định thời điểm tắt nguồn và bật nguồn một khối cụ thể. 
Cần xác định một khoảng thời gian cho việc tắt nguồn và bật 
nguồn thích hợp lên một khối với độ chính xác cao. Khi 
chuyển bật (On), sẽ tạo sự kết nối nguồn điện với đến các cổng 
logic trong khối. Khi chuyển tắt (Off), nguồn điện bị ngắt kết 
nối khỏi cổng logic trong khối. 

Transistor điện thế ngưỡng cao từ công nghệ CMOS 
nhiều ngưỡng (MTCMOS) được sử dụng cho các thành phần 
chuyển mạch điện (power switch) vì chúng giảm dòng rò rỉ và 
tốc độ chuyển đổi của chúng không quan trọng. PMOS header 
switches được đặt ở giữa VDD và chân Gated VDD cho khối 
logic. NMOS footer switches được đặt ở giữa VSS và Gated 
VSS của khối logic, được thể hiện trong Hình 4. 

 
Hình 4.  Transistor chuyển trạng thái điện. 

III. XÂY DỰNG QUY TRÌNH THIẾT KẾ P&R CÔNG 
SUẤT THẤP 

Quy trình được xây dựng với các ngôn ngữ lập trình được 
dùng trong thiết kế vi mạch là: 

� Makefile: dùng để điều khiển, biên dịch và liên kết một 
chương trình. 

� Tcl: Nó được thiết kế với mục tiêu rất đơn giản nhưng 
hiệu quả, Tcl được sử dụng trong các công cụ thiết kế vi 
mạch tự động. 

� Perl: Cung cấp các cơ chế xử lý văn bản mạnh mẽ và 
phổ biến trong Unix/Linux. 

Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2020)

ISBN: 978-604-80-5076-4 158



Quy trình P&R vi mạch số công suất thấp được đề xuất 
phát triển gồm 2 phần: tổng hợp mạch (Synthesis) ứng với 
Hình 5 và đi dây (Place & Route) ứng với Hình 6. 

 

 
Hình 5. Quy trình tổng hợp mạch công suất thấp. 

 

 
Hình 6. Quy trình P&R mạch công suất thấp. 

 
Trên thực tế, trong quá trình thiết kế việc quy trình xuất ra 

các kết quả cũng như báo cáo xảy ra thường xuyên và liên tục 
rất khó quản lý và theo dõi. Để giải quyết vấn đề trên, ta cần 
xây dựng hệ thống thư mục để giúp ta có thể dễ dàng quản lý 
được nơi dữ liệu sẽ được chứa và nơi báo cáo được tạo ra, 
nhằm tạo sự thuận tiện cho việc truy xuất dữ liệu về sau. Như 
trong Hình 7, ta thấy thư mục được tạo ra và phân cấp bao 
gồm: 
� /risc: Đây là mục chứa các bước làm việc của quy trình. 
� /design: Bên trong thư mục này chứa các dữ liệu đầu vào 

của thiết kế. 
� /synthesis: Bên trong thư mục này sẽ chứa các tập tin khi 

thực hiện bước Synthesis của các module trong thiết kế. 
� /icc: Bên trong thư mục này là nơi chúng ta thực hiện 

P&R (Place & Route) các module. 

� /pt: Bên trong thư mục này là nơi ta thực hiện phân tích 
thời gian tĩnh và công suất của thiết kế.  

� /template: Trong thư mục này chứa các tập tin mẫu làm 
ví dụ. 

 
Hình 7. Tổng quan thư mục quy trình. 

Như trong Hình 8 và Hình 9 ta thấy thư mục được tạo ra 
và phân cấp trong quá trình tổng hợp mạch và Place & Route. 

 
Hình 8. Tổng quan thư mục tổng hợp mạch. 

 
Hình 9. Tổng quan thư mục Place & Route. 

III.1. Quy trình Synthesis  
- Ở đây các script sẽ được dùng để thực hiện tổng hợp mạch 

trong mục synthesis của Hình 8: 
� Risc/synthesis/Makefile: Tập tin này sẽ có các mục tiêu 

(target) để thực hiện như: xóa file, tổng hợp với sự tùy 
chọn có hoặc không có các phương pháp công suất thấp 
đồng thời xuất tập tin floorplan, cấu trúc lưới điện 
(.strap) và pin cho bước backend, sao lưu lại các script. 

� Risc/template/synthesis/TEMPLATE_tcl: tập tin mẫu 
này dùng để tổng hợp mạch không có các phương pháp 
công suất thấp. 
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� Risc/template/synthesis/TEMPLATE_upf_tcl: tập tin 
mẫu này dùng để tổng hợp mạch với sự tùy chọn các 
phương pháp công suất thấp với tập lệnh UPF hỗ trợ kỹ 
thuật công suất thấp của Synopsys [4-6]. 

� Risc/design/rtl/: Thư mục này chứa tập tin Verilog của 
thiết kế. 

� Risc/design/synthesis: Thư mục này chứa tập tin ràng 
buộc thiết kế (.sdc), định nghĩa miền điện (.upf), định 
nghĩa điện thế  cung cấp cho thiết kế (.tcl), ràng buộc 
chân IO cho thiết kế (.pin), đếm các cell trong thiết kế 
(.tcl). 

- Tổng hợp mạch với sự lựa chọn các phương pháp công 
suất thấp, các mục tiêu (target) có ký hiệu % sẽ được thay 
thế bằng tên thiết kế: 
� tcl_upf/%.tcl: mục tiêu này dùng tạo tập tin (.tcl) chứa 

các lệnh cho quá trình tổng hợp mạch với sự lựa chọn 
các phương pháp công suất thấp bằng cách cung cấp tập 
tin mẫu (TEMPLATE_upf.tcl) kết hợp với sed để thay 
thế các biến trong TEMPLATE_upf.tcl. 

� %_upf_net.v: mục tiêu này phụ thuộc vào mục tiêu 
tcl_upf/%.tcl và được dùng để tổng hợp mạch bằng 
cách cung cấp tập tin verilog (.v) và tập tin ràng buộc 
(.sdc). 

� %_syn_upf.fp: mục tiêu này phụ thuộc vào mục tiêu 
%_net.v và được dùng để tạo floorplan, cấu trúc lưới 
điện (.strap) bằng cách cung cấp tập tin createfpicc.pl, 
tập tin diện tích của mạch sau khi tổng hợp, biến -fill, -
arealog. 

� %_pin.tcl: mục tiêu này để tạo ra tập tin định nghĩa 
chân của thiết kế và được dùng cho quy trình P&R. 

- Sau khi chạy Makefile bởi lệnh make clean, ta thực hiện 
lệnh sau: 

make TenThietKe_syn_upf.fp opt=clkgating|mvt|mvd|all 
- Lệnh này sẽ tổng hợp mạch dựa trên quy trình được thể 

hiện ở Hình 5, với các lựa chọn phương pháp như: 
clkgating (clock gating), mvt (multi-threshold), mvd 
(multi-voltage), all (kết hợp các phương pháp trên) và 
xuất ra các tập tin như: netlist, sdc, sdf, ddc, .upf. Sau khi 
tổng hợp xong đồng thời sẽ tạo tập tin floorplan (.fp), cấu 
trúc lưới điện (.strap). Tất cả các tập tin sau khi thực hiện 
sẽ được lưu tại thư mục ứng với từng phương pháp 
./output/output_“opt”. Thư mục ./report/report_“opt” sẽ 
chứa các tập tin về diện tích, timing, công suất, chất lượng 
của thiết kế (qor), cell của thiết kế, miền điện thế, level 
shifter,... 

III.2. Quy trình P&R với các phương pháp công suất thấp: 
- Script Makefile trong thư mục icc của Hình 9 thực hiện 

quy trình P&R dựa trên quy trình được thể hiện ở Hình 6. 
Đây là các script sẽ được dùng để thực hiện P&R trong 
mục icc của Hình 9: 
� Risc/icc/Makefile: Tập tin này sẽ có các mục tiêu 

(target) để thực hiện như: xóa file, thực hiện P&R với 

sự tùy chọn có hoặc không có các phương pháp công 
suất thấp. 

� Risc/template/icc/TEMPLATE_tcl: tập tin mẫu này 
dùng để thực hiện P&R mà không có các phương pháp 
công suất thấp. 

� Risc/template/icc/TEMPLATE_upf_tcl: tập tin mẫu này 
dùng để thực hiện P&R với sự tùy chọn các phương 
pháp công suất thấp. 

� Risc/synthesis/output/output_“opt”: Thư mục này chứa 
tập tin đầu vào cho quy trình P&R của thiết kế. 

� TenThietKe/design/icc: thư mục này chứa các tập tin 
mẫu như: tạo khu vực điện thế, tạo lưới điện rail cho 
các cell chuẩn, thiết lập đặc tính thư viện. Những tập tin 
này có thể chỉnh sửa để phù hợp với từng thiết kế.  

- Sau đây là các bước trong quá trình thực hiện P&R với 
các phương pháp công suất thấp, các mục tiêu (target) có 
ký hiệu % sẽ được thay thế bằng tên thiết kế: 
� tcl_upf/%.tcl: mục tiêu này dùng để tạo tập tin (.tcl) 

chứa các lệnh cho quá trình thực hiện PNR công suất 
thấp bằng cách cung cấp tập tin mẫu (TEMPLATE_upf) 
kết hợp với sed để thay thế các biến trong 
TEMPLATE_upf. 

� %_upf.str: mục tiêu này phụ thuộc vào mục tiêu 
tcl_upf/%.tcl dùng để thực hiện P&R công suất thấp. 

- Sau khi chạy Makefile bởi lệnh make clean, ta thực hiện 
lệnh sau: make TenThietKe_upf.str: 
� Lệnh này sẽ thực hiện quy trình P&R được thể hiện ở 

Hình 6 với các tập tin đầu vào ở thư mục: 
TenThietKe/synthesis/output/output_normal và tập tin 
mẫu TenThietKe/design/icc. 

IV. KẾT QUẢ 
Phương pháp thiết kế công suất thấp được áp dụng với 2 

thiết kế là CPU 16-bit theo kiến trúc RISC và DSP 16-bit dấu 
chấm cố định, được thực hiện trên công nghệ 90nm, điều kiện 
hoạt động worst, tần số hoạt động: 200MHz. 

Hình 10 là kết quả sau khi chạy script tổng hợp mạch: 

 
Hình 10. Kết quả sau khi tổng hợp mạch của CPU 16-bit. 
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Bảng 1 sẽ thể hiện kết quả so sánh đạt được sau khi thực 
hiện tổng hợp mạch điện với phương pháp thông thường 
(phương pháp chưa áp dụng các phương pháp công suất thấp), 
phương pháp công suất thấp như clock gating, đa thế ngưỡng 
(multi-threshold), đa nguồn cung cấp (multi-voltage), và kết 
hợp 3 phương pháp công suất thấp ở trên.  

Bảng 1. So sánh kết quả trên CPU 16-bit sau khi tổng hợp 
phương pháp công suất thấp tại tần số 200MHz. 

Phương pháp 
tổng hợp 

Diện 
tích(µm2) 

Slack(ps) Công suất(µW) 

Thông thường 19.300 1,88 229,016 (100%) 
clock gating 16.001 1,25 93,506 (59,18%) 
multi-voltage  20.178 0 150,894 (34,12%) 

multi-threshold 19.259 1,53 177,703 (22,41%) 
Kết hợp 18.680 0,01 124,794 (45,51%) 

 

 

Hình 11. So sánh kết quả công suất sau tổng hợp. 

Theo kết quả của Bảng 1 và Hình 11, bằng cách áp dụng 
các phương pháp kỹ thuật công suất thấp ở tần số 200MHz, 
công suất của mạch giảm rõ rệt, với phương pháp clock gating 
giảm 59,18%; với phương pháp multi-voltage giảm 34,12%; 
với phương pháp multi-threshold giảm 22,41%; và với việc kết 
hợp các phương pháp  này giảm được 45,51% so với phương 
pháp thông thường. Riêng phương pháp power gating được 
thực hiện nhưng không giảm được nhiều công suất (kết quả 
đạt được là 229,203�W) do thư viện công nghệ chưa hỗ trợ 
nên không đưa vào trong kết quả Bảng 1.  

Bảng 2. So sánh kết quả trên DSP 16-bit sau khi tổng hợp 
phương pháp công suất thấp tại tần số 100MHz. 

Phương pháp 
tổng hợp 

Diện 
tích(µm2

) 

Slack(ps) Công suất(µW) 

Thông thường 36.947 6,61 259,226 (100%) 
clock gating(*) 29.764 8,56 144,678 (44,19%) 

multi-threshold 36.906 5,56 209,671 (19,89%) 
multi-voltage 36.462 5,37 207,496 (20%) 

Kết hợp 31735 1.67 146.547 (36.67%) 
(*): F = 83MHz. 

Tiếp theo việc tổng hợp mạch công suất thấp trên DSP 16-
bit được thực hiện trên công nghệ 90nm. Kết quả ở Bảng 2 cho 
thấy công suất của mạch DSP 16-bit cũng giảm với việc kết 
hợp các phương pháp kỹ thuật công suất thấp, cụ thể giảm 
được 36,67% ở tần số 100MHz so với quy trình thông thường 
chưa áp dụng các phương pháp công suất thấp. 

Sau khi thực hiện tổng hợp mạch, quy trình thiết kế back-
end tiếp tục được thực hiện với các bước P&R công suất thấp. 
Hình 12 và Hình 13 thể hiện kết quả sau khi chạy P&R: 

 
Hình 12 . Kết quả Clock Tree Synthesis của CPU 16-bit. 

 
Hình 13. Kết quả sau khi placement của CPU 16-bit. 
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Hình 14. Layout của mạch sau khi đặt filler cell và chạy routing của 

CPU 16-bit. 

Bảng 3. So sánh kết quả P&R trên CPU 16-bit giữa phương 
pháp thông thường và kết hợp các phương pháp thiết kế công 

suất thấp. 

Phương 
pháp P&R 

Diện 
tích(µm2) 

Setup 
slack(ns) 

Hold 
slack(ns) 

Công 
suất(µW) 

Thông 
thường 31.610 1,98 0 503 

(100%) 

Kết hợp 34.196 0,01 0 367 
(30,76%) 

Bảng 4. So sánh kết quả P&R trên DSP 16-bit giữa phương 
pháp thông thường và kết hợp các phương pháp thiết kế công 

suất thấp. 

Phương 
pháp P&R 

Diện 
tích(µm2) 

Setup 
slack(ns) 

Hold 
slack(ns) 

Công 
suất(µW) 

Thông 
thường 59.045 6,08 0 470,6 

(100%) 

Kết hợp 49.725 1,41 0 286 
(39,3%) 

 
Bảng 3, Bảng 4 và Hình 15 thể hiện kết quả thực hiện P&R 

giữa quy trình không có các phương pháp công suất thấp (quy 
trình thông thường) và các phương pháp công suất thấp như 

clock gating, power gating, multi-threshold, multi-voltage, 
cũng như kết hợp tất cả phương pháp công suất thấp trên CPU 
16-bit và DSP 16-bit. Kết quả cho thấy công suất sau khi thực 
hiện P&R với kỹ thuật công suất thấp giúp giảm 30,76% so 
với kỹ thuật thông thường với mạch CPU 16-bit và giảm 
39,3% với mạch DSP 16-bit.  

 

 
Hình 15. So sánh kết quả công suất sau P&R dùng phương pháp 
thông thường và công suất thấp trên CPU 16-bit và DSP 16-bit. 

V. KẾT LUẬN 
Nhóm tác giả đã nghiên cứu và tự xây dựng các script tự 

động thực thi quá trình tổng hợp mạch và P&R vi mạch số 
công suất thấp trên công nghệ CMOS 90nm. Việc tự phát triển 
các script này giúp cho các nhà thiết kế vi mạch Việt Nam làm 
chủ quy trình thiết kế, tránh phụ thuộc các hãng nước ngoài. 
Với việc tự xây dựng quy trình quy trình thiết kế vi mạch số 
công suất thấp và thực hiện các phương pháp công suất thấp 
như clock gating, power gating, multi-threshold, multi-voltage, 
chúng ta có thể nhận thấy rằng bằng cách áp dụng các phương 
pháp công suất thấp dù riêng rẽ hay kết hợp đều cho công suất 
tiêu thụ giảm đáng kể so với việc thiết kế thông thường. 
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Nghiên c˘u thi∏t k∏ bÎ khu∏ch �§i công sußt
siêu cao t¶n hiªu sußt cao b´ng t¶n 5.8 GHz

Nguyπn Th‡ Anh⇤, Nguyπn Huy Hoàng⇤, L˜Ïng Duy M§nh⇤
⇤ Khoa Vô tuy∏n �iªn t˚

HÂc Viªn Kˇ thu™t Quân s¸
Email: duymanhcs2@mta.edu.vn

Tóm t≠t—Trong bài báo này, chúng tôi trình bày ph˜Ïng

pháp thi∏t k∏ mÎt bÎ khu∏ch �§i công sußt bán d®n siêu

cao t¶n hiªu sußt cao ho§t �Îng  b´ng t¶n 5.8 GHz cho

các ˘ng dˆng thông tin vô tuy∏n. BÎ khu∏ch �§i s˚ dˆng

bóng bán d®n có giá thành thßp TGF2977-SM vÓi công

nghª GaN HEMT cıa hãng Qorvo. Mˆc tiêu thi∏t k∏ nh¨m

�§t �˜Òc công sußt ra theo yêu c¶u 5 W vÓi hiªu sußt cao.

Quy trình thi∏t k∏ �˜Òc th¸c hiªn trên ph¶n m∑m Keysight

ADS. BÎ khu∏ch �§i �˜Òc thi∏t k∏ t¯ chân bán d®n thông

qua thi∏t k∏ m§ch phËi hÒp tr kháng vào và ra. Chø tiêu

cıa bÎ khu∏ch �§i �˜Òc �ánh giá c£  c£ m˘c �Î tín hiªu

nh‰ và tín hiªu lÓn thông qua phân tích l˛ thuy∏t, mô

ph‰ng trên ph¶n m∑m và ki∫m tra th¸c nghiªm.

T¯ khóa—GaN HEMT, khu∏ch �§i công sußt, hiªu sußt

cao.

I. GIŒI THIõU
Các bÎ khu∏ch �§i công sußt (K�CS) �óng vai trò

thi∏t y∏u trong các hª thËng vô tuy∏n �iªn. Nó là ph¶n
t˚ tiêu thˆ nhi∑u n´ng l˜Òng nhßt  máy phát nh¨m
�£m b£o m˘c công sußt ra theo yêu c¶u cıa hª thËng.
Chính vì v™y các bÎ K�CS c¶n có hiªu sußt cao nh¨m
ti∏t kiªm nguÁn cung cßp cÙng nh˜ gi£m tÍn hao nhiªt,
t´ng tuÍi thÂ ho§t �Îng và nâng cao �Î Ín �‡nh cho
các chø tiêu kˇ thu™t. Hiªn nay cùng vÓi ph˜Ïng pháp
nâng cao �Î tuy∏n tính, c£i thiªn hiªu sußt là mÎt trong
nh˙ng ph˜Ïng pháp chính trong thi∏t k∏ các bÎ K�CS.
Các ph˜Ïng pháp �i∫n hình hay �˜Òc s˚ dˆng �∫ nâng
cao hiªu sußt cho các bÎ K�CS gÁm là s˚ dˆng các
ch∏ �Î E, F [1],[2]. Hai ph˜Ïng pháp này t™n dˆng các
�˜Ìng truy∑n ng≠n và h m§ch nh¨m làm gi£m thi∫u
công sußt tÍn hao trên hài. Ngoài ra �iªn áp và dòng
�iªn trên bóng bán d®n cÙng �˜Òc gia công �∫ �£m b£o
chúng không có vùng giao nhau trong mi∑n thÌi gian,
d®n �∏n gi£m thi∫u công sußt tÍn hao trên bóng bán
d®n. ◊u �i∫m cıa hai ph˜Ïng pháp này �ó là �£m b£o
hiªu sußt cao do công sußt tÍn hao trên hài cÙng nh˜
công sußt tÍn hao trên bóng bán d®n �˜Òc gi£m thi∫u.
Tuy nhiên hai ph˜Ïng pháp này g∞p khó kh´n khi làm
viªc  d£i t¶n sË cao do viªc th¸c hiªn các �i∑u kiªn

ng≠n, h m§ch  d£i t¶n sË cao khó th¸c hiªn.
MÎt ph˜Ïng pháp c£i thiªn hiªu sußt �i∫n hình khác

hay �˜Òc s˚ dˆng hiªn nay �ó là th¸c hiªn �i∑u chønh
pha gi˙a dòng �iªn và �iªn áp trên hài sao cho �Î lªch
pha gi˙a chúng 90 �Î [3]-[5], nhÌ �ó công sußt tiêu thˆ
trên hài �˜Òc gi£m thi∫u. Viªc �i∑u chønh pha  d£i t¶n
sË cao dπ th¸c hiªn hÏn so vÓi viªc t§o ra các �i∫m
ng≠n và h m§ch nên ph˜Ïng pháp này phù hÒp hÏn so
vÓi viªc s˚ dˆng ch∏ �Î E và F khi thi∏t k∏  d£i t¶n
sË cao.

D¸a trên các phân tích nêu trên, nhóm nghiên c˘u
th¸c hiªn thi∏t k∏ mÎt bÎ K�CS siêu cao t¶n hiªu sußt
cao ho§t �Îng  b´ng t¶n 5.8 GHz s˚ dˆng cho các hª
thËng thông tin vô tuy∏n. Ph˜Ïng pháp �i∑u khi∫n pha
trên các hài b™c cao �˜Òc s˚ dˆng �∫ nâng cao hiªu sußt
cho bÎ K�CS �˜Òc thi∏t k∏.

Ph¶n còn l§i cıa bài báo �˜Òc cßu trúc nh˜ sau. Trong
ph¶n II, chúng tôi trình bày quy trình thi∏t k∏ các m§ch
phËi hÒp tr kháng vào và ra cıa bÎ K�CS. Trong
ph¶n III, chúng tôi s≥ ki∫m ch˘ng b¨ng th¸c nghiªm
các phân tích l˛ thuy∏t và k∏t qu£ mô ph‰ng  c£ cßp
�Î tín hiªu nh‰ và tín hiªu lÓn. CuËi cùng, ph¶n IV s≥
k∏t lu™n bài báo.

II. THIòT Kò MÑCH PH»I H—P TR– KHÁNG

Trong nghiên c˘u này, nhóm �∑ tài s˚ dˆng ph˜Ïng
pháp phân tích và ch§y mô ph‰ng trên ph¶n m∑m
Keysight ADS [6] các chø tiêu bÎ K�CS d¸a trên mô
hình tín hiªu nh‰ và tín hiªu lÓn do Qorvo [7] cung
cßp. Bóng bán d®n �˜Òc s˚ dˆng là lo§i bóng hiªu ˘ng
tr˜Ìng công nghª GaN HEMT th∏ hª mÓi. Bóng này
�˜Òc �óng gói ki∫u quad-flat no-leads (QFN) vÓi kích
th˜Óc 3,0 cm ⇥ 3,0 cm. �ây là lo§i bóng có d£i t¶n ho§t
�Îng rÎng t¯ DC-12GHz vÓi công sußt ra 5 W t§i �i∫m
nén 1 dB và chi phí thßp. �∫ phˆc vˆ quá trình thi∏t
k∏, tr˜Óc tiên ta xác �‡nh ch∏ �Î làm viªc tænh d¸a trên
�∞c tuy∏n cıa bóng bán d®n. Ch∏ �Î tænh theo khuy∏n
cáo cıa nhà s£n xußt �ó là: �iªn áp c¸c máng Vds = 32
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Hình 1. �∞c tuy∏n ra mÎt chi∑u cıa bóng bán d®n th¸c t∏.
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Hình 2. SÏ �Á m§ch phËi hÒp tr kháng vào.

V và dòng tænh Ids = 25 mA. Vì �∞c tuy∏n 1 chi∑u cıa
mô hình do Qorvo cung cßp có th∫ có s¸ sai khác so
vÓi bóng bán d®n th¸c t∏, do �ó nhóm nghiên c˘u ti∏n
hành ki∫m tra l§i �∞c tuy∏n 1 chi∑u th¸c t∏ cıa bóng
bán d®n. Hình 1 mô t£ �∞c tuy∏n ra 1 chi∑u thông qua
�o �§c th¸c t∏ cıa bóng bán d®n. D¸a trên �∞c tuy∏n
này, �∫ thi∏t l™p dòng tænh b¨ng 25 mA theo nh˜ khuy∏n
cáo cıa nhà s£n xußt thì �iªn áp c¸c cÍng �˜Òc thi∏t
l™p b¨ng Vgs = �2.73 V. �ây chính là ch∏ �Î AB cıa
bÎ K�CS �˜Òc thi∏t k∏.

Sau khi th¸c hiªn thi∏t l™p xong ch∏ �Î 1 chi∑u, các
m§ch phËi hÒp tr kháng (PHTK) và m§ch phân áp s≥
l¶n l˜Òt �˜Òc thi∏t k∏. Các m§ch này �∑u �˜Òc th¸c
hiªn trên công nghª m§ch d£i vÓi v™t liªu RO4350B
cıa Rogers. Các thông sË v™t liªu nh˜ sau: h¨ng sË �iªn
môi: 3,66; tÍn hao �iªn môi: 0,0035; �Î dày �iªn môi:
30 mil; �Î dày b£n d®n: 35 µm.

A. M§ch PHTK vào

Trong thi∏t k∏ các bÎ K�CS, m§ch PHTK vào có
nhiªm vˆ truy∑n �§t tín hiªu t¯ nguÁn tín hiªu ho∞c t¯
t¶ng tr˜Óc cıa hª thËng �∏n �¶u vào cıa bóng bán d®n
sao cho tÍn hao tín hiªu nh‰ nhßt. �i∑u này có nghæa
m§ch PHTK vào th¸c hiªn nhiªm vˆ phËi hÒp tr kháng,

Hình 3. M§ch th¸c t∏ �˜Òc ch∏ t§o cıa m§ch PHTK vào.

ZS@5.8 GHz

ZS@11.6 GHz

Hình 4. Tr kháng mô ph‰ng và �o �§c cıa m§ch PHTK vào: EM
(mô ph‰ng tr˜Ìng �iªn t¯); Meas. (�o �§c).

hay th¸c hiªn �i∑u kiªn: ZS = Z*in; trong �ó ZS và Zin
l¶n l˜Òt là tr kháng nguÁn và tr kháng vào cıa bóng
bán d®n. Trong nghiên c˘u này, chúng tôi s˚ dˆng thêm
mÎt stub �∫ kh˚ hài b™c hai  �¶u vào bÎ K�CS nh¨m
c£i thiªn hÏn n˙a hiªu sußt cıa bÎ K�CS. SÏ �Á th¸c
hiªn nhiªm vˆ cıa m§ch PHTK vào �˜Òc chø ra trên
Hình 2. Các �˜Ìng truy∑n TL1, TL2 �˜Òc s˚ dˆng �∫
�i∑u khi∫n hài b™c 2 trong khi các �˜Ìng truy∑n TL3,
TL4 và TL5 �˜Òc �i∑u chønh �∫ th¸c hiªn phËi hÒp tr
kháng t§i t¶n sË cÏ b£n. SÏ �Á m§ch m®u �˜Òc ch∏ t§o
cıa m§ch PHTK vào �˜Òc cho trên Hình 3. M§ch PHTK
vào �˜Òc th∫ hiªn trên hình v≥ �ã bao gÁm c£ m§ch phân
áp �˜Òc thi∏t k∏. Kích th˜Óc m§ch là khá nh‰ gÂn 2,0
cm ⇥ 2,8 cm. Tr kháng vào t§i t¶n sË cÏ b£n và hài
b™c 2 �˜Òc xác �‡nh nhÌ s˚ dˆng kˇ thu™t Source Pull
d¸a trên mô hình tín hiªu lÓn cıa bóng TGF2977-SM
do Qorvo cung cßp. K∏t qu£ mô ph‰ng cßp �Î tr˜Ìng
�iªn t¯ (EM) và k∏t qu£ �o �§c tr kháng cıa m§ch
PHTK vào �˜Òc th∫ hiªn trên Hình 4. Có th∫ nh™n thßy
s¸ t˜Ïng �Áng cıa k∏t qu£ mô ph‰ng và �o �§c th¸c t∏
tr kháng cıa m§ch PHTK vào, s¸ sai khác tr kháng
 t¶n sË hài b™c 2 là do sai sË trong ch∏ t§o kích th˜Óc
các �˜Ìng m§ch d£i gây ra s¸ sai pha cıa tr kháng mô
ph‰ng và �o �§c. Ngoài ra ta thßy r¨ng tr kháng t§i hài
b™c 2 n¨m g¶n rìa �Á th‡ Smith, th∫ hiªn �Î lªch pha
gi˙a �iªn áp và dòng �iªn trên hài b™c 2 xßp xø b¨ng
90 �Î, d®n �∏n s¸ suy gi£m cıa công sußt tÍn hao trên
hài. �i∑u này phù hÒp vÓi mˆc �ích thi∏t k∏ nâng cao
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Hình 5. K∏t qu£ mô ph‰ng và �o �§c tiêu hao chèn cıa m§ch PHTK
vào.

hiªu sußt cıa bÎ K�CS.
Ngoài tr kháng, mÎt chø tiêu quan trÂng khác cıa

m§ch PHTK �ó là tiêu hao chèn c¶n ph£i �˜Òc ki∫m
tra. K∏t qu£ mô ph‰ng và �o �§c tiêu hao chèn cıa
m§ch PHTK vào �˜Òc cho trên Hình 5. Có th∫ thßy k∏t
qu£ �o �§c c£u tiêu hao chèn lÓn hÏn so vÓi mô ph‰ng
do tÍn hao trong m§ch th¸c t∏ có tính �∏n £nh h˜ng
các mËi hàn t§i các connector cÙng nh˜ sai sË trong ch∏
t§o các �˜Ìng m§ch d£i. S¸ sai khác này s≥ d®n �∏n s¸
suy gi£m công sußt ra cÙng nh˜ hª sË khu∏ch �§i công
sußt cıa toàn m§ch.

B. M§ch PHTK ra

M§ch PHTK ra có nhiªm vˆ �∞c biªt quan trÂng trong
thi∏t k∏ các bÎ K�CS vì nó quy∏t �‡nh �∏n h¶u h∏t các
chø tiêu quan trÂng cıa bÎ K�CS nh˜: công sußt ra, hiªu
sußt và hª sË khu∏ch �§i công sußt. V∑ cÏ b£n, m§ch
PHTK ra �£m nhiªm 2 nhiªm vˆ chính: phËi hÒp công
sußt �∫ �§t �˜Òc m˘c công sußt ra theo yêu c¶u và nén
các hài b™c cao �∫ nâng cao hiªu sußt cho m§ch, �Áng
thÌi gi£m méo phi tuy∏n cÙng nh˜ h§n ch∏ nhiπu hài 
�¶u ra. VÓi mˆc �ích nâng cao hiªu sußt cho bÎ K�CS,
m§ch PHTK ra trong nghiên c˘u này ngoài nhiªm vˆ
phËi hÒp công sußt s≥ th¸c hiªn nén c£ hài b™c 2 và
b™c 3. Kˇ thu™t LoadPull trong ADS �˜Òc s˚ dˆng �∫
xác �‡nh các tr kháng tËi ˜u t§i t¶n sË cÏ b£n và t§i
hài b™c 2 cÙng nh˜ hài b™c 3. SÏ �Á th¸c hiªn nhiªm
vˆ m§ch PHTK ra �˜Òc chø ra trên Hình 6. – �ây, các
�˜Ìng truy∑n TL1, TL2 �£m nhiªm �i∑u chønh tr kháng
cho hài b™c 3 trong khi TL3, TL4 �i∑u chønh cho hài
b™c 2 còn TL5, TL6 và TL7 �i∑u chønh phËi hÒp công
sußt t§i t¶n sË cÏ b£n. M§ch �iªn m®u �˜Òc ch∏ t§o cıa
m§ch PHTK ra �˜Òc th∫ hiªn trên Hình 7. Có th∫ thßy
kích th˜Óc cıa m§ch PHTK ra cÙng khá nh‰ gÂn 2,1
cm ⇥ 2,8 cm. K∏t qu£ mô ph‰ng và �o �§c tr kháng
cıa m§ch PHTK ra �˜Òc th∫ hiªn trên Hình 8. Ta mÎt

l/4@3f0

TL1

TL2

TL3

TL4 TL5
Transistor 50 W 

TL6

TL7

Phối hợp tại f0Điều chỉnh 2f0

Điều chỉnh 3f0 l/4@2f0

Hình 6. SÏ �Á m§ch PHTK ra.

Hình 7. M§ch m®u �˜Òc ch∏ t§o cıa m§ch PHTK ra.

l¶n n˙a dπ dàng nh™n thßy s¸ t˜Ïng �Áng gi˙a k∏t qu£
mô ph‰ng và k∏t qu£ �o �§c tr kháng cıa m§ch PHTK
ra. �i∑u này �ã xác nh™n s¸ chính xác trong quá trình
thi∏t k∏ m§ch PHTK ra. Các tr kháng t§i hài b™c 2 và
hài b™c 3 cıa m§ch PHTK ra cÙng n¨m g¶n rìa �Á th‡
Smith, th∫ hiªn r¨ng công sußt tÍn hao trên các hài này
�ã �˜Òc gi£m thi∫u, d®n �∏n hiªu sußt �˜Òc t´ng c˜Ìng.
TÍn hao trong m§ch PHTK ra �˜Òc chø ra trên Hình 9.
K∏t qu£ �o �§c cho thßy tiêu hao chèn cıa m§ch PHTK
ra khá lÓn so vÓi k∏t qu£ mô ph‰ng, l˛ do giËng nh˜
vÓi m§ch PHTK vào. �i∑u này s≥ d®n �∏n s¸ suy gi£m

ZL@5.8 GHz

ZL@17.4 GHz

ZL@11.6 GHz

Hình 8. Tr kháng mô ph‰ng và �o �§c cıa m§ch PHTK ra: EM (mô
ph‰ng tr˜Ìng �iªn t¯); Meas. (�o �§c).
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Hình 9. K∏t qu£ mô ph‰ng và �o �§c tiêu hao chèn cıa m§ch PHTK
ra.
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S22

Hình 10. K∏t qu£ mô ph‰ng và �o �§c cßp �Î tín hiªu nh‰.

công sußt ra cÙng nh˜ hiªu sußt cıa m§ch th¸c t∏ so vÓi
mô ph‰ng.

III. �ÁNH GIÁ TOÀN MÑCH

A. Cßp �Î tín hiªu nh‰

K∏t qu£ mô ph‰ng và �o �§c các tham sË tín hiªu nh‰,
hay các tham sË ma tr™n tán x§ �˜Òc cho trên Hình 10.
Ta thßy các k∏t qu£ �o �§c tín hiªu nh‰ g¶n vÓi k∏t qu£
mô ph‰ng cßp �Î tr˜Ìng �iªn t¯. T§i b´ng t¶n 5.8 GHz,
tÍn hao ng˜Òc �¶u vào và ra �∑u có giá tr‡ khá bé, hª
sË khu∏ch �§i công sußt tín hiªu nh‰ �§t �˜Òc xßp xø
16 dB. �áng chú ,̨ k∏t qu£ cıa hª sË khu∏ch �§i tín
hiªu nh‰ (S21) gi˙a �o �§c và mô ph‰ng rßt sát nhau.
Các k∏t qu£ này ph£n ánh s¸ chính xác và phù hÒp cıa
m§ch �iªn �˜Òc ch∏ t§o  cßp �Î tín hiªu nh‰.

B. Cßp �Î tín hiªu lÓn

K∏t qu£ mô ph‰ng và �o �§c các tham sË tín hiªu
lÓn �˜Òc cho trên Hình 11. Các chø tiêu �˜Òc �ánh giá
gÁm có: công sußt ra (Pout), hiªu sußt (PAE) và hª sË
khu∏ch �§i công sußt (Gain). L˜u ˛ r¨ng, vÓi cßp �Î tín

Pin (dBm)

Po
ut

 (d
Bm

), 
Ga

in
 (d

B)

PA
E 

(%
)

PAE

Pout

Gain

Hình 11. K∏t qu£ mô ph‰ng và �o �§c cßp �Î tín hiªu lÓn.

hiªu lÓn nhóm nghiên c˘u v®n s˚ dˆng mô hình tín hiªu
lÓn cıa Qorvo �Ëi vÓi bóng bán d®n TGF2977-SM, tuy
nhiên m§ch PHTK vào/ra s˚ dˆng d˙ liªu �o �§c nh˜
chø ra  các ph¶n trên. MÎt l˜u ˛ khác �ó là t¶n sË s˚
dˆng trong �o th¸c t∏ là 5,72 GHz thay vì 5,8 GHz nh˜
trong mô ph‰ng. T¶n sË 5,72 GHz �˜Òc s˚ dˆng vì t§i
t¶n sË này tiêu hao chèn �o th¸c t∏ cıa m§ch PHTK
ra là nh‰ nhßt. Quan sát k∏t qu£ trên Hình 11 ta nh™n
thßy r¨ng, công sußt ra và hª sË K�CS gi˙a mô ph‰ng
và �o �§c có s¸ sai khác nh‰. Nh˜ �ã chø ra  trên,
s¸ sai khác này chính là do s¸ sai khác trong tiêu hao
chèn cıa m§ch PHTK vào và ra. Tuy nhiên s¸ sai khác
v∑ hiªu sußt PAE l§i khác lÓn  vùng tín hiªu lÓn. S¸
sai khác này mÎt ph¶n nguyên nhân do s¸ sai khác v∑
công sußt ra. Tuy nhiên ph¶n sai khác lÓn hÏn �ó là do
s¸ sai lªch gi˙a mô ph‰ng và th¸c nghiªm v∑ dòng tiêu
thˆ Ids. S¸ sai lªch này xußt phát t¯ s¸ sai khác v∑ �∞c
tuy∏n 1 chi∑u gi˙a mô hình mô ph‰ng và linh kiªn th¸c
t∏. S¸ sai khác này nhóm nghiên c˘u v®n �ang ti∏p tˆc
tìm hi∫u và kh≠c phˆc.

IV. KòT LUäN
Trong bài báo này chúng tôi �ã trình bày ph˜Ïng pháp

thi∏t k∏ mÎt m§ch khu∏ch �§i công sußt bán d®n siêu
cao t¶n hiªu sußt cao b´ng t¶n 5.8 GHz. �∫ nâng cao
hiªu sußt, các stub h m§ch �˜Òc s˚ dˆng nh¨m �i∑u
chønh pha gi˙a �iªn áp và dòng �iªn t§i hài b™c 2 
�¶u vào và hài b™c 2, b™c 3  �¶u ra. Các k∏t qu£ �o
�§c  cßp �Î tín hiªu nh‰ cho k∏t qu£ tËt và g¶n vÓi
k∏t qu£ mô ph‰ng cßp �Î tr˜Ìng �iªn t¯. K∏t qu£ th¸c
nghiªm  cßp �Î tín hiªu lÓn cho m˘c công sußt ra và
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hª sË khu∏ch �§i công sußt khá t˜Ïng �Áng vÓi k∏t qu£
mô ph‰ng vÓi �Î chênh lªch d˜Ói 1 dB. Tuy nhiên hiªu
sußt PAE b‡ sai khác khá lÓn so vÓi mô ph‰ng do mô
hình 1 chi∑u cıa bóng bán d®n có s¸ sai khác so vÓi mô
hình th¸c t∏. Nhóm nghiên c˘u �ang ti∏p tˆc kh≠c phˆc
vßn �∑ này trong các nghiên c˘u ti∏p theo. Ph˜Ïng pháp
thi∏t k∏ bÎ K�CS trong nghiên c˘u này có th∫ �˜Òc s˚
dˆng làm tài liªu thi∏t k∏ tham kh£o trong thi∏t k∏ các
m§ch K�CS siêu cao t¶n hiªu sußt cao cho các ˘ng dˆng
trong th¸c t∏. Nhóm nghiên c˘u tin t˜ng r¨ng ph˜Ïng
pháp thi∏t k∏ bÎ khu∏ch �§i công sußt trong nghiên c˘u
này s≥ �óng vai trò quan trÂng trong viªc thúc �©y s¸
phát tri∫n các h˜Óng nghiên c˘u v∑ thi∏t k∏ các m§ch
�iªn RF, cao t¶n nói chung và m§ch khu∏ch �§i công
sußt bán d®n siêu cao t¶n nói riêng.

LÕI CÉM ÃN
Nghiên c˘u này �˜Òc tài trÒ bi Quˇ phát tri∫n khoa

hÂc và công nghª quËc gia (NAFOSTED) trong �∑ tài
mã sË 102.04-2018.14.

TÀI LIõU THAM KHÉO

[1] N. Sokal and A. Sokal, "Class E- A new class of high-efficiency
tuned single ended switching power amplifiers," IEEE J. Solid-

State Circuits, vol. SC-10, pp. 168–176, Jun. 1975.
[2] P. Colantonio, F. Giannini, G. Leuzzi, and E. Limiti, "On the

class-F power amplifier design," International Journal of RF and

Microwave Computer-Aided Engineering, Feb. 1999.
[3] M. Kamiyama, R. Ishikawa, and K. Honjo, "5.65 GHz high-

efficiency GaN HEMT power amplifier with harmonics treatment
up to fourth order," IEEE Microw. Wireless Compon. Lett., vol.
22, no. 6, pp. 315 - 317, Jun. 2012.

[4] T. Yao etal., "Frequency characteristic of power efficiency for 10
W/30 W-class 2 GHz band GaN HEMT amplifiers with harmonic
reactive terminations," Proc. Asia–Pacific Microw. Conf., pp. 745-
747, Nov. 2013.

[5] J. Enomoto, R. Ishikawa, and K. Honjo, "Second Harmonic
Treatment Technique for Bandwidth Enhancement of GaN HEMT
Amplifier With Harmonic Reactive Terminations," IEEE Trans.

Microw. Theory Techn., vo. 65, no. 12, pp. 1-6, Dec. 2017.
[6] URL: https://www.keysight.com/zz/en/products/software/pathwave-

design-software/pathwave-advanced-design-system.html
[7] URL: https://www.qorvo.com/

Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2020)

ISBN: 978-604-80-5076-4 167



Máy Thu Tín Hiệu Điều Chế CMS-OOK  
Công Suất Thấp Trên Công Nghệ SOTB 65nm  
Ứng Dụng Cho Mạng Cảm Biến Không Dây 

Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thuỳ Linh, Kiều Khắc Phương, và Nguyễn Huy Hoàng 
Khoa Vô Tuyến Điện Tử, Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự 

236 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 
Email: trungcs2@lqdtu.edu.vn 

 
 

Abstract — Hiện nay, mạng cảm biến không dây 
(MCBKD) đã và đang thu hút được nhiều sự quan tâm 
của các nhà khoa học bởi những tiềm năng ứng dụng to 
lớn của nó trong hầu hết các lĩnh vực đời sống. Để duy trì 
thời gian hoạt động lâu dài với nguồn cung cấp năng 
lượng hạn chế, các nốt cảm biến (NCB) được yêu cầu có 
công suất tiêu thụ thấp. Sơ đồ điều chế CMS-OOK đã 
được đề xuất với các ưu điểm về hiệu quả sử dụng năng 
lượng, nâng cao khả năng chống nhiễu cho hệ thống thu 
phát vô tuyến. Máy phát CMS-OOK được thực hiện trên 
công nghệ CMOS SOTB 65nm đã cho thấy sự hiệu quả 
về mặt năng lượng sử dụng cũng như cho phép sử dụng 
các bộ khuếch đại công suất với độ tuyến tính không cao. 
Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một cấu trúc máy 
thu để thu tín hiệu điều chế CMS-OOK với công suất 
tiêu thụ thấp và khả năng chống nhiễu được cải thiện. 
Máy thu được thực hiện trên công nghệ CMOS SOTB 
65nm của Renesas. Kết quả mô phỏng cho thấy, máy thu 
hoạt động ở dải tần 2.4GHz, tốc độ dữ liệu 1kbps đạt độ 
nhạy -76dBm, tiêu thụ công suất 38.8uW với điện áp 
nguồn cung cấp 1V cho phần mạch tương tự và 0.5V cho 
phần mạch số. Bên cạnh đó, việc sử dụng bộ tương quan 
số giúp nâng cao khả năng chống nhiễu của hệ thống thu 
phát sử dụng điều chế CMS-OOK. 

Keywords - Mạng cảm biến không dây, Nốt cảm biến, 
Máy thu, Công suất thấp, CMS-OOK, SOTB CMOS 65nm. 

I.  GIỚI THIỆU 
Các mạng cảm biến không dây (MCBKD) ngày càng 
trở nên phổ biến trong hầu hết mọi mặt của cuộc sống 
bởi những tiềm năng to lớn của nó. Các ứng dụng của 
MCBKD trải khắp trên nhiều lĩnh vực như giám sát 
môi trường, nhà thông minh, đô thị thông minh, các 
ứng dụng y tế, an ninh – quốc phòng,… Mỗi MCBKD 
thường bao gồm hàng trăm, thậm chí hàng nghìn nốt 
cảm biến (NCB) phân bố trong không gian với khả 
năng cảm nhận, tự xử lý một phần dữ liệu và kết nối 
với các NCB khác hoặc với gateway [1]. Điều đáng 
chú ý là, phần lớn năng lượng tiêu thụ của một NCB là 
ở quá trình thu nhận tín hiệu qua phần máy thu phát vô 
tuyến. Năng lượng cung cấp cho NCB hầu hết được 
cung cấp từ các nguồn năng lượng hạn chế như pin 
hoặc các bộ thu thập năng lượng. Do đó, NCB sẽ trở 

nên vô dụng nếu các nguồn năng lượng này bị cạn kiệt 
và sẽ chỉ trở lại khi vấn đề nguồn cung cấp được giải 
quyết. Để kéo dài thời gian hoạt động của các NCB sử 
dụng nguồn năng lượng hạn chế, một trong các giải 
pháp trực tiếp nhất là cắt giảm công suất tiêu thụ của 
phần thiết bị thu phát tín hiệu vô tuyến của các NCB 
kết hợp với chế độ làm việc hợp lý [2]. Để giải quyết 
vấn đề này, nhóm tác giả trong [3] đã đề xuất sơ đồ 
điều chế mã đồng bộ OOK (Code-Modulated 
Synchronized On-Off Keying - CMS-OOK) kết hợp 
với kỹ thuật điều tần nhờ điều khiển điện áp cực thân 
của thiết bị SOTB CMOS. Kết quả mô phỏng và đo 
đạc thực nghiệm cho thấy, máy phát (Transmitter - TX) 
tín hiệu CMS-OOK được đề xuất tiêu thụ công suất rất 
thấp so với các máy phát sử dụng dạng điều chế khác. 
Tính ưu việt của sơ đồ điều chế CMS-OOK không chỉ 
thể hiện ở phía TX, các ưu điểm của nó còn được thể 
hiện ở phía máy thu (Receiver - RX). Trong bài báo 
này, cấu trúc RX dùng để thu tín hiệu CMS-OOK được 
đề xuất. Thiết kế RX được thực hiện trên công nghệ 
CMOS SOTB 65nm của Renesas. Kết quả mô phỏng 
cho thấy, RX hoạt động tốt với công suất tiêu thụ thấp, 
38.8uW, với độ nhạy khá tốt -76dBm ở tốc độ dữ liệu 
1kbps. Bên cạnh đó, sơ đồ điều chế CMS-OOK sử 
dụng mã giả ngẫu nhiên (Pseudo Noise - PN) để trải 
phổ tín hiệu giúp nâng cao khả năng chống nhiếu của 
RX so với các hệ thống sử dụng điều chế OOK truyền 
thống và S-OOK trong bài báo [3]. 

Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau: 
Phần II giới thiệu cấu trúc và nguyên lý làm việc của 
máy thu CMS-OOK được đề xuất. Sau đó, các kết quả 
mô phỏng của RX đó trên công nghệ CMOS SOTB 
được trình bày, so sánh và thảo luận ở phần III. Cuối 
cùng, các kết luận được đưa ra trong phần IV. 

II. CẤU TRÚC MÁY THU ĐƯỢC ĐỀ XUẤT  
1. Sơ đồ khối và nguyên lý làm việc 
Trước khi giới thiệu cấu trúc máy thu CMS-OOK được 
đề xuất, chúng ta quan sát lại sơ đồ khối và giản đồ tín 
hiệu làm việc của máy phát CMS-OOK đã được công 
bố trong nghiên cứu [4] như biểu diễn ở hình 1 dưới 
đây. 
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a) 

 
b) 

         Hình 1. a) Sơ đồ khối máy phát CMS-OOK 
       b) Giản đồ tín hiệu máy phát CMS-OOK 
 
Để thu nhận và giải điều chế được tín hiệu được truyền 
tới từ máy phát CMS-OOK ở trên, chúng tôi đề xuất 
máy thu với sơ đồ khối được biểu diễn như ở hình 2a). 
 

 
a) 

 
b) 

Hình 2. a) Sơ đồ khối CMS-OOK RX được đề xuất 
b) Nguyên lý làm việc theo giản đồ tín hiệu 

Nguyên lý làm việc của RX trên được mô tả thông qua 
giản đồ sóng tín hiệu trong hình 2b). Tín hiệu CMS-
OOK được phát đi từ TX sẽ được cảm ứng qua ăng ten 
đưa tới đầu vào RX (RF VÀO), tín hiệu này được 
khuếch đại bởi LNA và KĐCT để cho tín hiệu RF RA 
cung cấp cho mạch tách sóng biên độ. Tiếp đó, tín hiệu 
RF RA được giải điều chế và đưa qua bộ so sánh để tạo 
ra chuỗi xung đưa tới phần mạch số (RA SO SÁNH). 
Trong phần mạch số, một mạch tương quan số sử dụng 
kỹ thuật lấy mẫu tần số cao thực hiện so sánh chuỗi 
xung thu nhận được với mã PN đã thực hiện ở TX. Nếu 
tín hiệu thu được tương ứng với mã PN đã biết trước 
thì các xung dữ liệu và xung đồng bộ của dạng điều chế 

SDATA sẽ được khôi phục (RA TƯƠNG QUAN). 
Trong trường hợp chuỗi xung thu nhận được không 
tương ứng với mã đã dùng ở TX thì không có xung đầu 
ra bộ tương quan số. Tín hiệu RA TƯƠNG QUAN sau 
đó sẽ được giải điều chế nhờ bộ GIẢI ĐIỀU CHẾ S-
OOK để tái tạo dữ liệu đã được gửi đi từ TX (DỮ 
LIỆU RA). Để cắt giảm năng lượng tiêu thụ của RX, 
tín hiệu RFENA được tạo ra từ phần mạch số đóng vai 
trò như xung cửa sổ điều khiển cấp nguồn cho phần 
mạch tương tự khi có chùm xung RF VÀO đến và ngắt 
điện khi không có chùm xung này ở đầu vào. Kỹ thuật 
này giúp cho CMS-OOK RX tiết kiệm một lượng đáng 
kể năng lượng tiêu thụ. Bên cạnh đó, tuyến tần số tín 
hiệu với hệ số tạp âm khá thấp và hệ số khuếch đại lớn 
giúp tăng độ nhạy của RX, điều này giúp tăng cự ly 
làm việc của hệ thống CMS-OOK. Hơn nữa, nhờ việc 
sử dụng mã PN nên khả năng chống nhiễu của máy thu 
CMS-OOK được tăng cường. 
Tín hiệu START điều khiển cho RX bắt đầu làm việc ở 
đây được giả thiết lấy từ một máy thu đánh thức hệ 
thống (Wake-up Receiver - WuRx) có công suất tiêu 
thụ rất nhỏ như được mô tả ở hình 3. 

 
Hình 3. Máy thu CMS-OOK kết hợp WuRx 

2. Thiết kế máy thu CMS-OOK trên công nghệ CMOS 
SOTB 65nm 
RX được đề xuất bao gồm hai phần: phần mạch tương 
tự và phần mạch số.  
Phần mạch tương tự bao gồm mạch LNA kết hợp với 
các tầng KĐCT, mạch tách sóng biên độ và bộ so sánh. 
Mạch LNA sử dụng cấu trúc mạch khuếch đại vi sai 
kiểu CS bất đối xứng với các tụ Cc1 và Cc2 kết hợp với  
 

 

Hình 4. Sơ đồ mạch LNA 
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tải là các cuộn cảm on-chip Ld1 và Ld2 để nhằm đạt 
được hệ số tạp âm thấp ở công suất tiêu thụ cho trước 
(hình 4). Ở đầu vào của LNA được tính toán để phối 
hợp trở kháng bởi Lg1, Lg2 và Cg1, Cg2 trong đó có tính 
tới các tham số ký sinh của mạch bảo vệ phóng điện 
tĩnh (Electro Static Discharge - ESD) và các pad khi 
dùng phương án thực hiện nối dây từ  IC ra bo mạch in. 
Các cuộn cảm on-chip được sử dụng có hệ số phẩm 
chất không cao nhằm tạo ra dải thông đủ rộng để thu 
tín hiệu CMS-OOK. Mạch KĐCT gồm các tầng 
khuếch đại vi sai CS đối xứng với cấu trúc tương tự 
LNA, chỉ khác là tải cuộn cảm được thay thế bằng tải 
điện trở. 
Mạch tách sóng biên độ và so sánh được mô tả trên 
hình 5.  

 
Hình 5. Mạch tách sóng biên độ và so sánh 

Nhờ sử dụng mạch so sánh với các bộ đệm ở phần 
cuối của phần mạch tương tự, tín hiệu được đưa tới 
phần mạch số có dạng chuỗi bit – phù hợp cho mạch 
số làm việc. 
Phần mạch số có sơ đồ khối và giản đồ xung làm việc 
được mô tả như trong hình 6.  

 
a) 

 
b) 

Hình 6.  a) Sơ đồ khối phần mạch số 
                    b) Giản đồ xung phần mạch số 

Trên cơ sở tín hiệu đưa tới từ phần mạch tương tự, bộ 
tương quan số sẽ thực hiện đối chiếu luồng bit nhận 
được với mã PN đã được sử dụng ở TX. Nếu tín hiệu 
này phù hợp với mã PN, một xung ở mức cao (bit ‘1’) 
sẽ được sinh ra ở cuối mỗi chuỗi bit và ngược lại. Để 
nâng cao khả năng chống nhiễu của RX nhờ bộ tương 
quan số, kỹ thuật lấy mẫu tần số cao được sử dụng. Khi 
đó, bằng cách thay đổi ngưỡng quyết định của bộ 
tương quan số, tín hiệu sẽ được khôi phục với xác suất 
lỗi thấp nhất. Tín hiệu sau bộ tương quan số và tạo 
xung được sử dụng nhằm tạo ra tín hiệu XUNG DÀI và 
tín hiệu đồng bộ dữ liệu DCLK. Cùng lúc, tín hiệu sau 
TẠO XUNG cũng được sử dụng để tạo XUNG NGẮN 
và được đọc bởi DCLK đẩy DỮ LIỆU RA. Ngoài ra, 
từ tín hiệu đưa tới, xung cửa sổ RFENA được tạo ra để 
đóng mở phần mạch tương tự nhằm tiết kiệm năng 
lượng khi không có chùm tín hiệu tới. 

III. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN 
Trong phần này, các kết quả mô phỏng máy thu CMS-
OOK trên công nghệ CMOS SOTB 65nm được trình 
bày. Phần mạch tương tự được mô phỏng trên phần 
mềm HSICE trong khi hoạt động của phần mạch số 
được kiểm chứng qua phần mềm MODELSIM.  
Phần mạch tương tự được tính toán khi kể tới các tham 
số ký sinh do ảnh hưởng của mạch bảo vệ ESD, của 
pad trên mạch in và các dây dẫn bonding. Các tham số 
mô phỏng được lựa chọn như sau: CESD = 0.5pF, Lb = 
1nH, Lg1 = Lg2 = 9nH với trở trong rg = 25Ω, Ld1 = Ld2 
= 20nH, rd = 110Ω. Toàn bộ phần mạch tương tự hoạt 
động với nguồn một chiều Vcc = 1V. Mô phỏng trên 
miền thời gian phần mạch tương tự được biểu diễn 
trong hình 7. 

 
Hình 7: Dạng sóng của phần mạch tương tự 

 
Hình 8. Hệ số tạp âm, tham  số S11, S21[dB] 
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Hệ số tạp âm (Noise Figure - NF) của tuyến RF xấp xỉ 
8dB, hệ số khuếch đại đạt 40dB tại dải tần 2.4GHz. Giá 
trị NF này là khá cao để đạt mục tiêu RX độ nhạy cao, 
tuy nhiên là giá trị chấp nhận được trong điều kiện 
công suất tiêu thụ cho phép hữu hạn. Mạch tương tự 
hoạt động tốt với tín hiệu RF vào nhỏ nhất -76dBm. 
Nguồn tạp âm chủ yếu do điện trở trong của cuộn cảm 
on-chip dùng để phối hợp Lg1 and Lg2 gây ra khi lựa 
chọn độ phẩm chất cuộn cảm không cao nhằm đạt được 
dải thông đủ rộng để thu tín hiệu điều chế mã từ TX. 
Chuỗi dữ liệu đầu ra thu được từ mô phỏng phần mạch 
được tự được lưu lại và dùng như là dữ liệu đầu vào 
của phần mạch số. Phần mạch số được thực hiện lập 
trình và mô phỏng trên ModelSim. Với tốc độ dữ liệu 
được giả thiết 1kbps, tần số CLK của TX là 3.1MHz, tỉ 
lệ xung Tb/TP = 10, tần số CLK bên máy thu thực hiện 
lấy mẫu tần số cao gấp đôi là 6.2MHz. Dạng sóng mô 
phỏng đạt được như ở hình 9.  
 

 

Hình 9. Kết quả mô phỏng phần mạch số 

Kết quả mô phỏng cho thấy cả phần mạch số và phần 
mạch tương tự của RX CMS-OOK đều hoạt động tốt, 
có thể giải điều chế khôi phục tín hiệu gửi đi từ CMS-
OOK TX. RX đạt độ nhạy -76dBm với công suất tiêu 
thụ 38.8uW ở tốc độ dữ liệu 1kbps. Bên cạnh đó, khi 
thực hiện cộng thêm nhiễu đủ mạnh vào tín hiệu đưa 
tới RX, một số lỗi bit xuất hiện. Điều này có thể khắc 
phục phần nào bằng cách thay đổi ngưỡng quyết định 
của bộ tương quan số một cách phù hợp. Rõ ràng, tính 
chống nhiễu của RX đã được nâng cao hơn nhiều so 
với hệ thống OOK truyền thống cũng như hệ thống S-
OOK được công bố trong [3]. So sánh với các thiết kế 
máy thu ở cùng dải tần  được trình bày trong bảng 1, 
thiết kế RX này có công suất tiêu thụ lớn hơn so với 
RX ở [5] nhưng có độ nhạy tốt hơn vượt trội (-76dBm 
so với -56dBm). So sánh với RX được đề xuất trong 
[6], độ nhạy của thiết kế này kém hơn 1.3 lần nhưng 
công suất tiêu thụ thấp hơn gần 20 lần.  
Hình 10 mô tả layout của máy thu CMS-OOK được 
thiết kế và chế tạo trên công nghệ CMOS SOTB 65nm. 

Bảng 1: So sánh với các thiết kế RX cùng dải tần khác 
Tham số Ref. [5] 

ISSCC’16 
Ref. [6] 

T-CAS-I’17 
CMS-

OOK RX 
Công nghệ 65nm 90nm 65nm 
Điều chế OOK OOK, TSSS-OOK CMS-OOK 
Tương quan số 31-bit - 31-bit 
Điện áp DC (V) 1/0.5 1.2/1.8/ 2.5 1/0.5 
Công suất (uW) 0.104/0.236 614/2200 38.8 
Độ nhạy (dBm) -39/56.5 -91/93 -76 
Tốc độ dữ liệu 8.192kbps 1Mcps 1kbps 

 

Hình 10. Layout CMS-OOK RX trên công nghệ CMOS 
SOTB 65nm 

IV. KẾT LUẬN 
Trong bài báo này, chúng tôi đã đề xuất một cấu trúc 
máy thu tín hiệu điều chế CMS-OOK. Độ nhạy của 
máy thu được cải thiện nhờ sử dụng LNA và KĐCT, 
điều này bị trả giá bởi sự gia tăng năng lượng tiêu thụ. 
Công suất máy thu được giảm đi nhờ tín hiệu cửa sổ 
RFENA điều khiển đóng mở mạch cấp nguồn cho phần 
mạch tương tự vốn tiêu tốn nhiều năng lượng khi 
không có tín hiệu hữu ích tới RX. Bên cạnh đó, việc sử 
dụng điều chế mã và bộ tương quan số kết hợp kỹ thuật 
lấy mẫu tần số cao giúp tăng khả năng chống nhiễu của 
RX. CMS-OOK RX đã được thực hiện trên công nghệ 
CMOS SOTB 65nm. Kết quả mô phỏng cho thấy, RX 
đạt độ nhạy -76dBm, tiêu thụ công suất 38.8uW với 
điện áp nguồn một chiều 1V/0.5V tương ưng cho phần 
mạch tương tự và mạch số tại tốc độ dữ liệu 1kbps. Kết 
quả cũng cho thấy, độ chống nhiễu của hệ thống được 
tăng lên nhờ việc sử dụng điều chế mã ở máy phát và 
giải điều chế mã bằng bộ tương quan số ở máy thu với 
ngưỡng quyết định thích nghi. Hệ thống thu phát vô 
tuyến sử dụng điều chế CMS-OOK rất phù hợp cho các 
hệ thống MCBKD tốc độ thấp như các MCBKD dùng 
cảm biến nhịp để theo dõi các thông số của môi trường 
như nhiệt độ, độ ẩm, mực nước,…  
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Abstract— Bài báo đề xuất thiết kế anten vi dải tái cấu 
hình tần số và phân cực sử dụng PIN Diode. Để cải thiện 
hiệu suất khá thấp của anten (do suy hao cao của đế điện 
môi và các thành phần điện trong mạch cấp nguồn), một 
khoảng trống nhỏ được chèn vào giữa đế điện môi và mặt 
phẳng đất (ground). Anten sau khi thiết kế và tối ưu hóa, 
được kiểm chứng bằng thực nghiệm. Kết quả cho thấy, 
anten phát ra phân cực tròn tại 1.8 GHz khi PIN Diode 
ON và phân cực tuyến tính tại 2.4 GHz khi PIN Diode 
OFF, với độ lợi tương ứng là 2.3 dBi và 5.3 dBi. Thiết kế 
anten đề xuất còn cho thấy sự nhỏ gọn và cấu hình thấp, 
phù hợp cho các ứng dụng GSM và WiFi.  

Keywords- anten vi dải, anten tái cấu hình, tái cấu 
hình phân cực, tái cấu hình tần số, GSM, WiFi. 

 

I.  GIỚI THIỆU 
Anten tái cấu hình đã luôn là một đề tài nghiên cứu 

hấp dẫn gần đây [1-2] và độ linh hoạt trong thiết kế của 
anten vi dải tạo tiền đề tốt cho việc nghiên cứu đó. 
Anten tái cấu hình là loại anten có thể thay đổi cơ chế 
hoạt động bằng cách sử dụng các linh kiện như PIN 
Diode, Varactor Diode, RF-MEMS, v.v. Trong số đó, 
PIN Diode thường được dùng nhiều bởi vì dễ mô 
phỏng và thiết lập trong thực tế. Bằng hai trạng thái 
hoạt động ON và OFF của PIN Diode, ta có thể thay 
đổi nhiều đặc tính của anten như tần số [3-6], phân cực 
[7-8] hoặc đồ thị bức xạ [9]. Anten tái cấu hình tần số 
là loại anten có thể hoạt động tại nhiều tần số. Việc 
thay đổi tần số hoạt động có nhiều dạng khác nhau như 
thay đổi tần số hoạt động hiện tại [5], từ băng thông 
rộng thành băng thông hẹp [10], hoặc kết hợp cả hai 
[6]. Khả năng thay đổi tần số sẽ giúp cho hệ thống linh 
hoạt hơn trong việc truyền dữ liệu. Không chỉ thế, hệ 
thống sẽ được tinh giản hơn nhờ giảm thiểu số lượng 
anten cần sử dụng.  

Bên cạnh tái cấu hình tần số, anten tái cấu hình 
phân cực cũng có những ưu điểm đáng chú ý. Anten tái 
cấu hình phân cực có khả năng phát ra nhiều loại phân 

cực, điển hình là phân cực tròn và phân cực tuyến tính 
tùy thuộc vào trạng thái hoạt động của linh kiện. Phân 
cực tròn thường được ưa chuộng hơn vì nó có thể giảm 
thiểu sai lệch phân cực và suy hao fading trong môi 
trường. Từ đó cải thiện được chất lượng tín hiệu tryền 
đi và cần thiết trong ứng dụng tên lửa hoặc điều khiển 
từ xa. Từ những ưu điểm trên, ta có thể kết luận rằng 
bằng cách kết hợp nhiều kiểu tái cấu hình trong cùng 
một anten, hệ thống truyền dữ liệu sẽ nhỏ gọn, linh 
hoạt và đa năng hơn. 
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Hình 1. Thiết kế anten đề xuất (a) hướng nhìn từ trên 
xuống (b) hướng nhìn cạnh bên. 

  

L = 0.4nH R = 1.3Ω 

            
 

L = 0.4nH CT = 0.15pF

 
 (a) (b) 
Hình 2. Mô hình mạch điện tương đương của PIN 
Diode (a) trạng thái ON (b) trạng thái OFF. 
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Bài báo đề xuất anten vi dải tái cấu hình tần số và 
phân cực sử dụng PIN Diode. Tái cấu hình tần số tại 
1.8 GHz và 2.4 GHz, trong khi tái cấu hình phân cực 
tròn xảy ra tại tần số 1.8 GHz. Bài báo gồm các mục 
như sau. Mục 2 mô tả thiết kế đề xuất và mục 3 sẽ phân 
tích đặc tính của anten. Mục 4 trình bày kết quả đo và 
mô phỏng và mục 5 kết luận về thiết kế. 

II. THIẾT KẾ ANTEN 
Thiết kế đề xuất là một anten vi dải vuông được cấp 

nguồn bằng cáp đồng trục. Khung vuông bên ngoài 
được liên kết với anten vi dải bên trong bằng bốn PIN 
Diode đặt tại điểm giữa của các cạnh. Mặc dù anten vi 
dải có dạng hình vuông, khung vuông có hai góc đối 
diện nhau bị gọt (Xcut, Ycut) để tạo phân cực tròn [11]. 
Cần lưu ý rằng tâm của anten vi dải bên trong và khung 
bên ngoài không trùng với nhau. Khoảng trống được 
chèn giữa đế điện môi FR-4 và lớp GND. Để cấp 
nguồn DC cho linh kiện, 2 thanh pin (via) được xuyên 
qua đế điện môi và kết nối với nguồn DC ngoài. Các 
cuộn cảm RF (L_choke) cũng được sử dụng để chặn 
công suất RF rò rỉ ra ngoài anten. Mô hình thiết kế 

được minh họa trong Hình 1 với các thông số được 
biểu thị và giá trị tối ưu của chúng được liệt kê trong 
Bảng 1. 

Các PIN Diode có trạng thái ON hoặc OFF đều 
được mô phỏng dựa trên mô hình mạch điện tương 
đương. Trạng thái ON được mô hình bằng mạch điện 
nối tiếp của điện trở (R = 1.3 Ω) và cuộn cảm (L = 0.4 
nH), còn trạng thái OFF thì là mạch nối tiếp của cuộn 
cảm (L = 0.4 nH) và tụ điện (CT = 0.15 pF). Giá trị của 
các linh kiện tương ứng và hình vẽ của mạch điện được 
minh họa trong Hình 2. 

III. ĐẶC TÍNH CỦA ANTEN 
Khả năng tái cấu hình tần số và phân cực của anten 

được dựa trên 4 PIN Diode liên kết anten vi dải và 
khung ngoài. Khi PIN Diode OFF, chỉ có anten vi dải 
bức xạ, do đó anten hoạt động ở tần số cao hơn là 2.4 
GHz. Ngược lại, khung vuông ngoài sẽ có thể kết nối 
với anten và hoạt động tại 1.8 GHz nếu PIN Diode ON. 
Chú ý rằng là tâm của anten vi dải và khung ngoài lệch 
nhau một đoạn ngắn để có phối hợp trở kháng tốt nhất. 

Tần số hoạt động tại mỗi băng tần có thể được 
chỉnh bằng thông số Lpx (x=1; 2), trong đó Lp1 là kích 
thước của anten vi dải bên trong và Lp2 là của khung 
vuông bên ngoài. Xem xét sự thay đổi của Lp1 được 
mô tả trong Hình 3. Khi PIN Diode ON, tần số cộng 
hưởng ở vùng 1.8 GHz không thay đổi, nhưng khi PIN 
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Hình 3. Khảo sát thông số Lp1 tại 2 trạng thái PIN 
Diode (a) |S11| (b) AR (c) Hiệu suất (d) Độ lợi. 
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Hình 4. Khảo sát thông số Lp2 tại 2 trạng thái PIN 
Diode (a) |S11| (b) AR (c) Hiệu suất (d) Độ lợi. 
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Hình 5. Khảo sát thông số dair tại 2 trạng thái PIN 
Diode (a) |S11| (b) AR (c) Hiệu suất (d) Độ lợi. 

         (a)          (b) 
Hình 6. Phân bố vecto trường điện khi PIN Diode ON 
tại 1.8 GHz (a) 0° (b) 90°. 
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Diode OFF, tần số cộng hưởng bị thay đổi trong vùng 
2.45 GHz ở cả ba giá trị của Lp1 là 34.5 mm, 35 mm và 
35.5 mm theo hướng giảm dần. Điều tương tự cũng 
xảy ra ở Lp2 như được vẽ trong Hình 4. Thông số Lp2 
chủ yếu ảnh hưởng lên tần số cộng hưởng của anten ở 
vùng 1.8 GHz khi PIN Diode ON, và hầu như không 
đổi ở vùng 2.4 GHz khi PIN Diode OFF. Kết quả này 
cho thấy các tần số cộng hưởng và hiệu suất anten ở 
1.8 GHz và 2.4 GHz được điều khiển và tối ưu hóa 
một cách độc lập nhau. 

Một trong những thông số quan trọng khác trong 
thiết kế được đề xuất là dair, chính là chiều dày khoảng 
trống tách biệt đế điện môi và lớp đất (Ground-GND). 
Như minh họa ở Hình 5, khi dair thay đổi từ 1.2 mm 
đến 1.6 mm đến 2 mm, cả hai vùng tần số 1.8 GHz và 
2.4 GHz đều bị ảnh hưởng đáng kể. Theo đó, dair càng 
tăng, tần số hoạt động càng giảm về vùng tần số thấp 
hơn. Điều này có thể được giải thích bởi công thức tính 
chiết suất hiệu dụng (1) trong [12] và tần số cộng 
hưởng tương ứng (2) trong [13] như sau 

 1 2r s r air
e

s air

t d
t d

H H
H

�
|

�
 (1) 

 
2 px e

cf
L H

  (2) 

với εr1 và εr2 là hằng số điện môi của đế điện môi và 
của không khí. Dựa trên các kết quả mô phỏng trong 
Hình 5, dair = 1.6 mm mm đã được chọn để anten này 
có thể hoạt động tại cả ứng dụng GSM 1.8 GHz và 
Wi-Fi 2.4 GHz. Khoảng trống dair này cũng ảnh hưởng 
quan trọng đến hiệu suất của anten. Trong mô phỏng, 
khi dair = 0 và PIN Diode OFF, anten hoạt động tại 1.96 
GHz với hiệu suất chỉ khoảng 27.5%. Khi chèn khoảng 
trống dair = 1.6 mm và ở PIN Diode OFF, anten hoạt 
động tại 2.4 GHz và hiệu suất được cải thiện đến 
khoảng 74%. 

Hình 6 mô tả phân bố trường điện tại 1.8 GHz khi 

PIN Diode ON để chứng minh phân cực tròn của anten 
tại tần số này. Với biên độ tương đương nhau và độ 
lệch pha 90°, trường điện quay ngược chiều kim đồng 
hồ cho biết rằng anten bức xạ phân cực tròn phải. Kết 
quả này phù hợp với kết quả tỷ số trục (Axial Raio-
AR) ở các kết quả trước. 

IV. KẾT QUẢ ĐO ĐẠC VÀ MÔ PHỎNG 
Thiết kế anten sau khi tối ưu hóa bằng mô phỏng 

được chế tạo (Hình 7) và đo đạc thực nghiệm. Kết quả 
hệ số phản xạ (|S11|) trong Hình 8 cho thấy tần số cộng 
hưởng bị lệch đi một ít so với kết quả mô phỏng, ở cả 
hai chế độ hoạt động của PIN Diode. Cụ thể là bị dịch 
từ 1.8 GHz (mô phỏng) thành 1.79 GHz (thực nghiệm) 
khi PIN Diode ON và bị dịch từ 2.44 GHz (mô phỏng) 
thành 2.42 GHz (thực nghiệm) khi PIN Diode OFF. 
Khoảng dịch tần số này được cho là do khoảng cách 
dair trong thực nghiệm có thể lớn hơn 1.6 mm một chút, 
dẫn đến sự dịch giảm của cả băng tần như đã thảo luận 
ở trên. Theo Hình 9, băng thông 3-dB AR (phân cực 
tròn) tương đồng giữa mô phỏng và thực nghiệm, 
tương ứng lần lượt 1.78 – 1.81 GHz và 1.78 – 1.8 GHz.  

Đồ thị bức xạ tại hai mặt phẳng xz và yz của thiết kế 
anten đề xuất được mô tả trong Hình 10. Kết quả cho 
thấy anten đề xuất cho đồ thị bức xạ khá tốt với hướng 
bức xạ cực đại broadside. Khi PIN Diode ON tại vùng 
tần số 1.8 GHz, anten cho độ lợi mô phỏng và thực 
nghiệm tương ứng là 3.6 dBi và 2.3 dBi. Khi PIN 
Diode ON tại vùng tần số 2.4 GHz, anten cho độ lợi  
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Hình 9. Kết quả tỷ số trục (Axial Raio-AR) của anten 
khi PIN Diode ON. 

Bảng 1. Giá trị thông số tối ưu của thiết kế anten đề 
xuất. (Đơn vị: mm) 

Lp1 Wp1 Lp2 Wp2 g 

51.8 51.8 35 35 0.5 

Xcut Ycut Ym Yf dair 

7 7 4.5 8.5 1.6 
  

 
 (a) (b) 
Hình 7. Anten chế tạo thực tế (a) hướng nhìn từ trên 
xuống (b) hướng nhìn cạnh. 
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Hình 8. Kết quả |S11| đo và mô phỏng của anten tại 2 
trạng thái PIN Diode. 
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mô phỏng và thực nghiệm tương ứng là 7.3 dBi và 
5.3 dBi. Sự sụt giảm độ lợi so sánh giữa thực nghiệm 
và mô phỏng được cho là do sự suy hao đế điện môi 
FR-4. 

V.  KẾT LUẬN 
Bài báo đề xuất thiết kế anten tái cấu hình tần số và 

phân cực dùng PIN Diode cho ứng dụng GSM và 
Wifi. Anten tái cấu hình tần số tại 1.8 GHz và 2.4 GHz 
trong khi đó có khả năng tái cấu hình phân cực 
tròn/tuyến tính tại vùng tần số 2.4 GHz. Mặc dù thiết 
kế trên đế FR-4, hiệu suất của anten được cải thiện 
đáng kể khi chèn 1 khoảng trống nhỏ tách biệt giữa đế 
điện môi và mặt phẳng đất. Kết quả mô phỏng và thực 
nghiệm khá tương đồng nhau. Anten cho đồ thị bức xạ 
broadside khá tốt với độ lợi chấp nhận được. Thiết kế 
anten đề xuất còn có cấu hình thấp, hứa hẹn cho các 

ứng dụng khác như truyền thông vệ tinh, vô tuyến 
nhận thức, v.v. 
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Hình 10. Đồ thị bức xạ chuẩn hóa của anten khi (a) 
PIN Diode ON tại 1.79 GHz; (b) PIN Diode OFF tại 
2.42 GHz. 
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Abstract— Bài báo đề xuất một phương pháp mã hóa khóa công 
khai có thể chối từ đồng thời hai bên dựa trên việc cải tiến 
phương pháp hóa khóa công khai có thể chối từ bên nhận sử 
dụng thuật toán Elgamal đã được đề xuất trong [12] bằng cách 
sử dụng một biến thể của thuật toán mã hóa ElGamal được đề 
xuất trong [11], phương pháp đề xuất có khả năng chối từ đồng 
thời cả hai bên và được chứng minh đầy đủ tính chất đúng đắn, 
an toàn và chối từ của một giao thức mã hóa có thể chối từ. 

Keywords- Mã hóa có thể chối từ, mã hóa khóa công khai có 
thể chối từ, mã hóa Elgamal cải tiến. 

1.  GIỚI THIỆU 
Mã hóa có thể chối từ (MHCTCT) là một kỹ thuật mật mã 

đặc biệt và tiếp cận khác biệt với mã hóa thông thường. Trong 
MHCTCT, một bản mã cho phép giải mã ra hai bản rõ khác 
nhau tùy thuộc vào khóa (hoặc thuật toán) giải mã sử dụng. 
Mục đích của MHCTCT nhằm chống lại tấn công cưỡng ép, 
trong kịch bản mà đối phương tấn công đã thu được bản mã và 
ép buộc các bên truyền tin trình ra bản rõ, khóa mã và thuật 
toán mã hóa [1]. Khái niệm MHCTCT được Canetti và cộng sự 
công bố lần đầu trong [1], ứng dụng quan trọng nhất của 
MHCTCT là chống lại tấn công cưỡng ép trong truyền tin mật, 
ngoài ra còn ứng dụng lưu trữ dữ liệu nhạy cảm [2-4], ứng 
dụng trong các môi trường giao dịch đa bên không cam kết nội 
dung như các giao thức bỏ phiếu điện tử, đấu giá điện tử [5]. 

MHCTCT đã được nghiên cứu và đề xuất cụ thể một số 
giao thức sử dụng hệ mật khóa công khai [6], hoặc sử dụng hệ 
mật khóa bí mật [7]. Gần đây, một giải pháp MHCTCT được 
đề xuất sử dụng thuật toán mã hóa giao hoán và khóa bí mật 
dùng chung trong [8]. Bài toán đảm bảo an toàn của các giao 
thức MHCTCT chống tấn công cưỡng ép được thảo luận trong 
các bài báo [9-10], vấn đề xác thực giữa các bên truyền tin 
chống lại tấn công cưỡng ép chủ động khi kẻ tấn công chủ 
động giả mạo cũng được đề cập trong [10].  

Trong bài báo [12] đã đề xuất thuật toán mã hóa khóa công 
khai có thể chối từ bên nhận sử dụng thuật toán Elgamal. Từ 
phương pháp được MHCTCT bên nhận được đề xuất trong 
[12], bài báo này đề xuất một cải tiến của phương pháp này 
bằng cách thay thế thuật toán mã hóa Elgamal bằng thuật toán 
Elgamal cải tiến được đề xuất trong [11], phương pháp đề xuất 
mới này có thuộc tính chối từ đồng thời hai bên, đồng thời 
được chứng minh đầy đủ các tính chất của một giao thức mã 
hóa khóa công khai có thể chối từ bên nhận theo định nghĩa của 
Canetti [10]. Trong nội dung bài báo này, Phần 2 mô tả mô 
hình truyền tin và ngữ cảnh tấn công. Phần 3 giới thiệu chi tiết 

phương pháp đề xuất. Phần 4 chứng minh các tính chất của 
phương pháp đề xuất. Phần 5 kết luận 

2. MÔ HÌNH TRUYỀN TIN VÀ NGỮ CẢNH TẤN CÔNG 
Mô hình truyền tin và ngữ cảnh tấn công cưỡng ép trong việc 
thực hiện truyền tin bằng mã hóa có thể chối từ được mô tả chi 
tiết như sau: 
Sau khi bản mã được gửi, đối phương chặn thu được bản mã 
trên kênh truyền, tiến hành tấn công cưỡng ép bên gửi, hoặc 
bên nhận, hoặc đồng thời cả hai bên trình ra: 
1. Bản rõ tương ứng với bản mã; 
2. Các thuật toán mã hóa và giải mã; 
3. Khóa mã cùng với việc lặp lại toàn bộ quá trình mã hóa 
thông điệp để sinh ra các khối bit của bản mã hoặc quá trình 
giải mã bản mã để khôi phục thông điệp. 
Việc chống lại tấn công đã mô tả ở trên được giải quyết nếu 
phương pháp MHCTCT tạo ra bản mã bằng khóa giả mạo 
(hoặc thuật toán giả mạo) không phân biệt tính toán với bản mã 
tạo ra từ mã hóa xác suất. Để thỏa mãn điều kiện này, phương 
pháp MHCTCT khóa công khai có một số tiêu chí thiết kế như 
sau: 
1. MHCTCT khóa công khai phải được thực hiện dưới dạng 
mã hóa đồng thời hai thông điệp, một thông điệp bí mật và một 
thông điệp giả mạo để tạo ra một bản mã truyền trên kênh 
truyền công cộng; 
2. Khi bị tấn công, hai bên sử dụng thuật toán mã hóa hoạt 
động ở chế độ chối từ (thuật toán giả mạo) để trình diễn lại quá 
trình mã hóa hoặc giải mã khôi phục thông điệp giả mạo, thông 
điệp này hoàn toàn phù hợp với giao thức mã hóa, tham số 
khóa công khai, bản mã có trong tay đối phương và thuật toán 
mã hóa, thuật toán giải mã trình ra cho đối phương; 
3. Bên nhận sử dụng một tham số bí mật được chia sẽ trước 
giữa hai bên và sử dụng thuật toán hoạt động ở chế độ bí mật 
(thuật toán thực sự sử dụng) để khôi phục được chính xác 
thông điệp bí mật ở chế độ giải mã mật. 

3. PHƯƠNG PHÁP MÃ HÓA KHÓA CÔNG KHAI CÓ 
THỂ CHỐI TỪ SỬ DỤNG MỘT BIẾN THỂ CỦA THUẬT 

TOÁN ELGAMAL 
3.1 Thuật toán mã hóa Elgamal cải tiến (thuật toán dùng 
để trình ra cho đối phương cưỡng ép) 
Thuật toán mã hóa Elgamal cải tiến được tác giả Lưu Hồng 
Dũng và các cộng sự đề xuất trong [11], thuật toán đảm bảo 
tính an toàn về mặt bảo mật. Thuật toán được mô tả như sau: 
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Thuật toán 3.1 (thuật toán giả mạo, dùng để trình ra cho đối 
phương): 
Hình thành tham số khóa 
- Chọn cặp số nguyên tố p  sao cho bài toán logarit trong p  
là khó giải; 
- Chọn g  là phần tử sinh của nhóm * ;p   
- Khóa bí mật x  là một giá trị được chọn ngẫu nhiên trong 
khoảng (1, 1);p �   
- Khóa công khai y  được tính theo công thức mod ;xy g p  
các bên giữ bí mật ,x  công khai , , .p g y  Khóa công khai y  
của mỗi bên phải được một CA tin cậy chứng thực. 
Quá trình mã hóa 
A là người gửi, B là người nhận. A có khóa bí mật là Ax  và 
khóa công khai là: 

 modAx
Ay g p      (1) 

B có khóa bí mật là Bx  và khóa công khai là: 
modBx

By g p      (2) 
Để gửi bản tin [0, )M p�  cho B, A thực hiện các 

bước như sau: 
1. A chọn  ngẫu nhiên (0, );Ak p�     
2. A sử dụng khóa công khai của B là By  để tính thành phần 
C  theo công thức: 
 mod ;A Ak x

BC My p�    (3) 
3. Tính thành phần R  theo công thức: 
 mod ;AkR g p     (4) 
4. Gửi bản mã ( , )C R  cho B. 
Quá trình giải mã 
Từ bản mã ( , )C R  nhận được, B khôi phục bản tin M  như 
sau: 

( ) modBx
AM C Ry p�    (5) 

B khôi phục được chính xác M  vì: 

( ) ( )

( ) ( )

( ) mod ( ) mod

mod mod

( ) mod

B A A B

A A B A A A A B

B A A A A B

x k x x
A

k x x k x k x x
B

x k x k x x

C Ry p C g g p
Cg p My g p
M g g p M

� �

� � � � �

� � �

  

   

  

 

Thuật toán đảm bảo tính xác thực hai chiều, khi bên gửi mã 
hóa dùng khóa công khai của bên nhận kết hợp khóa bí mật 
của bên gửi, bên nhận khi giải mã dùng khóa công khai của 
bên gửi kết hợp khóa bí mật của bên nhận. 
3.2 Thuật toán mã hóa có thể chối từ dựa trên thuật toán 
Elgamal cải tiến (thuật toán bí mật) 
Thuật toán mã hóa có thể chối từ được đề xuất trong bài báo 
này dựa trên cách thức MHCTCH được Klonowski và cộng sự 
công bố trong [12] vào năm 2008, trong đó thuật toán mã hóa 
Elgamal được thay thế bằng thuật toán mã hóa Elgamal cải 
tiến như đã trình bày trong mục 3.1. Chi tiết thuật toán mã hóa 
có thể chối từ được trình bày như sau: 
Thuật toán 3.2 (thuật toán bí mật hai bên sử dụng mã 
hóa/giải mã): 
Quá trình mã hóa 

A muốn truyền bản tin bí mật tM  và ngụy trang bằng một bản 
tin giả mạo ,fM  để thực hiện được mã hóa có thể chối từ, 
điều kiện là B bí mật gửi khóa riêng Bx  cho A trước khi thực 
hiện quá trình truyền tin.  
A thực hiện mã hóa như sau: 
1. A tính giá trị trung gian: 

( )mod ;A fk H M p    (6)  
2. A sử dụng khóa công khai của B là By  để tính thành phần 
C  theo công thức: 
 mod ;A A Bk x x

f B tC M y M p�    (7) 
3. A tính thành phần R  theo công thức: 
 mod ;Ak

tR g M p    (8) 
4. Gửi bản mã ( , )C R  cho B. 
Quá trình giải mã 
Từ bản mã ( , )C R  nhận được, B có hai chế độ giải mã: 
x Giải mã ở chế độ bị cưỡng ép (chế độ chối từ): B trình ra 

cho đối phương thuật toán Elgamal cải tiến như trình bày 
ở mục 3.1 (thuật toán 3.1), sử dụng công thức giải mã (5) 
giải mã và trình ra cho đối phương tấn công bản tin giả 
mạo :fM  

( ) modBx
f AM C Ry p�    (9) 

B khôi phục được chính xác fM  vì: 

( )

( )

( ) ( )

( ) mod ( ) mod

mod

mod

( ) mod

B A A B

A A B B

A A B A A B B

B A A B A A B B

x k x x
A t

k x x x
t

k x x k x x x
f B t t

x k x x k x x x
f t t f

C Ry p C g M g p

Cg M p

M y M g M p

M g M g M p M

� �

� � �

� � � �

� � � �

  

  

  

  

  

x Giải mã ở chế độ bí mật: B thực hiện các bước như sau 
để khôi phục thông điệp bí mật :tM  

1. Khôi phục fM  từ công thức (9); 
2. Từ ,fM  khôi phục ( )mod ;A fk H M q  
3. Tính tM  theo công thức sau: 

modAk
tM Rg p�    (10) 

B khôi phục được chính xác tM  vì: 
mod modA A Ak k k

t tRg p g M g p M� �    

3.3 Cách thức chối từ của thuật toán đề xuất 
Trường hợp 1: chối từ bên gửi 
Ngữ cảnh: khi đối phương thu được bản mã ( , )C R  được tạo 
ra từ thuật toán mã hóa có thể chối từ (thuật toán 3.2), đối 
phương cưỡng ép A thực hiện lại quá trình mã hóa.  
A trình ra thông điệp giả mạo ,fM  A sử dụng thuật toán 3.1 

thực hiện lại quá trình mã hóa (với một giá trị ngẫu nhiên *
Ak  

mới), khi đó bản mã tạo ra sẽ là * *( , )C R , trong đó:  
** mod ;A Ak x

f BC M y p�  (theo công thức (3));  
** mod ;AkR g p   (theo công thức (4)); 
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lúc này * *( , ) ( , )C R C Rz  đang có trong tay đối phương, điều 
này được lý giải hoàn toàn hợp lý, vì thuật toán 3.1 là thuật 
toán khóa công khai có tính chất xác suất, mỗi lần mã hóa 
khác nhau sẽ chọn một giá trị Ak  khác nhau, do vậy mã hóa 
cùng một bản rõ ở các lần mã hóa khác nhau sẽ tạo ra các bản 
mã khác nhau. 
Trường hợp 2: chối từ bên nhận 
Ngữ cảnh: khi đối phương thu được bản mã ( , )C R  được tạo 
ra từ thuật toán mã hóa có thể chối từ (thuật toán 3.2), đối 
phương yêu cầu B thực hiện lại quá trình giải mã. B sử dụng 
thuật toán 3.1 khôi phục chính xác thông điệp giả mạo. 
Do công thức giải mã khôi phục thông điệp giả mạo fM  của 
cả hai thuật toán giả mạo (thuật toán 3.1) và thuật toán bí mật 
(thuật toán 3.2) là công thức (5) và công thức (9) hoàn toàn 
giống nhau. Do vậy B sử dụng công thức giải mã (5) của thuật 
toán sẽ khôi phục được chính xác thông điệp giả mạo :fM  

( ) modBx
A fC Ry p M�   

Trường hợp 3: chối từ đồng thời hai bên 
Ngữ cảnh: Đối phương thu được bản mã ( , )C R  được tạo ra từ 
thuật toán mã hóa có thể chối từ (thuật toán 3.2), đối phương 
yêu cầu A thực hiện lại quá trình mã hóa đồng thời B thực 
hiện lại quá trình giải mã. Hai bên sử dụng thuật toán giả mạo 
(thuật toán 3.1) trình diễn lại quá trình mã hóa và giải mã và 
đảm bảo trình ra bản rõ, tham số mã hóa/giải mã hoàn toàn 
phù hợp với thuật toán 3.1 trình ra cho đối phương và bản mã 
có trong tay đối phương. 
Quá trình này là kết hợp đồng thời của Trường hợp 1 và 
Trường hợp 2, và như đã trình bày ở trên, thuật toán hoàn toàn 
đáp ứng tính chất chối từ đồng thời hai bên. 

4. TÍNH ĐÚNG ĐẮN, AN TOÀN VÀ CHỐI TỪ CỦA 
PHƯƠNG PHÁP 

4.1 Định nghĩa về mã hóa khóa công khai có thể chối từ 
đồng thời hai bên 
Phương pháp thực hiện mã hóa có thể chối từ như trình bày ở 
mục 3 sử dụng cách thức chia sẻ khóa trước kết hợp với mã 
hóa khóa công khai Elgamal. Từ các khái niệm của Canetti và 
cộng sự trong [1], phương pháp bài báo đề xuất là phương 
pháp mã hóa khóa công khai có thể chối từ đồng thời hai bên. 
Định nghĩa về mã hóa khóa công khai có thể chối từ đồng thời 
bên được phát biểu như sau [1]: 
Định nghĩa 1: giao thức mã hóa khóa công khai có thể chối 
từ đồng thời hai bên 
Một giao thức mã hóa S  với bên gửi A, bên nhận B và tham 
số an toàn n , được gọi là một giao thức mã hóa khóa công 
khai có thể chối từ bên nhận nếu thỏa mãn: 
Tính đúng đắn: Bên nhận luôn giải mã khôi phục được đúng 
đắn bản rõ do bên gửi mã hóa và truyền sang bên nhận. 
Tính an toàn: Với 1 2,m m� �  không gian các bản rõ, thỏa 

mãn � � � �1 2 .
c

COM m COM mS S|  
Tính chối từ: Tồn tại hai thuật toán giả mạo hiệu quả ,A BI I  
sử dụng các tham số 1 2,m m � không gian các bản rõ cùng các 
tham số được hai bên lựa chọn ngẫu nhiên đều và độc lập Ar  

và Br  làm đầu vào, với bản mã � �1, , ,A Bc COM m r rS  và các 

tham số � � � �1 2 1 2, , , , , , , ,A A A B B Br m r c m r m r c mI I   khi đó: 

� � � �� �2 2 2, , , , , , , ,
c

A B A B A Bm r r c m r r COM m r rS|  

(với :c| ký hiệu không phân biệt được về mặt tính toán của hai 
phân bố xác suất). 
4.2 Chứng minh tính đúng đắn, an toàn và chối từ của 
phương pháp đề xuất 
Mệnh đề 1: Phương pháp mã hóa được trình bày như ở mục 3 
là một giao thức mã hóa khóa công khai có thể chối từ đồng 
thời hai bên theo Định nghĩa 1.  
Chứng minh: 
Áp các tham số theo Định nghĩa 1, với: 

1 2, ;t fm M m M   
( )modA B fr r H M p   (là  giá trị Ak  tính toán bí mật theo 

công thức (6) ở thuật toán 3.2); 
A Br r k   (là giá trị Ak  được chọn ngẫu nhiên ở thuật 

toán 3.1). 
Tính đúng đắn:  
Tính đúng đắn của giao thức được thỏa mãn khi khôi phục 
được chính xác thông điệp bí mật tM  và thông điệp giả mạo 

fM  ứng với hai trường hợp: 
- Giải mã ở chế độ bí mật bằng công thức (10); 
- Giả mã ở chế độ chối từ bằng công thức (9). 
Tính an toàn:  
Quá trình mã hóa 
Từ thuật toán 3.2, ta có: 

� �1 ( , ) ( mod , mod );A A B Ak x x k
f B t tCOM m C R M y M p g M pS

�   
Từ thuật toán 3.1, ta có: 

� �2 ( , ) ( mod , mod );A A Ak x k
BCOM m C R My p g pS

�   
Do xác suất ngẫu nhiên của tM  trên không gian bản rõ hoàn 
toàn tương đương với xác suất ngẫu nhiên của fM  trên cùng 
không gian này, nên  

( mod , mod ) ( mod , mod )A A B A A A A
c

k x x k k x k
f B t t BM y M p g M p My p g p� �|  

do vậy: 

� � � �1 2

c
COM m COM mS S|  

Quá trình giải mã 
Áp các tham số theo Định nghĩa 1, với 1 2,t fm M m M  , từ 
các công thức (10),(5) ta có: 

� �1 modAk
tCOM m Rg p MS

�   

� �2 ( ) modBx
A fCOM m C Ry p MS

�   
Do xác suất ngẫu nhiên của tM  trên không gian bản rõ hoàn 
toàn tương đương với xác suất ngẫu nhiên của fM  trên cùng 
không gian này, do vậy: 

� � � �1 2

c
COM m COM mS S|  

Tính chối từ: 
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Do cách chọn ngẫu nhiên (0, )Ak p�  ở thuật toán 3.1 và cách 
tính ( ( )mod )A fk H M p  ở thuật toán 3.2, ta có: 

2 2; ; ;
c c c

A A B Bm m r r r r| | |  
Từ công thức (7),(8) của thuật toán 3.2, ta có: 

� �1, , ( , )

( mod , mod );A A B A

A B

k x x k
f B t t

COM m r r C R

M y M p g M p
S

�

  

 
 

Từ công thức (3),(4) của thuật toán 3.1, ta có: 
� �2 , , ( , )

( mod , mod );A A A

A B

k x k
f B

COM m r r C R

M y p g p
S

�

  

 
 

Do xác suất ngẫu nhiên của tM  trên không gian bản rõ hoàn 
toàn tương đương với xác suất ngẫu nhiên của fM  trên cùng 
không gian này, nên:  

( mod , mod ) ( mod , mod )A A B A A A A
c

k x x k k x k
f B t t f BM y M p g M p M y p g p� �|  

do vậy: 

� �� � � �� �2 1 2 2, , , , , , , , , , .
c

A B A B A B A Bm r r COM m r r m r r COM m r rS S|
 

5. KẾT LUẬN 
Phương pháp đề xuất trong bài báo sử dụng thuận toán mã hóa 
khóa công khai Elgamal (một biến thể cải tiến) để mã hóa 
đồng thời hai thông điệp, một thông điệp bí mật và một thông 
điệp giả mạo tạo ra một bản mã để truyền trên kênh truyền, 
tùy ngữ cảnh mà bên nhận có thể giải mã trình ra thông điệp 
giả mạo hoặc khôi phục thông điệp bí mật. Mặc dù sử dụng 
mã hóa khóa công khai, phương pháp đề xuất chia sẻ trước các 
tham số bí mật để bên nhận có thể khôi phục được chính xác 
thông điệp bí mật.  
Với việc sử dụng thêm một hàm băm để thực hiện xác thực, 
phương pháp để xuất đảm bảo tính an toàn, xác thực và toàn 
vẹn trong truyền tin mật 
Phương pháp đề xuất đảm bảo tính đúng đắn trong mã hóa và 
giải mã, tính chối từ thuyết phục khi thực hiện chối từ đồng 
thời hai bên. Với việc thông điệp giả mạo được tạo lập ngay 
khi mã hóa, phương pháp chối từ được thực hiện dưới dạng 
MHCTCT kế hoạch trước (plan ahead-deniable encryption).  
Về độ phức tạp tính toán của phương pháp đề xuất quá trình 
mã hóa và giải mã đều sử dụng tăng thêm một phép toán lũy 
thừa modulo so với mã hóa Elgamal tiêu chuẩn. Với tính an 

toàn và xác thực, phương pháp đề xuất có tính khả thi cao để 
có thể ứng dụng được trong thực tiễn. 
Nhược điểm của phương pháp đề xuất là để thực hiện được 
phương pháp mã hóa có thể chối từ, B phải gửi khóa riêng của 
B cho A, điều này sẽ dẫn đến việc A có thể mạo nhận B để 
giao dịch với người dùng khác, khi mà A có đầy đủ khóa mã 
của B (cả khóa công khai và khóa riêng). Việc khắc phục 
nhược điểm này sẽ được nhóm tác giả tiếp tục nghiên cứu và 
công bố trong một bài báo mở rộng khác. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[1] Ran Canetti, Cynthia Dwork, Moni Naor, and Rafail Ostrovsky, 

"Deniable Encryption," Proceedings Advances in Cryptology – 
CRYPTO 1997. Lectute Notes in Computer Science. Springer – Verlag. 
Berlin, Heidelberg, New York, pp. 90-104, 1997. 

[2] Truecrypt: Free open-source on-the-fly encryption. [Online]. 
http://truecrypt.org. 

[3] Roger Needham, and Adi Shamir Ross Anderson, "The steganographic 
file system. In Information Hiding," Springer, pp. 73-82, 1998. 

[4] AndrewD. McDonald and MarkusG. Kuhn. Stegfs, "A steganographic 
file system for linux. In Andreas Pfitzmann, editor, Information," 
Springer Berlin Heidelberg, pp. 463–477, 2000. 

[5] B. Meng, "A Secure Internet Voting Protocol Based on Non-interactive 
Deniable Authentication Protocol and Proof Protocol that Two 
Ciphertexts are Encryption of the Same Plaintext," Journal of Networks, 
pp. 370–377, 2009. 

[6] I. Yu, E. Kushilevits, and R. Ostrovsky, "Efficient Non-interactive 
Secure Computation," Advances in Cryptology -- EUROCRYPT 2011. 
Lectute Notes in Computer Science. Springer – Verlag. Berlin, 
Heidelberg, New York, pp. 406-425, 2011. 

[7] C. Wang and J.A. Wang , "Shared-key and Receiver-deniable 
Encryption Scheme over Lattice," Journal of Computational Information 
Systems, pp. 747-753, 2012. 

[8] N.A. Moldovyan, A.A. Moldovyan, and A.V. Shcherbacov, "Deniable-
encryption protocol using commutative transformation," Workshop on 
Foundations of Informatics, pp. 285-298, 2016. 

[9] N.A. Moldovyan, A.N. Berezin, A.A. Kornienko, and A.A. Moldovyan, 
"Bi-deniable Public-Encryption Protocols Based on Standard PKI," 
Proceedings of the 18th FRUCT & ISPIT Conference, Technopark of 
ITMO University, Saint-Petersburg, Russia. FRUCT Oy, Finland, pp. 
212-219, 2016. 

[10] A.A. Moldovyan, N.A. Moldovyan, and V.A. Shcherbakov, "Bi-
Deniable Public-Key Encryption Protocol Secure Against Active 
Coercive Adversary," Buletinul Academiei de Stiinte a Republicii 
Moldova. Mathematica, pp. 23-29, 2014. 

[11] Lưu Hồng Dũng, Trần Trung Dũng, Vũ Tất Thắng, “Phát triển thuật 
toán mã hóa Elgamal”, Hội thảo quốc gia lần thứ XV: Một số vấn đề 
chọn lọc của CNTT&TT - Hà Nội 2012. 

[12] Klonowski M., Kubiak P. and Kutylowski M, "Practical deniable 
encryption”, SOFSEM 2008: Theory and Pract. of Comput. Sci., pp. 
599-609, 2008.  

 

Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2020)

ISBN: 978-604-80-5076-4 179

http://truecrypt.org/


Thiết kế bộ chuyển đổi tín hiệu tạp âm thấp 
băng Ku có năng lượng tiêu thụ thấp, 

hệ số khuếch đại cao 
Đại Xuân Lợi1,2, Lê Văn Hồng2, Nguyễn Tiến Lập2, Hoàng Văn Phúc1* 

1Viện Tích hợp hệ thống, Học viện Kỹ thuật Quân sự, số 236 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 
2Trung tâm Kỹ thuật thông tin Công nghệ cao, Binh chủng Thông tin Liên lạc 

Email: *phuchv@lqdtu.edu.vn 
 
 

Abstract—Bài báo này trình bày thiết kế một khối chuyển 
đổi tín hiệu tạp âm thấp (LNB: Low Noise Block Down 
Converter). Mạch chuyển đổi tín hiệu RF (radio 
frequency) dải tần băng Ku (10,95 GHz – 11,7 GHz) 
xuống dải tần băng L (1,2 GHz – 1,95 GHz) sử dụng IC 
khuếch đại có hệ số tạp âm rất thấp 0,3 dB, bộ trộn tích 
cực với hệ số khuếch đại cao (45 dB) với hệ số nhiễu pha 
thấp, sử dụng công nghệ mô phỏng bộ lọc cao tần trên 
phần mềm ADS và CST với kích thước nhỏ gọn và hệ số 
suy hao thông qua S21 thấp. Khối LNB tiêu thụ dòng 
thấp khoảng 80 mA tại điện áp đầu vào 22 VDC. Trong 
bài báo trình bày chi tiết, phân tích các thành phần của 
khối LNB bao gồm bộ khuếch đại tạp âm thấp (LNA: 
Low Noise Amplifier), bộ lọc cao tần RF, bộ trộn tích 
cực, bộ khuếch đại tín hiệu trung tần (IF: Intermediate 
Frequency), và bộ lọc tín hiệu đầu ra IF. 

I. GIỚI THIỆU 
Khối chuyển đổi tín hiệu tạp âm thấp là một thành 

phần thiết yếu của trạm thông tin vệ tinh. Khối LNB 
thường được lắp đặt ngoài trời, lắp trực tiếp lên 
feedhorn của trạm thông tin vệ tinh. Khối LNB có 
nhiệm vụ chuyển đổi tín hiệu băng tần Ku (10,95 GHz 
– 11,7 GHz) được thu từ vệ tinh, xuống băng tần L (1,2 
GHz – 1,95 GHz). Việc chuyển đổi tín hiệu xuống giúp 
cho việc truyền tín hiệu (băng L) được truyền xa hơn 
bằng cáp đồng trục mà ít bị suy hao và tiết kiệm được 
chi phí [1]. 

Sơ đồ khối thiết kế khối LNB được thể hiện trên 
Hình 1, bao gồm các thành phần: bộ khuếch đại tạp âm 
thấp LNA, bộ lọc thông dải (10,95GHz – 11,7 GHz), 
bộ trộn tích cực, bộ khuếch đại và bộ lọc tần số trung 
tần IF. LNA là thành phần đầu tiên của khối LNB có 
nhiệm vụ khuếc đại tín hiệu yếu thu được từ ăng ten, 
tín hiệu đưa qua bộ lọc RF. Sau đó đi vào bộ trộn tích 
cực, trừ đi tần số LO (Local Oscillator) (9,75 GHz) để 
tạo ra tần số trung tần (1,2 GHz – 1,95 GHz). Cuối 
cùng, tín hiệu đầu ra bộ trọn qua bộ khuếch đại IF và 
bộ lọc IF đi theo cáp đồng trục đi vào trong nhà. Bộ 
LNB được nhóm nghiên cứu thiết kế với các chỉ tiêu 
kỹ thuật được mô tả trong Bảng 1 và thực hiện mô 
phỏng thiết kế tổng thể trên phần mềm ADS.   

 

 
 

Hình 1. Sơ đồ khối khối LNB. 
 

Bảng 1. Chỉ tiêu kỹ thuật khối LNB. 
TT Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị 
1 Dải tần số IF GHz 1,2 ÷ 1,95 
2 Tần số LO GHz 9,75 
3 Dải tần số RF GHz 10,95 ÷ 11,7 
4 Công suất đầu ra  dBm ≥ 0 
5 Hệ số khuếch đại dB 60 ÷ 70 
7 Hệ số tạp âm nhiệt dB ≤ 1,2 

8 Kiểu kết nối đầu 
ra  50Ω / N-

female 

9 Kiểu kết nối đầu 
vào  WR75G 

10 Nguồn cung cấp Vdc 18 ÷ 28 

11 Dòng tiêu thụ tại 
22VDC mA ≤ 80 

 
Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau. 

Trong phần II, chúng tôi miêu tả thiết kế khuếch đại tạp 
âm thấp. Phần III trình bày về bộ lọc thông dải RF và 
bộ lọc. Phần IV thể hiện thiết kế bộ lọc và khuếch đại 
tín hiệu trung tần. Các kết quả mô phỏng và thử 
nghiệm được trình bày tại phần V. Cuối cùng, chúng 
tôi kết luận bài báo trong phần VI. 

II. KHUẾCH ĐẠI TẠP ÂM THẤP (LNA) 
Khối khuếch đại tạp âm thấp sử dụng IC khuếch 

đại NE3503M04 [2]. Việc thiết kế bộ LNA được thực 
hiện trên phần mềm ADS với các tham số chính quan 
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tâm là: Mức tiêu thụ và điện áp cung cấp, hệ số khuếch 
đại, hệ số NF, và hệ số ổn định K. 
a. Mức tiêu thụ điện áp 

 IC khuếch đại NE3503M04 tiêu thu điện áp thấp 
100 mA tại điện áp cấp vào cổng D là 2 VDC, và điện 
áp mở cổng G là -0,4 VDC để đáp ứng được yêu cầu 
dòng tiêu thụ của toàn khối LNB là thấp. 
b. Hệ số tạp âm 

Đặc điểm qua trọng nhất của LNA là hệ số tạp âm. 
Ta xét công thức tính hệ số tạp âm của N mạng mắc 
nối tiếp sau: 

 2
1

1 1 2

1
...

. ...
N

N

F F
F F

G G G G

 
(1) 

Trong đó, F1, F2, …, FN tương ứng là hệ số tạp âm của 
mạng 2 cửa số 1, 2, …, N. Hơn nữa, G1, G2, …, GN 
tương ứng là hệ số khuếch đại công suất của các mạng 
2 cửa số 1, 2,.., N. 

Từ công thức (1) trên ta có thể rút ra nhận xét: Hệ 
số tạp âm của các tầng đầu tiên có ảnh hưởng lớn nhất 
đến hệ số tạp âm của cả hệ thống. Sơ đồ mạch phối 
hợp trở kháng trên phần mềm ADS được thể hiện trên 
Hình 2. Giá trị mô phỏng của hệ số tạp âm nằm trong 
khoảng 0,5 – 0,54 dB (Hình 3). Việc phối hợp trở 
kháng để đạt được hệ số tạp âm là tốt nhất đã phải 
đánh đổi bằng việc giảm hệ số khuếch đại.  

 

 
Hình 2. Sơ đồ nguyên lý khối LNA mô phỏng trên 

phần mềm ADS. 

 
Hình 3. Biểu đồ kết quả mô phỏng hệ số tạp âm. 

c. Hệ số khuếch đại 
Theo công thức (1) ta thấy hệ số khuếch đại công 

suất của các tầng đầu cũng có ảnh hưởng lớn đến hệ số 
tạp âm của cả hệ thống; ảnh hưởng đó thể hiện ở chỗ 
nếu hệ số khuếch đại công suất lớn thì có thể giảm nhỏ 
được hệ số tạp âm toàn tuyến. Khi hệ số khuếch đại 
công suất đủ lớn thì ảnh hưởng của hệ số tạp âm ở các 
tầng phía sau đến hệ số tạp âm của cả hệ thống là 
không đáng kể. Vì vậy, việc phối hợp trở kháng cho 
tầng LNA cần phải thực hiện cân đối giữa hệ tạp âm 
và hệ số khuếch đại để đạt được kết quả tốt nhất. Hệ số 
khuếch đại của tầng LNA được tính bằng tham số S21 
theo công thức (2).  

 1 2
21

2 1

r

i

z vS
z v
§ ·

 ¨ ¸
© ¹

                       (2) 

Trong đó, Z1 và Z2 tương ứng là trở kháng đầu vào, ra; 
Vr2 là điện áp phản xạ tại cổng 2, Vi1 là điện áp tới 
cổng 1. 

Kết quả mô phỏng nhận được hệ số khuếch đại S21 
đạt được từ 12,2 dB đến 13 dB (Hình 4). Việc chấp 
nhận giảm hệ số khuếch đại để đạt được hệ số tạp âm 
tốt nhất sẽ được bù sau trong bộ khuếch đại IF tầng 
tiếp theo. 

 
Hình 4. Kết quả mô phỏng tham số S. 

III. BỘ LỌC THÔNG DẢI RF VÀ BỘ TRỘN  
Tín hiệu sau khi qua bộ khuếch đại LNA được xử 

lý qua bộ lọc thông dải để lọc bỏ đi ảnh và các thành 
phần tạp nhằm nâng cao chất lượng tín hiệu trước khi 
vào bộ trộn. Bộ lọc thông dải được thiết kế hoàn toàn 
trên phần mềm ADS (Hình 5). Bộ lọc RF thiết kế kiểu 
bộ lọc cộng hưởng hình chữ U, nhằm giảm kích thước 
của bộ lọc [3].  

Các tham số của bộ lọc chiều rộng W (mm), chiều 
dài L (mm) của mạch microstrip và các khoảng trống 
giữa các microstrip được tính toán trên công cụ 
LineCalc của ADS, sau đó được tối ưu hóa bằng mô 
phỏng để bộ lọc đạt được hệ số suy hao thông qua là 
thấp nhất. Hình 6 thể hiện kết quả mô phỏng sau mô 
phỏng Momentum cho thấy hệ số suy hao thông qua 
(S21) của bộ lọc RF lớn nhất là 1,2 dB và hệ số S11, 
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S22 đạt được dưới mức -20 dB đảm bảo năng lượng 
được truyền qua bộ lọc là lớn nhất. 

 

 

Hình 5. Mô phỏng bộ lọc RF. 
 

 

 
Hình 6. Kết quả mô phỏng bộ lọc cao tần. 

 
Tiếp theo, bộ trộn là phần tử phi tuyến được sử 

dụng để dịch chuyển tần số. Trong bài báo này, bộ 
trộn sử dụng IC trộn tích cực TFF1018HN [4] để trộn 
tín hiệu từ băng Ku xuống băng L, với 02 sự lựa chọn 
tần số VCO (Voltage-controller Oscillator) là 9,75 
GHz hoặc 10,6 GHz. IC trộn TFF1018HN tiêu thụ 
dòng rất thấp khoảng 50 mA tại điện áp cấp 5V. Có hệ 
số khuếch đại chuyển đổi dương 45 dB. Đặc biệt trở 
kháng vào ra của IC trộn là 50 Ω giúp cho việc phối 
hợp trở kháng vào ra trở nên đơn giản và sự suy hao 
năng lượng gần như là không đáng kể. Sơ đồ thiết kế 
bộ trộn được thể hiện trên Hình 7. 

 

 
Hình 7. Sơ đồ nguyên lý bộ trộn. 

IV. BỘ LỌC VÀ KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU 
TRUNG TẦN 

A. Bộ lọc 
Tín hiệu trung tần sau bộ trộn ngoài tín hiệu trung 

tần băng L cần thiết còn có rất nhiều các thành phần 
tín hiệu là hài bậc cao không cần thiết. Vì vậy, để nâng 
cao chất lượng tín hiệu thu về, và nâng cao hiệu suất 
của bộ khuếch đại tín hiệu trung tần, tín hiệu sau bộ 
trộn cần được lọc qua bộ lọc thông dải băng L để lại 
bỏ các hài bậc cao không mong muốn. Bộ lọc tín hiệu 
băng L được thiết kế hoàn toàn trên phần mềm ADS 
kết hợp giữa các phần tử tập trung (L, C) và các phần 
tử phần tán (microstrip line). Sơ đồ mô phỏng, và kết 
quả mô phỏng thể hiện trên Hình 8 cho thấy, độ gạt 
của bộ lọc IF tại tần số f0±400 MHz là 25 dB. Suy hao 
thông qua (S21) lớn nhất khoảng 1 dB. 

 

 
 

Hình 8. Sơ đồ nguyên lý và kết quả mô phỏng bộ lọc 
băng L trên ADS. 

 
B. Bộ khuếch đại tín hiệu trung tần 

Như phần trước đã nói, việc phối hợp trở kháng cho 
bộ LNA ưu tiên hàng đầu là tham số NF và hệ số 
khuếch đại sẽ được bù ở tầng khuếch đại IF, và để bù 
hệ số suy hao trên cáp đồng trục dẫn tín hiệu băng L 
vào nhà, nhóm nghiên cứu đã thiết kế thêm một bộ 
khuếch đại trung tần băng L với hệ số khuếch đại 
trung bình khoảng 15 dB, hệ số NF là 1,2. Đặc biệt, IC 
khuếch đại trung tần tiêu thụ năng lượng rất thấp với 
hệ số hiệu suất lên tới 90%, và có mức công suất đầu 
ra cực đại đạt 17 dBm.  

V. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 
Toàn bộ mô phỏng thiết kế được thực hiện trên 

phần mềm ADS. Đầu vào hốc cộng hưởng được nhóm 
mô phỏng 3D trên phần mềm CST Microwave Studio 
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[5][6]. Chất liệu gia công mạch in nhóm chọn là vật 
liệu Roger4003C [7] với hằng số điện môi ℇr

 là 3,38, 
hệ số tanα là 0,0027, độ dày của mạch là 0,508 mm 
với độ dày lớp đồng là 1 oz. phủ vàng. Sơ đồ mạch in 
sau khi gia công và hàn linh kiện được thể hiện trên 
Hình 9. Các thành phần của khối LNB được lắp rắp 
vào vỏ hộp cơ khí có gioăng cao su chống thấm nước 
được thể hiện trên Hình 10. 

Thiết lập đo kiểm tra các tham số mà nhóm đã xây 
dựng được thực hiện trong phòng thí nghiệm với 
nguồn đầu vào 22 VDC và tín hiệu phát chuẩn từ máy 
phát tín hiệu E8267D [8] của hãng Keysight. Sơ đồ đo 
được thể hiện trên Hình 11. Kết quả đo kiểm tra được 
thể hiện trong Bảng 2. Các kết quả đo kiểm này cho 
thấy các tham số của bộ LNB đạt được các chỉ tiêu, 
yêu cầu đặt ra. 

 

Bảng 2. Kết quả đo kiểm khối LNB. 

TT Chỉ tiêu Đơn 
vị 

Giá trị đo 
được 

1 Dải tần số IF GHz 1,2 ÷ 1,95 
2 Dải tần số RF GHz 10,95 ÷ 11,7 

3 Công suất 
đầu ra 

1,2 GHz 
dBm 

1,0 
1,57 GHz 1,5 
1,95 GHz 1,5 

4 
Hệ số 
khuếch 
đại 

1,2 GHz 
dB 

64,0 
1,57 GHz 65,0 
1,95 GHz 64,5 

5 Hệ số tạp âm nhiệt dB 1,1 
6 Nguồn cung cấp Vdc 18 ÷ 28 

7 Dòng tiêu thụ với 
nguồn cấp 22VDC mA 60 

 

 
 

Hình 9. Mạch in cao tần khối LNB. 
 

 
 

Hình 11. Thiết lập kết nối đo kiểm tra khối LNB. 

VI. KẾT LUẬN 
Bài báo này đã trình bày nội dung thiết kế khối 

LNB với hệ số khuếch đại lớn trung bình 64,5 dB, hệ 
số tạp âm thấp khoảng 1,1 dB. Đặc biệt là, dòng điện 
tiêu thụ của khối LNB thấp khoảng 60 mA với giá trị 
nguồn cấp là 22 VDC, giúp tiết kiệm năng lượng cũng 
như tăng tuổi thọ của khối LNB. Các kết quả thử 
nghiệm thực tế trên các trạm VSAT của khối LNB đã 
xác nhận khả năng hoạt động theo đúng yêu cầu đặt ra.  
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                Hình 10. Mạch lắp tổng thể khối LNB. 
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Abstract Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một lược
đồ chữ k số tập thể ủy nhiệm dựa trên hệ mật I Based.
Lược đồ chữ k số tập thể này cho phép đáp ứng một
cách linh hoạt và mềm dẻo hơn so với các lược đồ chữ k
số tập thể trước đ y. u điểm của hệ mật này là không
cần phải trao đ i khóa công khai, và có thể biết khóa
công khai từ trước khi cặp khóa được tạo ra, nó có thể
được tạo ra theo một quy định tường minh và dễ dàng.
Nó đặc biệt phù hợp với những môi trường có một số
lượng lớn người dùng.

Keywords- Chữ ký số tập thể, chữ ký số ủy nhiệm,
hệ mật ID- Based
I. GI I THI U

Một hệ mật khóa công khai bất kỳ thường có 3
giao thức hay lược đồ cơ bản là lược đồ mã hóa, lược
đồ ký số và lược đồ trao đổi khóa. Ngoài ra các trường
hợp sử dụng của chữ ký số cũng rất phong phú phản
ánh thực tiến ứng dụng: chữ ký số ủy nhiệm, chữ ký số
ngưỡng, chữ ký số nhóm, chữ ký số tập thể, chữ ký số
vành, chữ ký số cấu trúc. . .

Năm 1983, K. Nakamura và K. Itakura đã đưa
ra khái niệm chữ ký số tập thể [12], trải qua hơn 30
năm đề tài vẫn liên tục được nghiên cứu phát triển, có
hàng trăm công bố liên quan đến đề tài trong những
năm qua. Chữ ký số tập thể có nhiều ứng dụng trong
thực tiễn, ví dụ dùng để kiểm tra hoàng loạt chữ ký số,
hoặc dùng cho các kênh quảng bá: IP Multi- cast,
Peer- to- Peer file sharing, grid computing, mobile
advhoc networks. . .

Năm 1976 Diffie và Hellman, trong bài báo
“New Directions in Cryptography” [21] đã đề cập đến
khái niệm chữ ký số tuy nhiên 2 tác giả chưa đưa ra
được lược đồ ký số thực tế nào. Năm 1978, trong bài
báo “A Method for Obtaining Digital Signatures and
Public- Key Cryptosystems” [18] R. Rivest, A. Shamir,
và L. Adleman mới đưa ra lược đồ ký dựa trên bài
toán khó phân tích ra thừa số được gọi là RSA và được
sử dụng cho đến ngày nay.

Sau đó đã có nhiều công trình nghiên cứu về
chữ ký số, tuy nhiên phải đến măm 1988, S.
Goldwasser, S. Micali, và R. Rivest trong [19] lần đầu
tiên định nghĩa chính xác chữ ký số và các yêu cầu cần
phải có của chữ ký số. Định nghĩa về chữ ký số có thể
được tìm thấy trong [17] và [22].

Gần 40 năm qua đã có hàng loạt các công bố
nghiên cứu xung quanh chữ ký số, hàng loạt các mô
hình và lược đồ chữ ký số ra đời: chữ ký số tập thể,

chữ ký số ủy nhiệm, chữ ký số mù, chữ ký số ngưỡng,
chữ ký số nhóm, chữ ký số vòng, chữ ký số cấu trúc. . .
Chữ ký số cũng đã được ứng dụng rỗng rãi trong thực
tiễn và đã được đưa thành chu n quốc tế như “Digital
Signature Standard - FIPS 186- 4” [15] và chu n quốc
gia ở hơn 40 quốc gia trên thế giới.

Trong các lược đồ ký tập thể ủy nhiệm, chúng
ta chỉ gặp trường hợp các thành viên trong tập thể ký
vào toàn bộ văn bản, hoặc mỗi thành viên ký vào duy
nhất một phần trong văn bản theo thứ tự.

Cụ thể như sau:
Các thành viên ký trong lược đồ ký tập thể

trước năm 1999 đều có vai trò giống nhau và không
phân biệt trách nhiệm. đó tất cả các thành viên cùng
ký vào toàn bộ văn bản m.

Mô hình ký tập thể có phân biệt trách nhiệm. Ví
dụ có sáu người ký và văn bản cũng bắt buộc phải chia
thành sáu phần khác nhau (các phần này không nhất
thiết phải có kích cỡ như nhau), trong mô hình này mỗi
người chỉ chịu trách nhiệm đúng một phần duy nhất của
mình. So với mô hình ký không phân biệt trách nhiệm
thì mô hình này đã linh hoạt hơn và tổng quát hơn.

Tuy nhiên trên thực tế số thành viên và số
thành phần văn bản thường khác nhau và như vậy
không có mô hình ký số nào giải quyết được vấn đề
này, mục tiêu nghiên cứu của chúng tôi là khắc phục
nhược điểm trên.

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày mô hình
ký tập thể mới, là mô hình tổng quát của hai mô hình
kể trên. Có thể thấy mô hình này mềm dẻo và linh hoạt
hơn đồng thời cũng đáp ứng tốt hơn thực tiễn sử dụng
chữ ký số tập thể.

Mô hình chữ ký số tập thể đa thành phần tổng
quát được hiểu theo nghĩa là mô hình này có thể áp
dụng cho nhiều hệ mật mã khác nhau, áp dụng cho
nhiều mô hình kết hợp giữa chữ ký số tập thể với chữ
ký số khác như chữ ký số ủy nhiệm, chữ ký số mù,
chữ ký số ngưỡng, chứ ký số cấu trúc. . .

đó mỗi thành viên có thể được giao cho nhiệm
vụ ký một hay nhiều phần khác nhau của văn bản (các
phần này không nhất thiết phải liên tục liền kề), mặt
khác trong mô hình này, một thành phần của văn bản
cũng có thể được một hay nhiều thành viên phụ trách và
họ sẽ phải ký đồng thời vào thành phần này.

Phần còn lại của bài báo được trình bày như sau.
Trong phần II chúng tôi trình bày cơ sở toán học cơ bản
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liên quan. Phần III Đề xuất lược đồ chữ ký số tập thể ủy
nhiệm dựa trên hệ mật ID- Based. Phần VI Kết luận.
II. C S TO N H C

Năm 1985, Shamir lần đầu tiên đưa ra ý tưởng
về hệ mật định danh [4], trong đó thay vì việc tạo ra
khóa công khai bằng phương pháp ngẫu nhiên, ở đây có
thể dùng các thông tin định danh như địa chỉ Email, số
chứng minh thư để tạo ra khóa công khai, ưu điểm của
hệ mật này là không cần phải trao đổi khóa công khai,
và có thể biết khóa công khai từ trước khi cặp khóa
được tạo ra, không cần phải trao đổi khóa công khai vì
nó có thể được tạo ra theo một quy định tường minh và
dễ dàng. Hệ mật khóa công khai này đặc biệt phù hợp
với những môi trường có một số lượng lớn người dùng.

Từ sau công trình của . Boldyreva 3 ,
hàng loạt công trình khác dựa trên I Based được
phát triển như của B. inila and Komathy .

Giao thức ký tập thể (xác suất):
Các thành viên trong tập thể tham gia ký, kết

quả có thể được đưa ra bởi một trong các thành viên
của nhóm.

Thuật toán xác thực ch ký số tập thể:
Thuật toán này có thể thực hiện bởi một người

khác (không nằm trong nhóm U), đầu vào là thông tin
về U, thông điệp m và chữ ký số tập thể . Cho ra đầu
ra là “Đ NG” hoặc “SAI”.

Chữ ký số tập thể có phân biệt trách nhiệm
người ký lần đầu tiên được tác giả Harn đề xuất vào
năm 1999 [13]. Trong lược đồ này mỗi thành viên có
trách nhiệm với từng phần nhất định của văn bản. Tác
giả Harn trong công bố [13] đưa ra các thuộc tính của
chữ ký số tập thể như sau:

Chữ ký số tập thể được tạo ra không cần biết
đến khóa bí mật của từng thành viên. Chữ ký số tập
thể có thể được xác thực chỉ bằng khóa công khai của
cả tập thể mà không cần biết đến từng khóa công khai
của các thành viên. Không thể tạo được chữ ký số của
cả tập thể nếu không có sự tham gia của toàn bộ các
thành viên. Cũng theo Harn lược đồ ký tập thể có phân
biệt trách nhiệm cần có các thuộc tính sau đây:

Mỗi thành viên có trách nhiệm khác nhau trong
văn bản cần ký. Một phần của văn bản có thể xác thực
mà không nhất thiết phải biết toàn bộ văn bản.

Chữ ký tập thể có phân biệt trách nhiệm có
nhiều ứng dụng thực tế và có những ưu điểm sau đây:

Cho phép công ty hoặc đơn vị thành viên đăng
ký và ký chịu trách nhiệm với các khách hàng của
riêng mình. Tăng tính bảo mật của thẻ thông minh khi
tin tặc cần phải tìm được nhiều khóa bí mật mới có thể
phá khóa được khóa chung. Giảm thiểu không gian
trong thẻ, vì chỉ cần lưu chữ khóa chung của cả tập thể
không cần thiết phải lưu trữ khóa công khai của từng
thành viên. Giảm thiểu không gian bộ nhớ cần thiết ở
người xác thực, tăng hiệu năng tính toán, giảm thời
gian xác thực, do không cần thiết phải xác thực từng
thành viên. Tăng cường tính bảo mật hơn khi chỉ cần
xác thực đúng phần chịu trách nhiệm mà không cần
thiết phải biết toàn bộ văn bản.

Năm 2000, tác giả Li và đồng nghiệp đã bẻ gẫy
lược đồ của Harn [13] trong [24], tấn công dạng này

lược gọi là tấn công khóa- lừa- đảo (Rogue- Key
Attack), trong đó thành viên của nhóm thay vì công bố
khóa công khai của mình lại sử dụng khóa công khai là
hàm phụ thuộc vào các khóa công khai của các thành
viên khác để có thể dễ dàng tạo ra chữ ký số tập thể mà
không cần có sự tham gia của các thành viên khác. [3]
định nghĩa về chữ ký số tập thể. Năm 2010, Zuhua Shao
[23] cũng đưa ra định nghĩa về chữ ký số tập thể. Lược
đồ chữ ký số tập thể cho phép một tập thể người ký
tham gia ký văn bản và người xác thực có thể xác thực
được rằng văn bản là do từng thành viên trong tập thể
đã tham gia ký. Cách thức đơn giản nhất để tạo chữ ký
số tập thể đơn giản là ghép tất cả các chữ ký thành phần
của từng thành viên. Tuy nhiên như vậy chữ ký của tập
thể sẽ có độ dài tỉ lệ với số lượng người ký.

Có nhiều lược đồ ký có nhiều thành viên tham
gia, nhưng có những sự khác biệt trong cách thức sử
dụng và xây dựng lược đồ chữ ký [2].

Chữ ký số tập thể khác với chữ ký số ngưỡng ở
chỗ chữ ký số tập thể dùng để chứng minh rằng tất cả
các thành viên đều tham gia vào ký văn bản trong khi
đó chữ ký số ngưỡng không đưa ra thông tin định danh
của từng người ký, hơn nữa là quá trình xác thực không
phụ thuộc vào nhóm thành viên tham gia ký hiện thời.

Chữ ký số tập thể cũng khác với chữ ký nhóm
và chữ ký vành, ở hai lược đồ này mỗi thành viên có
thể sinh ra chữ ký số thay mặt cho cả tập thể ngoài ra
người ký cũng không được biết định danh đối với
người xác thực.

Lược đồ chữ ký số tập thể bao gồm 3 pha, pha
sinh khóa, pha sinh chữ ký và pha kiểm tra chữ ký.
Giả thiết rằng có t người ký i, 1 i t cùng ký vào
văn bản m ∈{0, 1}∗.

Sinh khóa
Đầu tiên chọn bộ tham số như trong [7]. Sau đó

tiến hành các bước như sau:
- Chọn p là số nguyên tố và n là số nguyên. Gọi

f (x) là đa thức tối giản trên GF(p) có bậc n, sinh ra
trường hữu hạn GF(pn) và là nghiệm của f (x) trong
GF(pn).

- Hai phần tử a, b ∈ GF(pn) định nghĩa đường
cong Elliptic E trên GF(pn) có phương trình là y2 x3
ax b với p 3 và 4a3 27b2 0.

- Hai phần tử xp và yp trong GF(pn) xác định
điểm P (xp, yp) với bậc nguyên tố q trong E(GF(pn))
với P O, mà O là điểm trung hòa.

- Định nghĩa hàm chuyển đổi c(x): GF(pn) p
như sau:
� � � ���

�ൌ� ��� �� � ����� � ���
�ൌ� ��� �� � �� �� � (�)

� � �� � �
Các bước sinh khóa được thực hiện như sau:
- Mỗi người ký chọn ngẫu nhiên số nguyên di

trong khoảng [1, q 1] và tính khóa công khai tương
ứng như là điểm Qi diP.

- Tính khóa công khai tổng cho tất cả người ký
(bằng tổng tất cả các khóa công khai của từng người ký):

� �
���

�

��� � �� � ��� �� ��� � �
���

�

��� (th� �)
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- Định nghĩa hàm là hàm băm một chiều như
SHA- 1.

Tạo ch ký số tập thể
Mỗi người ký i thực hiện các bước sau đây:
- Chọn ngẫu nhiên số ki∈ [1, q 1] và tính Ri

kiP (xRi, yRi), 1 i t.
- Chuyển đổi giá trị x của điểm Ri thành số

nguyên ri c(xRi), với c(x) là hàm chuyển. Giá trị ri được
truyền cho tất cả các thành viên khác trong nhóm.

- Khi ri, 1 i t được cung cấp đầy đủ thông
qua kênh truyền, mỗi thành viên sẽ tính giá trị giao ước:

r r1 r2 rt (mod q)
- Thông qua khóa riêng (khóa bí mật) di và ki,

ký văn bản m, người ký i sẽ tính:
si di (m) kir(mod q). (2)

- Truyền cặp (m, si) tới người ủy nhiệm, khi
người này nhận được toàn bộ cặp chữ ký số sẽ tiến
hành kiểm tra bằng điểm:
(r 1 (m) mod q) Qi (r 1simod q) P (xei, yei), 1 i t

Và kiểm tra ri (xei, yei) (mod q), 1 i t. Sau
khi kiểm tra các chữ ký của tất cả các thành viên và
nếu chúng đều hợp lệ thì tiến hành tính chữ ký số tập
thể (r, s) với

S s1 s2 st (mod q). (3)
Kiểm tra ch ký số tập thể
- Khi mỗi cặp chữ ký (m, si), 1 i t thỏa mãn

điều kiện:
(r 1 (m) mod q) Qi (r 1simod q) P (xei, yei), 1 i t

- Tính tổng cho tất cả người ký:
(r 1 (m) mod q) Q (r 1s mod q) P (xe, ye) s

s1 s2 st (mod q)
Q ���

� ��� dP (xQ, yQ)S (4)
và r c(xe) (mod q), nói cách khác người kiểm

tra tính điểm (xe, ye)
- Kiểm tra nếu r c(xe) (mod q), nếu đúng thì

cặp chữ ký (r, s) chấp nhận, nếu sai thì từ chối chữ ký.
Ma trận của dạng song tuyến tính đối với một

cơ sở [1]
ét không gian vector trên trường K, gọi

� � ��� ��� �� �� là cơ sở của .
Giả sử � là một dạng song tuyến tính trên

không gian vector . Khi đó, đối với các vector:
� � ���

� ��� ��� � � ���
� ��� �� (5)

Ta có:
� �� � � � ���

� ��� ��� ���
� ��� �� (6)

� ���
� ��� � ��� ���

� ��� ��
� ���

�
���
� ���� ���(����)

Đặt:
��� � � ���� ��� � � �� �� �

Ma trận � � (��� ) ��� được gọi là ma trận của
dạng song tuyến tính � đối với cơ sở B.
Định l 1: nh xạ �th �� � � là một dạng song
tuyến tính khi và chỉ khi tồn tại m, n phần tử.

��� � �� � � �� �� t�� � �� �� �奨 Sao cho
� �� � � ���

t
���
� ����� ����

với mọi � � ���� � ���� � 奨 奨 奨 � �t�t và
� � ���� � ���� � 奨 奨 奨 � �t�t .

Hơn nữa khi đó � ��� �� � ���� � �
�� �� t�� � �� �� � và f là dạng song tuyến tính duy
nhất thỏa điều kiện này.

Ma trận � � (��� ) ��� M(m, n;K) được gọi là
ma trận của dạng song tuyến tính f đối với cặp cơ sở
(B, B ).

Nếu f là dạng song tuyến tính trên , thì ma
trận biểu diễn của f theo cặp cơ sở (B, B ) được gọi là
ma trận biểu diễn của f theo B.
Định l : Nếu dạng song tuyến tính f trên có các ma
trận biểu diễn theo các cơ sở S và T lần lượt là A và B và
P là ma trận chuyển cơ sở từ S sang T thì � � ����.

Hai ma trận A, B thỏa tính chất trên được gọi là
hai ma trận tương đ ng. Nói cách khác, hai ma trận
được gọi là tương đ ng với nhau nếu chúng là ma trận
biểu diễn của cùng một dạng song tuyến tính.
Định l 3: ạng của dạng song tuyến tính f trên là
hạng của một ma trận biểu diễn của nó và được ký
hiệu là rank (f).

Dạng song tuyến tính f được gọi là suy biến nếu
rank (f) dim và không suy biến nếu rank (f) = dim .
Định nghĩa 4: Cho f là dạng song tuyến tính trên .

,x y� � , f được gọi là đối xứng nếu:
( , ) ( , )f x y f y x . f được gọi là đối xứng lệch nếu
( , ) ( , )f x y f y x � f được gọi là thay phiên nếu f (x,

x) 0
Định l : Dạng song tuyến tính M trên K không
gian vector h u hạn chiều là đối xứng khi và chỉ khi
ma trận của nó đối với cơ sở nào đó là ma trận đối
xứng.
Chứng minh:

Giả sử M là dạng song tuyến tính đối xứng và
� � (���) ��� là ma trận của M đối với cơ sở

��� ��� �� �� thì ��� � � ��� �� � � ��� �� với i, j
= 1, , n. Suy ra A là ma trận đối xứng.

Ngược lại giả sử rằng A là ma trận đối xứng thì:

� �� � �
���

�

���

�

����� ���� �
���

�

���

�

����� ����

� � �� � (�)
Vậy M là dạng song tuyến tính đối xứng.
Nhận xét: Nếu A là ma trận biểu diễn của một

dạng song tuyến tính f. Khi đó f là một dạng song
tuyến tính đối xứng khi và chỉ khi A đối xứng, và f là
đối xứng lệch khi và chỉ A là đối xứng lệch.
III. Đ U T LƯ C Đ CH K S Y NHI M
D A TR N H M T ID- BASED

Sinh khóa
Coi G1 là nhóm cộng cyclic có bậc là số nguyên

tố q và phần tử sinh là P. G2 là nhóm nhân cyclic có
cùng bậc q. e là một ánh xạ song tuyến tính ê: G1 G1
G2. 1, 2 là các hàm băm được sử dụng cho mục đích
bảo mật và được định nghĩa như sau: ��t �� ��∗ �
��� ��t �� ��∗ � �∗�奨 ��t �� ��∗ � �∗�.
1. Với tham số bảo mật k chọn ngẫu nhiên: � � �∗�
2. Tính khóa công khai của hệ thốngt

���h � �� ∈ ��
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3. Công bố tham số của hệ thống là:
����t� � (�� ��� ��� �� ê� ��� ��� ��� �� ���h)奨

Tách khóa
Người ký ủy nhiệm có định danh là ID, có n

người có thể ký ủy nhiệm IDBi với 1 i n.
1. Bất kỳ ai cũng có thể tính khóa công khai của

người cần ủy nhiệm: ��t � ��(�t) ∈ �� và những
người được ủy nhiệm ��t�� � �� �t�� ∈ ��.

2. Người quản trị hệ thống sẽ tính khóa bí mật
cho người ủy nhiệm và được ủy nhiệm ��t � ���t và
��t�� s��t�� với 1 i n. Người quản trị sẽ thông qua
kênh bí mật gửi các khóa bí mật này cho các thành viên.

Người ủy nhiệm k
1. Với văn bản t ∈ ��� ��∗ , người ký chọn

ngẫu nhiên: � � �∗�
2. Tính các giá trị:

� � ��� � � ��(t) (8)
��� � ��(t� �) ��t�� � ����h (9)
3. Chữ ký của người ủy nhiệm là
� � (�� t�� ���)奨
Xác thực chữ k người ủy nhiệm
1. Với văn bản t �và chữ ký � � (�� t�� ���)

nhận được, người xác thực tính: �� � ��(t� ) và
��t � ��(�t)

2. Chấp nhận chữ ký hợp lệ khi điều kiện sau
thỏa mãn:

ê �� ��� �
ê (���h� ��t��) ��(t� �) ê (�� ���h) (10)
Sinh khóa cho người được ủy nhiệm
Trong giai đoạn này người ủy nhiệm sẽ trao đổi

với người được ủy nhiệm với các quyền được ủy
nhiệm. Để làm việc này người ủy nhiệm sẽ tạo ra một
văn bản bảo đảm , văn bản này sẽ k m theo một số
thông tin về văn bản, về những hạn chế của văn bản sẽ
ủy nhiệm, thời gian hoặc định danh của những người
sẽ ủy nhiệm.

1. y nhiệm: Người cần ủy nhiệm tính:
��� � ��� � ��(t� �) ��t��� (11)
��� � ��(t� �) ��t� � ���� � � (12)
Chuyển giá trị (���� t�) với các thành viên qua

kênh truyền bí mật.
2. Kiểm tra ủy nhiệm: mỗi thành viên �t�� sẽ

tính � � �(�) và kiểm tra điều kiện sau (nếu không
thỏa mãn thì phải yêu cầu gửi lại hoặc hủy giao thức):

ê �� ��� � ê ��� ���h ê(���h� ���) ��(t� �)

��h � � �� �� �� �
3. Sinh khóa ủy nhiệm: mỗi thành viên �t�� sẽ

tính � � ��(�) tính khóa bí mật ủy nhiệm:
�� � ���

� ���� (13)
Sinh chữ k ủy nhiệm
Trong phần này sẽ có một người phụ trách có

nhiệm vụ tập hợp hết tất cả các chữ ký thành phần.
1. Mỗi thành viên IDBi sẽ chọn ngẫu nhiên

số: �� � �∗�
2. Tính các giá trị: �� � ��(t� �) �à ��� � ���

và gửi giá trị ��� đến (n 1) các thành viên còn lại.

3. Các thành viên tính và gửi ��� :
�� � ���

� ���� (14)
��� � ������ � �� ���h (15)
4. Người phụ trách sau khi có các chữ ký thành

phần sẽ tạo khóa công khai ủy nhiệm:
���� � � ��t � ��t�� � � (16)
Và sau đó kiểm tra điều kiệnt
ê(�� ���) � ê(���h� ������ � ���)

Và tính:�� � ���
� ���� � sau đó chữ ký số ủy

nhiệm sẽ là (��� h� �� ��)
Xác thực chữ k ủy nhiệm
Người xác thực chữ ký ủy nhiệm sau khi nhận

văn bản t �và chữ ký ( p, , , p) sẽ tiến hành các
bước sau:

1. Kiểm tra t� và bảo đảm có thỏa mãn các
điều kiện liên quan hay không.

2. Kiểm tra xem n người ký có được người ủy
quyền ủy nhiệm hay không. Nếu không thì dựng lại và
từ chối chữ ký.

3. Tính các giá trị:
� � ��(t �) �� � ê (�� �) ��� � �� ൌ ���

4. Kiểm tra điều kiện sau nếu đúng thì chấp
nhận chữ ký, ngược lại từ chối:

� � ê �� � ê(���h� ��t��
� ���

� ��t��� ) ���(t� �) ê (�� ���h) � (17)
Chứng minh.

� � ê (�� �) �
� ê �� � � ���
� ê �� � ê (�� ��) �

� ê �� � ê (�� ��(t� �) ��t�� �
���

�

����� ) �

� ê �� � ê (���h� ��t��) ���(t� �)

ê(��
���

�

��(t� �)� ��t�� � �����h) �

� ê �� � ê (���h� ��t��) ���(t� �) ê(��
���

�

��t���

� �����h) ���(t� �) ê(��
���

�

��� ���h) �

� ê �� � ê (���h� ��t��) ���(t� �)

ê(���h�
���

�

��t��� ) ���(t� �) ê(�� ���h) �

� ê �� � ê (���h� ��t���
���

�

��t��� ) ���(t� �)

ê(�� ���h) � (điều phải chứng minh)

So sánh lược đồ đề xuất với một số lược đồ chữ k
số tập thể khác:

Elgamal là người đầu tiên đề xuất sử dụng bài
toán Logarithm rời rạc để xây dựng lược đồ ký số [6].
Sau này thuật toán DSA trong chu n [8] cũng dựa trên
lược đồ Elgamal có sửa đổi để ban hành thành chu n
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cho chữ ký số. [10] là bài đầu tiên đưa ra khái niệm
chữ ký số tập thể phân biệt trách nhiệm.

A, Lược đ ch ký số tập thể Craig Gentry and
ulfikar Ram an 9
Sinh khóa

1. Chọn hai số nguyên tố lớn p, q sao cho q (p
1). Chọn g là số sinh có bậc q trong trường ��∗ .

2. Mỗi thành viên ��� � � � � � chọn số ngẫu
nhiên lớn �� để làm khóa bí mật � � �� � �

�� tính khóa công khai �� tương ứng như sau:
�� � ��� th� �
Tạo chữ k số tập thể

1. Người trưởng nhóm chọn ngẫu nhiên số �� ,
(1 < �� < n) và tính:

�� (��� mod p) mod q
b k 1( (m) a1x1) mod q s b 1mod q

Sau đó gửi (r1, s) cho tất cả thành viên.
2. Các thành viên kiểm tra tính hợp lệ chữ ký

của người quản lý bằng cách tính:
u (m) s mod q,
v r1 s mod n
r (gu y1vmod p) mod q
Kiểm tra nếu r r1 thì chữ ký hợp lệ,

ngược lại là không.
3. Mỗi người ký i, i�1 sẽ tính chữ ký như sau:
ki s( (m) r1xi) mod q
ri (gkimod p) mod q
Sau đó sẽ gửi giá trị ri đến người quản lý.
4. Người quản lý sẽ kiểm tra tính hợp lệ của

từng chữ ký thành viên và tạo chữ ký tập thể là tập (a1,
a2,. . . , at, s).
Kiểm tra chữ k số tập thể

1. Người kiểm tra, xác thực tính:
u (t�) s mod q, v r1 s mod q
2. Tiếp theo tính các giá trị:
��= ���

� ������ th� �
r ���

� ��� th� �
Kiểm tra nếu �� r thì chữ ký số hợp lệ.
B, Lược đồ chữ ký số tập thể N. H. Minh and L.

H. Dung [14]
Giải sử có t người ký i, 1 i t. Chia thông

điệp cần ký thành t phần. Mỗi thành viên chịu trách
nhiệm ký phần văn bản của mình. Chia thông điệp M
thành t phần: M t� t� � t�
Sinh khóa

1. Chọn hai số nguyên tố lớn p, q sao cho q (p
1). Chọn g là số sinh có bậc q trong trường ��∗ .

2. Mỗi thành viên i, 1 i t chọn số ngẫu
nhiên lớn xi để làm khóa bí mật 1 xi q

3. i tính khóa công khai yi tương ứng như sau:
yi gximod p
4. Người được ủy nhiệm sẽ tính khóa công khai

cho cả tập thể theo công thức:

� �
���

�

��
�� th� ��

Tạo chữ k số tập thể
1. Mỗi thành viên sẽ chọn ngẫu nhiên �� ∈ ��∗

và tính giá trị �� và gửi cho người ủy nhiệm:

�� � (��� th� �)
Người trưởng nhóm tính:

���
� ��

�(t�)� th� �
� � �(� �) � � �(�(t�) �(t�) � �(t�))

Sau đó gửi (E, ) cho tất cả các thành viên.
Các thànhviên tínhgiá trị �� và gửi cho trưởngnhóm.

�� � ��� t� � � ����� th� �
2. Trưởng nhóm nhận được cặp khóa thành

phần (��� ��) sẽ tính và kiểm tra tính hợp lệ của các chữ
ký thành phần:

��� � ��
�� ���

� t� �th� �
3. Nếu tất cả các chữ ký thành phần đều hợp lệ

người trưởng nhóm sẽ tính phần còn lại của chữ ký tập thể:

� �
���

�

�� th���

Chữ ký tổng hợp của cả tập thể sẽ là cặp (R, S).
Kiểm tra chữ k số tập thể

1. Người kiểm tra tính nhận được văn bản:
�� � t�

� � � t�
� và chữ ký tập thể (R, S), tính giá

trị:
�� h(� ��)
�� h(h(t�

� ) h(t�
� ) � h(t�

� ))
2. Tiếp theo kiểm tra điều kiện:
g S ������mod q
Nếu đúng thì chữ ký số hợp lệ, ngược lại là

không hợp lệ.
Chứng minh. Từ a có:

�� � ������

�
���

�

��� �
���

�

��
���

��

奨
���

�

��
�t���

��

�
���

�

��� � ���
���

�

��� ��奨 ���
���

�

��� �(t�
�)

���

�

��� �
���

�

����� � t�
� � ������

Dễ dàng nhận thấy từ khi M �� sẽ đúng.
Như vậy lược đồ đề xuất khác với lược đồ

trong là tác giả đ sử dụng hàm băm và chống lại
được các loại hình tấn công của chữ k số tập thể.

- Hàm băm là một cặp thuật toán thực hiện
trong thời gian đa thức PPT (Gen, H):

Thuật toán Gen nhận đầu vào là �k và cho ra
đầu ra là khóa s: s ← Gen(�k)

Thuật toán H nhận đầu vào là chuỗi x ∈ {0,
1�∗ và s cho ra đầu ra là giá trị băm h ∈ ��� ��l� k với
l� k là một đa thức của k奨

h ← Hs(x)
- (Khả năng kháng va chạm của hàm băm).

Hàm băm (Gen� H) được gọi là có khả năng kháng va
chạm nếu với mọi thuật toán PPT � sau luôn nhỏ
không đáng kể:
Pr s ← Gen �k � x� x� ← � �k� s t x � x� ∧ Hx x

� Hs x� � ϵ
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- (Chữ ký số tập thể đa thành phần - MSMS).
Giả sử văn bản m được chia thành NSEC phần, có tập
thể NSIG người ký. Lược đồ chữ ký số tập thể đa thành
phần là tập bộ 07 thành phần

(Setup� KeyGen� KeyGenPub� Sign� SignPub�
Verify� VerifyPub ) có thuật toán thực hiện trong thời
gia đa thức. Ba thuật toán đầu là thuật toán xác suất.
Hai thuật toán sau có khả năng truy cập đến nguồn
Oracle.
(1) Bộ khởi tạo Setupt đầu ra là bộ tham số Params

Params R←R←R← Setup(�k)
(2) Sinh khóa công khai và bí mật cho các thành viên
Ui� � � i � NSIG奨

(PKi� SKi) ← KeyGen(params� �k� i)
Sau khi có khóa công khai của từng thành viên,

sinh khóa công khai của cả tập thể bằng thuật toán:
PKpub ← �KeyGenPub(PKi� i) �i��NSIG

(3) Ký văn bản: Từng thành viên Ui� tham gia ký văn
bản theo thuật toán dưới đây:

αi ← SignR(SKi� m� i)
Người tổng hợp cần phải kiểm tra chữ ký của

từng thành viên bằng thuật toán sau:
��� �� ← �Verify(PKi� m� αi� i) �i��NSIG

Nếu tất cả đều hợp lệ (Accept) thì tiến hành
tính chữ ký của cả tập thể, nếu không thì yêu cầu thực
hiện lại bước này.

αpub ← �SignPubR(αi) �i��NSIG

(4) ác thực văn bản:
��� �� ← VerifyPub(PKpub� m�� αpub� )
Yêu cầu của mô hình ký tập thể đa thành phần:
Độ dài chữ ký số tập thể không tăng theo số

lượng thành viên ký và tương đương độ dài chữ ký của
một người ký.

Thời gian hình thành chữ ký và xác thực chữ
ký không tăng tuyến tính theo số thành viên trong tập
thể. Có nghĩa là chỉ cần tính một lần để xác thực chữ
ký cho cả 1000 thành viên thay vì phải xác thực từng
thành viên, vì thế thời gian hình thành chữ ký và xác
thực cũng được giảm thiểu tối đa.

Lược đồ đề xuất chống lại được các loại hình
tấn công chữ k số tập thể đa thành phần cụ thể là:

A, Tấn công RMA - Random Message Attacks
Lược đồ đề xuất được coi là không thể giả mạo

nếu với mọi đa thức �(·) và với mọi thuật toán thời
gian đa thức của người tấn công � , xác suất thành
công là một hàm nhỏ không đáng kể:

(1) Chuỗi � � �(�) văn bản t��奨 奨 奨 � t� được chọn một
cách ngẫu nhiên trong không gian ��
(2) Thực hiện các thuật toán trong lược đồ để tạo ra

chữ ký ���h�t.
(3) Thuật toán� với đầu vào là ����h, {t�t� ���h�t) }
sẽ cho ra (t� ���h)奨
(4) Thực nghiệm tấn công thành công nếu
� ← �����h)����� t� ���h� ) �à t � t�t.

B, Tấn công KMA - Known Message Attacks
Lược đồ đề xuất được cho là không thể giả mạo

với tấn công ��� khi với mọi thuật toán thời gian đa
thức của người tấn công � , xác suất thành công của
thực nghiệm dưới đây là một hàm nhỏ không đáng kể:

(1) Chuỗi � � �(�) văn bản t��奨 奨 奨 � t� được chọn một
cách ngẫu nhiên trong không gian ��
(2) Thực hiện các thuật toán trong lược đồ để tạo ra
chữ ký ���h�t.
(3) Thuật toán� với đầu vào là ����h, {t�t� ���h�t)}
sẽ cho ra (t� ���h)奨
(4) Thực nghiệm tấn công thành công nếu � ←
�����h)����� t� ���h� ) �à t � t�t.

C, Tấn công ACMA - Adaptive Chosen
Message Attacks

Đây là loại hình tấn công mạnh nhất, người tấn
công có thể được lựa chọn văn bản để ký phụ thuộc
vào khóa công khai cũng như những chữ ký số có từ
trước đó. Có thể biểu diễn việc này thông qua khả
năng truy cập đến hàm Oracle, ký hiệu là ����(·) ��奨

Lược đồ đề xuất được cho là không thể giả mạo
với tấn công �ጀ�� khi với mọi thuật toán thời gian đa
thức của người tấn công � , xác suất thành công của
thực nghiệm dưới đây là một hàm nhỏ không đáng kể:

(1) Chuỗi � � �(�) văn bản t��奨 奨 奨 � t� được chọn một
cách ngẫu nhiên trong không gian ��
(2) Thực hiện các thuật toán trong lược đồ để tạo ra
chữ ký ���h�t.
(3) Thuật toán � với đầu vào là ����h và có thể truy
cập đến ����(·) �� với một số văn bản bất kỳ và sẽ cho
ra chữ ký số t� ���h 奨 Không gian các văn bản truy
vấn này gọi là �.
(4) Thực nghiệm tấn công thành công nếu
� ← �����h)����� t� ���h� ) �à t � �
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Kịch bản tấn công 1
Để tấn công giả mạo được chữ ký số tập thể ủy

nhiệm thì người tấn công phải tìm được cửa sập của
hàm 1 chiều của bài toán Logarithm trên đường cong
Elliptic tức là tìm được các khóa bí mật của các thành
viên trong tập thể.

Khi biết khóa công khai để tìm ra khóa bí mật,
người tấn công bắt buộc phải giải bài toán Logarithm
trên đường cong Elliptic và đây là bài toán khó không
giải được trong thời gian đa thức.
Kịch bản tấn công

Người tấn công giả mạo giá trị �� trong thành
phần chữ ký, xác suất thành công là � �, nếu � đủ lớn
thì xác suất này sẽ là nhỏ không đáng kể.
Kịch bản tấn công 3

Người tấn công giả mạo chữ ký số bằng cách giả
mạo các giá trị Upi � xiP và σpi � h�Spki � xi Ppub tuy
nhiên để làm việc đó cần phải tìm được giá trị xi và để
tìm được giá trị này người tấn công buộc phải giir bài
toán logarithm rời rạc trên đường cong elliptic và đây là
bài toán chưa giải được cho đến thời điểm hiện nay.
IV. K T LU N

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một
lược đồ chữ ký số tập thể ủy nhiệm dựa trên hệ mật
ID- Based, đồng thời cũng chứng minh được tính đúng
đắn và phân tích độ an toàn của lược đồ. Hướng
nghiên cứu tiếp theo sẽ là áp dụng lược đồ này cho các
hệ mật khác nhau như hệ mật dựa trên bài toán
logarith rời rạc, đường cong elliptic, đồng thời chúng
tôi sẽ triển khai mô hình tập thể đa thành phần cho các
loại hình chữ ký số khác như chữ ký số mù, chữ ký số
ngưỡng. . . Bằng việc cho phép các tổ hợp người ký và
thành phần có thể thay đổi tùy ý và không phụ thuộc
nhau, lược đồ này có khả năng ứng dụng cao, đáp ứng
các nhu cầu phong phú trong thực tiễn.
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Abstract— Tấn công phân tích điện năng tiêu thụ tương 
quan (CPA: Correlation Power Analysis) là một trong 
những phương pháp tấn công kênh kề hiệu quả lên thiết 
bị mật mã. Tấn công CPA được sử dụng các rò rỉ kênh kề 
thu được trong quá trình thiết bị thực thi tính toán cùng 
với các công cụ thống kê thích hợp để tìm ra các thông tin 
nhạy cảm trong thiết bị. Vết điện năng tiêu thụ là dạng rò 
rỉ kênh kề phổ biến và thường được sử dụng trực tiếp 
trong quá trình thực thi tấn công. Nghiên cứu này đề xuất 
phương pháp tấn công VMD-CPA sử dụng các VMD 
mode của vết điện năng tiêu thụ có được khi sử dụng kỹ 
thuật phân tích mode biến phân (VMD: Variational Mode 
Decomposition). Khi so sánh với tấn công CPA truyền 
thống, VMD-CPA làm giảm 13% số lượng vết điện năng 
tiêu thụ cần thiết để khôi phục khóa của thiết bị mật mã 
trong điều kiện thường và giảm gần 60% trong trường 
hợp các vết điện năng tiêu thụ có nhiễu. 

Keywords- Tấn công kênh kề, Tấn công phân tích điện năng 
tiêu thụ, VMD, CPA. 

I.  GIỚI THIỆU 
Tấn công kênh kề là một kỹ thuật thám mã hiện đại 

sử dụng để tìm khóa bí mật của thiết bị mật mã bằng 
cách khai thác các rò rỉ kênh kề từ thiết thiết bị mã trong 
quá trình nó thực thi các thuật toán mật mã [1]. Dạng rò 
rỉ kênh kề phổ biến nhất là điện năng tiêu thụ của thiết 
bị. Tấn công phân tích điện năng tiêu thụ dựa trên 
nguyên lý điện năng tiêu thụ của thiết bị phụ thuộc vào 
dữ liệu thiết bị xử lý. Có hai dạng tấn công phổ biến 
nhất là: tấn công phân tích điện năng tiêu thụ vi sai 
(DPA) [1], và tấn công phân tích điện năng tiêu thụ 
tương quan (CPA) [2]. CPA được xem là một biến thể 
có hiệu quả của DPA và mục tiêu của tấn công thường 
là chuẩn mã hóa tiên tiến (AES) bởi nó được sử dụng 
nhiều trong công nghiệp cũng như trong các tiêu chuẩn 
ISO.  

Để thực thi CPA, trước hết người tấn công cần thu 
thập các vết điện năng tiêu thụ từ thiết bị mật mã và sau 
đó sử dụng một công cụ thống kê để xác định mối quan 
hệ giữa điện năng tiêu thụ thực tế và điện năng tiêu thụ 
giả định của thiết bị. Số lượng vết điện năng tiêu thụ 

cần để tấn công có thể khôi phục được khóa đúng của 
thiết bị là tham số để mô tả sự hiệu quả của tấn công. 
Để tăng hiệu quả của tấn công, có hai cách tiếp cận phổ 
biến thường được sử dụng: loại bỏ nhiễu trên các vết 
điện năng tiêu thụ và tấn công trên các dạng biểu diễn 
khác của vết điện năng tiêu thụ.  

Có nhiều phương pháp được sử dụng để loại bỏ nhiễu 
của các vết điện năng tiêu thụ trước khi đưa vào thực 
hiện tấn công trong đó phổ biến nhất là sử dụng các bộ 
lọc tuyến tính [3-4] và biến đổi wavelet [5-6]. Tuy nhiên 
các phương pháp này cần biết trước một số thông tin về 
tín hiệu. Một số phương pháp khác sử dụng tính chất 
của tín hiệu hay nhiễu như tính trung bình, bộ lọc 
Kalman. Việc tính trung bình cần sử dụng một số lượng 
lớn các các vết điện năng tiêu thụ và đây là điều kiện 
không phải lúc nào người tấn công cũng có được. 

Cho đến nay có một số công trình về tấn công sử 
dụng các biểu diễn khác của vết điện năng tiêu thụ như 
tấn công trên miền tần số [7-8], tấn công sử dụng dựa 
trên các hệ số sóng con khi áp dụng biến đổi Wavelet 
cho vết điện năng tiêu thụ [9], tấn công sử dụng tần số 
tức thời của vết điện năng tiêu thụ [10]. Hiệu quả của 
các phương pháp này lớn hơn phương pháp CPA truyền 
thống trong những điều kiện nhất định như các vết điện 
năng tiêu thụ có nhiễu hay không đồng bộ.  

Gần đây kỹ thuật phân tích mode biến phân (VMD) 
được áp dụng có hiệu quả trong lĩnh vực xử lý tín hiệu 
và lọc nhiễu. VMD có thể phân tích tín hiệu thành các 
tín hiệu con băng hẹp ở dạng điều chế biên độ và tần số 
tập trung xung quanh những tần số trung tâm khác nhau, 
còn được gọi là các VMD  mode. Chúng có thể biểu 
diễn chính xác các thành phần khác nhau của tín hiệu ở 
những dải tần số khác nhau. Do đó, khi VMD được áp 
dụng cho các vết điện năng tiêu thụ, các VMD mode có 
thể tối ưu các thông tin có ích cho tấn công kênh kề ở 
dạng độ lớn của các mẫu trên vết điện năng tiêu thụ. 
Hơn nữa, do sử dụng kỹ thuật lọc Wiener khi thực hiện 
VMD nên các VMD mode là các phiên bản của vết điện 
năng tiêu thụ đã được loại bỏ nhiễu. Căn cứ vào những 
đặc điểm này của VMD mode, chúng tôi đề xuất 
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phương pháp tấn công CPA sử dụng các VMD mode 
được gọi là phương pháp VMD-CPA để khôi phục khóa 
bí mật của thiết bị mật mã. Phương pháp tấn công này 
tối ưu được nguồn thông tin có ích từ các vết điện năng 
tiêu thụ cho tấn công. Cùng với khả năng hoạt động đối 
với các vết điện năng tiêu thụ có nhiễu, VMD-CPA 
được kỳ vọng sẽ có hiệu quả tốt hơn so với tấn công 
CPA truyền thống. 

Các phần tiếp theo của bài báo được trình bày như 
sau: phần 2 giới thiệu về phương pháp tấn công phân 

tích điện năng tiêu thụ tương quan và kỹ thuật phân tích 
mode biến phân. Phần 3 trình bày về phương pháp tấn 
công CPA sử dụng VMD. Các thí nghiệm và kết quả 
được trình bày trong phần 4. Những kết luận của bài báo 
này được trình bày trong phần 5. 

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

2.1. Tấn công phân tích điện năng tiêu thụ tương 
quan 

 

Hình 1. Phương pháp tấn công CPA

Phương pháp tấn công phân tích điện năng tiêu thụ 
tương quan được thực hiện thông qua 03 bước chính 
(Hình 1). Bước thứ nhất là xây dựng tập dữ liệu mô tả 
rò rỉ kênh kề, cụ thể là điện năng tiêu thụ thực tế của 
thiết bị khi nó thực thi thuật toán mật mã. Bước thứ hai, 
là xây dựng tập dữ liệu mô tả điện năng thụ giả định của 
thiết bị thông qua việc tính toán dựa trên mô hình toán 
học của thuật toán mật mã. Bước thứ 3 là bước phân 
tích thống kê để quyết định khóa đúng được thiết bị sử 
dụng.  

Trong bước thứ nhất, một tập 𝐷 các bản rõ được sử 
dụng làm đầu vào cho thiết bị mật mã thực thi thuật toán 
đã được cài đặt. Trong quá trình thiết bị thực thi thuật 
toán, các rò rỉ kênh kề ở dạng vết điện năng tiêu thụ, 
hay vết được đo và lưu trữ lại thành tập các vết mô tả 
điện năng tiêu thụ của thiết bị khi thực thi mã hóa. Các 
vết được thể hiện dưới dạng tín hiệu rời rạc của các mẫu 
điện áp có giá trị thay đổi theo thời gian. Kết quả bước 
này có ma trận các vết 𝐓 (𝐷 × 𝑇) với 𝐷 là số vết và 𝑇 
là độ dài của mỗi vết.  

Ở bước thứ hai, với cùng một tập bản rõ được sử 
dụng trong bước 1, ứng với mỗi khóa giả thiết 𝐾𝑖, người 
tấn công xây dựng tập giá trị điện năng tiêu thụ giả định 
của thiết bị thông qua việc sử dụng một mô hình điện 

năng tiêu thụ của thiết bị đối với tập các giá trị trung 
gian giả định được tính từ mô hình toán học của thuật 
toán. Có hai mô hình điện năng tiêu thụ giả định của 
thiết bị mật mã thường được sử dụng là mô hình trọng 
số Hamming và khoảng cách Hamming [5]. Với mô 
hình trọng số Hamming, điện năng tiêu thụ giả định tỷ 
lệ với số bít có giá trị 1 trong dữ liệu mà thiết bị xử lý. 
Và với mô hình khoảng cách Hamming, điện năng tiêu 
thụ giả định sẽ tỷ lệ với số bít được chuyển trạng thái 
trong dữ liệu. Kết quả bước này là ma trận mô tả điện 
năng tiêu thụ giả định của thiết bị 𝐻(𝐷, 𝕂), với 𝕂 là số 
khóa giả thiết.  

Bước cuối trong quá trình tấn công là sử dụng công 
cụ thống kê để tính tương quan giữa điện năng tiêu thụ 
thực tế đã xây dựng được từ bước 1 và điện điện năng 
tiêu thụ giả định ở bước 2 ứng với mỗi khóa giả thiết 
𝐾𝑖. Khóa giả thiết cho giá trị tương quan lớn nhất tương 
ứng với khóa giả thiết đúng nhất và được xem là khóa 
mà thiết bị sử dụng. 

Khả năng khôi phục khóa đúng của tấn công và số 
lượng vết điện năng tiêu thụ mà tấn công sử dụng để có 
thể phân biệt được khóa đúng và khóa sai là các tham 
số thường được sử dụng để đánh giá hiệu quả của một 
tấn công. Tấn công sử dụng một số lượng ít các vết điện 
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năng tiêu thụ mà vẫn có khả năng khôi phục được khóa 
đúng được xem là một tấn công có hiệu quả. 

2.2. Kỹ thuật phân tích mode biến phân  

 VMD là phương pháp dùng để phân tích tín hiệu 
thành các tín hiệu con có băng hẹp, còn được gọi là 
mode [11] bởi biểu thức:  𝑥(𝑡) = ∑ 𝑢𝑘(𝑡)𝐾

𝑘=1 . Với 
𝑢𝑘(𝑡) = 𝐴𝑘(𝑡)cos (𝜙𝑘(𝑡)) mode thứ 𝑘, là một tín hiệu 
điều chế biên độ và tần số với 𝐴𝑘(𝑡) là hình bao và 
𝜙𝑘(𝑡) là pha. Hình bao của mỗi mode luôn dương và 
biến đổi chậm. Tần số tức thời của mỗi mode 𝜙𝑘

′ (𝑡) là 
một hàm không giảm, biến đổi chậm và tập trung xung 
quanh một tần số trung tâm 𝑓𝑘. 

Phương pháp VMD tính toán đồng thời dạng sóng và 
tần số trung tâm của các mode. Quá trình này tương ứng 
với việc tìm tập hợp các mode 𝑢𝑘(𝑡) và 𝑓𝑘(𝑡) để tối ưu 
hóa bài toán có ràng buộc được biểu diễn bởi biểu thức 
(1). 

min
𝑢𝑘,𝑓𝑘

{∑ ‖ 𝑑
𝑑𝑡

[(𝛿(𝑡) + 𝑗
𝜋𝑡

) ∗ 𝑢𝑘(𝑡)] 𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑘𝑡‖
2

2
𝑘 }    

Với ràng buộc: ∑ 𝑢𝑘(𝑡)𝑘 = 𝑥(𝑡) 
(1) 

Bài toán này có thể được chuyển thành bài toán 
không có ràng buộc bằng cách áp đặt các hình phạt bậc 
hai cùng với các nhân tử Lagrange và có thể được giải 
bằng cách sử dụng thuật toán ADMM (Alternating 
Direction Method of Multipliers). Mô tả chi tiết về 
VMD có thể xem ở tài liệu tham khảo [11]. 

 Các mode của tín hiệu được tạo bởi từ phương pháp 
phân tích tín hiệu VMD có độ chính xác cao bởi nó sử 
dụng kết hợp các kỹ thuật lọc Wiener, biến đối Hilbert 
và ADMM. Việc sử dụng bộ lọc Wiener giúp VMD có 
thể phân tích được nhiễu trong tín hiệu thành các mode 
riêng biệt qua đó có thể loại bỏ nhiễu khi sử dụng các 
mode phù hợp. 

III. PHƯƠNG PHÁP TẤN CÔNG VMD-CPA

 
Hình 2. Phương pháp tấn công VMD-CPA

Phương pháp tấn công CPA truyền thống dựa trên cơ 
sở điện năng tiêu thụ của thiết bị phụ thuộc vào dữ liệu 
mà thiết bị xử lý. Để thực hiện tấn công CPA trên các 
VMD mode, trước hết chúng tôi trình bày một số nhận 
xét để lý giải tại sao các VMD mode sẽ tối ưu được 
thành phần phụ thuộc vào dữ liệu mà thiết bị xử lý của 
các vết điện năng tiêu thụ.  

Thứ nhất, tấn công phân tích điện năng tiêu thụ có 
thể thực hiện được nhờ dựa vào tính chất điện năng tiêu 
thụ của thiết bị mật mã phụ thuộc vào dữ liệu mà nó xử 
lý. Các thiết bị mật mã được xây dựng dựa trên các 
mạch điện công nghệ CMOS. Thanh phần chính của 
điện năng tiêu thụ mạch CMOS là điện năng tiêu thụ 
động, nó phụ thuộc vào số lần chuyển trạng thái tín hiệu 
trong mạch điện [12], được mô tả bởi biểu thức (2) trong 

đó: 𝐶 là thành phần điện dung mạch lối ra và điện dung 
ký sinh của mạch;  𝑉𝑑𝑑 là điện áp nguồn cung cấp; 𝑓: 
tần số hoạt động; 𝛼 là số lần tín hiệu chuyển mạch.  

𝑃đ = 𝛼. 𝐶. 𝑓. 𝑉𝑑𝑑
2  (2) 

Phần lớn điện năng tiêu thụ của các mạch số được 
tiêu tán ở các thời điểm sườn lên hoặc sườn xuống của 
xung clock khi các thanh ghi thay đổi giá trị được ghi 
vào. Hoạt động này được thể hiện trong dạng sóng của 
điện năng tiêu thụ động là một spike tồn tại trong thời 
gian của sườn lên hoặc xuống của xung clock. Do dó, 
dạng sóng của điện năng tiêu thụ động được điều khiển 
bởi tần số clock hoạt động của mạch điện bởi nó cung 
cấp các tín hiệu đồng bộ cho các trạng thái chuyển mạch 
của các phần tử logic trong mạch điện. Do đó khi dùng 
phép biến đổi Fourier để phân tích phổ của dạng sóng 
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điện năng tiêu thụ, sẽ tồn tại thành phần tần số tương 
ứng tần số clock hoạt động của mạch. Như vậy có thể 
xem dạng sóng của điện năng tiêu thụ tương ứng với 
một tín hiệu điều chế biên độ với tần số sóng mang 
tương ứng là tần số clock hoạt động của hệ thống. Hơn 
thế nữa, thường để tối ưu hoạt động của các phần mạch 
điện trong thiết bị, chúng thường được hoạt động với 
các clock khác nhau bởi hệ thống chia clock, do đó, điện 
năng tiêu thụ động sẽ là sự kết hợp của một số tín hiệu 
điều chế biên độ ở những tần số trung tâm khác nhau 
kết hợp lại. Như vậy nếu các vết điện năng tiêu thụ được 
biến đổi thành các VMD mode, một trong số các VMD 
mode này sẽ có dạng tín hiệu điều chế biên độ với tần 
số trung tâm tương ứng với tần số clock của phần mạch 
điện xử lý dữ liệu liên quan đến khóa của thiết bị. VMD 
mode này sẽ được lựa chọn để thực hiện tấn công CPA, 
còn các VMD mode được loại bỏ. Điều này có nghĩa 
các thành phần trên vết điện năng tiêu thụ không liên 
quan đến những hoạt động với dữ liệu có khóa được loại 
bỏ khiến thành phần phụ thuộc vào dữ liệu sẽ nổi bật 
hơn và tấn công sẽ có hiệu quả cao hơn. 

Thứ hai, Trong kỹ thuật VMD trước tiên tín hiệu gốc 
được phân tích thành các mode 𝑢𝑘(𝑡), mỗi mode có 
băng thông hạn chế và được tập trung xung quanh một 
tần số trung tâm 𝑓𝑘. Quá trình này được thực hiện bởi 
các thao tác tiền xử lý tín hiệu và làm mịn tín hiệu thông 
qua các bộ lọc với cửa sổ Gaussian. Điều này cho phép 
thuật toán VMD có thể phân biệt được tín hiệu gốc từ 
tín hiệu chứa nhiễu bằng cách đảm bảo tín hiệu được tái 
tạo nằm trong ranh giới đã cho, tức là ranh giới của tín 
hiệu ban đầu. Sau quá trình phân tách tín hiệu thành các 
mode, mỗi mode được tính toán bằng cách áp dụng biến 
đổi Hilbert trên tín hiệu phân tích, phổ tần số của các 
mode được chuyển sang băng tần cơ sở. Kế đến là quá 
trình tối ưu các mode bởi thuật toán ADMM. Trong quá 
trình này, bộ lọc Wiener là phần không thể thiếu của 
quá trình cập nhật các mode với phần dư tín hiệu được 
lọc. Thuật toán tập trung vào việc phân rã một cách đệ 
quy một tín hiệu thành các mode khác nhau của các dải 
phổ riêng biệt và không cho phép sửa lỗi ngược. Trong 
trường hợp của thuật toán VMD, tín hiệu đầu vào được 
phân tách thành một số mode rời rạc đặc điểm phân biệt 
về dải phổ trong khi tái tạo đầu vào. Cả quy trình làm 
mịn cửa sổ Gaussian và quy trình lọc Wiener đều là chìa 
khóa cho hiệu quả của VMD, đặc biệt ở khả năng lọc 
nhiễu tín hiệu. 

Nói tóm lại, khi tấn công CPA sử dụng các VMD 
mode thay vì vết điện năng tiêu thụ trực tiếp, nó có thể 
khai thác tối ưu thành phần phụ thuộc vào dữ liệu trên 
các vết điện năng tiêu thụ. Thành phần này của vết điện 
năng tiêu thụ ở các VMD mode thể hiện rõ hơn bởi các 
thành phần không liên quan đến phần hoạt động của 
mạch điện liên quan đến dữ liệu khóa và nhiễu đã được 
loại bỏ.  

Căn cứ đặc điểm của các VMD mode đã phân tích, 
chúng tôi đề xuất phương pháp thực hiện tấn công CPA 
trên các VMD mode, được gọi là VMD-CPA với sơ đồ 
thực hiện được mô tả trên Hình 2. Trước hết các vết điện 
năng tiêu thụ được biến đổi thành các VMD mode và 
một trong số các VMD mode đó được lựa chọn để thực 
hiện tấn công. Các bước còn lại thực hiện giống với tấn 
công CPA truyền thống như trình bày ở mục 2.1. Việc 
xác định VMD mode được sử dụng cho tấn công được 
thực hiện thông qua thực nghiệm tấn công CPA trên tất 
cả các VMD mode và chọn ra VMD mode cho kết quả 
tấn công có hệ số tương quan lớn nhất.   

Trong kỹ thuật VMD có hai tham số cần phải cố định 
là số VMD mode và tham số điều khiển băng thông 𝛼. 
Lựa chọn các giá trị này không phải đơn giản bởi nếu 
chọn sai có thể dẫn tới hiện tương phân tách các thành 
phần của tín hiệu gốc ở các mode khác nhau. Để khắc 
phục hiện tượng này, chúng tôi lựa chọn kỹ thuật tối ưu 
được đề xuất bởi Guo và các cộng sự [13] để xác định 
số mode được phân tách và hằng số 𝛼. Sau quá trình tối 
ưu, số VMD mode được lựa chọn là 5 và 𝛼 = 1000. 
Các tham số đầu vào khác của VMD là tốc độ cập nhật 
𝜏 và điều kiện hội tụ 𝜖 được lựa chọn bởi các giá trị 
được chuẩn hóa từ 0 đến 1𝑒 − 6 [11]. 

IV. THỰC NGHIỆM 
Trong phần này chúng tôi trình bày thực nghiệm tấn 

công CPA và VMD-CPA đối với byte khóa đầu tiên của 
AES-128. Các chương trình khôi phục khóa được cài đặt 
thực hiện trên MATLAB2017b.  

 
(a). Sơ đồ đo 

 
(b). Hệ thống thí nghiệm tấn công CPA 

Hình 3. Sơ đồ đo vết điện năng tiêu thụ và hệ thống thí 
nghiệm tấn công CPA 
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Các tham số để đánh giá hiệu quả của tấn công: (1) 
khả năng khôi phục khóa đúng: để khẳng định VMD-
CPA có khả năng khôi phục khóa đúng được AES-128 
sử dụng, tương quan của tất cả các khóa được biểu diễn, 
khóa cho giá trị tương quan lớn nhất được chọn là khóa 
đúng; (2) Số vết điện năng tiêu thụ sử dụng thực thi tấn 
công thành công 𝑁𝑎: hệ số tương quan của tất cả các 
khóa giả thiết được mô tả theo số lượng vết sử dụng. 𝑁𝑎 
là giá trị mà tấn công có thể phân biệt được khóa đúng 
và khóa sai thông qua hệ số tương quan. 

4.1. Hệ thống đo vết điện năng tiêu thụ 

Hình 3 mô tả sơ đồ đo các vết điện năng tiêu thụ để 
thực hiện các thí nghiệm tấn công. Thuật toán AES-128 
được cài đặt trên chip Atmega8515 ở dạng smartcard. 
Oscilloscope Tektronix DPO-3052 được sử dụng để đo 
các vết điện năng tiêu thụ của smartcard với băng thông 
500 𝑀ℎ𝑧 và tần số lấy mẫu tối đa là 5 𝐺𝑆𝑎/𝑠. 1000 vết 
điện năng tiêu thụ được thu thập, mỗi vết có độ dài 
10000 mẫu. Một vết điện năng tiêu thụ được mô tả trên 
Hình 4 được gán tiêu đề là “Trace gốc”.  

4.2. Kết quả thực nghiệm và thảo luận 
A. Đánh giá khả năng tấn công VMD-CPA 

Trong phần này chúng tôi đánh giá khả năng thực 
hiện khôi phục khoá đúng của tấn công VMD-CPA. 

Trước hết kỹ thuật VMD được sử dụng để phân tách các 
vết điện năng tiêu thụ thành các VMD mode. VMD được 
thực hiện với số mode phân tách là 5 và hằng số phạt 
𝛼 = 1000. Các VMD mode của một vết điện năng tiêu 
thụ của AES-128 được biễu diễn trên Hình 4. Như chúng 
ta mong đợi, các VMD mode chứa các thành phần khác 
nhau của tín hiệu gốc tại các tần số trung tâm khác nhau. 
Để xác định VMD mode nào có biểu diễn được lượng rò 
rỉ kênh kề tối đa từ vết điện năng tiêu thụ, chúng tôi tiến 
hành thực hiện tấn công CPA trên tất cả các VMD mode. 
Kết quả tấn công VMD-CPA trên các VMD mode được 
biểu diễn trên Hình 5. Với một tấn công, với mỗi khoá 
giả thiết 𝐾𝑖, nếu có một đỉnh nhìn thất có thể phân biệt 
được với các phần còn lại trên hình biểu diễn của hệ số 
tương quan, có thể kết luận rằng khả năng thiết bị sử 
dụng khoá 𝐾𝑖 cho việc mã hoá. Quan sát trên Hình 5, có 
hai VMD mode khi được sử dụng bởi CPA cho kết quả 
khoá đúng. Do đó có thể kết luận rằng các VMD mode 
có thể sử dụng cho tấn công phân tích điện năng tiêu thụ. 
Tấn công CPA trên VMD mode 2 có hệ số tương quan 
lớn nhất, nên trong trường hợp này VMD mode 2 chứa 
lượng thông tin kênh kề lớn nhất từ các vết điện năng 
tiêu thụ. Chúng tôi sẽ sử dụng VMD mode 2 để đánh giá 
hiệu quả của tấn công VMD-CPA so với tấn công CPA 
truyền thống trực tiếp trên các vết điện năng tiêu thụ.

 
Hình 4. Vết điện năng tiêu thụ và các VMD mode 
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Hình 5. Kết quả tấn công lên vết điện năng tiêu thụ gốc và các VMD mode. 

 
B. So sánh hiệu quả với tấn công CPA trên vết điện 
năng tiêu thụ gốc. 

Hình 6 mô tả mối quan hệ giữa hệ số tương quan và 
số vết điện năng tiêu thụ sử dụng khi thực hiện tấn công 
CPA và VMD-CPA trên VMD mode 2. Hệ số tương 
quan đối với khoá  đúng có được từ cả hai tấn công đều 
dần hội tụ tới một giá trị cố định và có thể phân biệt được 
giữa tương quan của khoá sai. Các khoá sai có tương 
quan giống nhau và không thể phân biệt được với nhau. 
Tuy nhiên số lượng vết để có thể phân biệt được giữa 
khoá đúng và khoá sai là 91 với CPA và 79 với VMD-
CPA (Bảng 1). Điều này có nghĩa số vết để VMD-CPA 
khôi phục được khoá đúng giảm cỡ 13%. Hay nói cách 
khác hiệu quả của nó lớn hơn CPA truyền thống. Kết 
quả này chứng tỏ rằng VMD mode chứa nhiều thông tin 
kênh kề hơn độ lớn của các vết điện năng tiêu thụ gốc.  

 
Hình 6. Hệ số tương quan theo số vết điện năng tiêu thụ 
đối với tấn công CPA và CMD-CPA. 

C. Khả năng chống nhiễu của VMD-CPA. 

 
Hình 7. Hệ số tương quan theo số vết điện năng tiêu thụ 
có nhiễu 𝑆𝑁𝑅1 = 10 đối với tấn công CPA và CMD-
CPA.  

Để xem xét khả năng tấn công VMD-CPA đối với các 
vết điện năng tiêu thụ có nhiễu, nhiễu AWGN được them 
vào các vết điện năng tiêu thụ. Trong thí nghiệm của 
chúng tôi, nhiễu AWGN được thêm vào các vết điện 
năng tiêu thụ để có được tỷ số tín hiệu trên nhiễu là 
𝑆𝑁𝑅1 = 10𝑑𝐵 và 𝑆𝑁𝑅2 = 5𝑑𝐵. Kết quả tán công CPA 
và VMD-CPA trên các vết điện năng tiêu thụ có nhiễu 
được biểu diễn trên Hình 7, Hình 8 và Bảng 1. Với 
𝑆𝑁𝑅1 = 10𝑑𝐵, cả hai tấn công đều có khả năng khôi 
phục khoá đúng nhưng số lượng trace cần sử dụng giảm 
từ 203 còn 81 tương đương giảm 60%. Với 𝑆𝑁𝑅2 =
5𝑑𝐵  chỉ có VMD-CPA có khả năng khôi phục khoá 
đúng còn CPA không thành công trong việc khôi phục 
khóa đúng khi số vết điện năng tiêu thụ sử dụng tới 1000. 
Điều này chứng tỏ VMD mode có tác động đến việc 
giảm nhiễu và VMD-CPA có thể hoạt động tốt trong 
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điều kiện có nhiễu. Đặc điểm này rất có ý nghĩa đối với 
các kịch bản tấn công trong thực tế bới các vết điện năng 
tiêu thụ thu thập được luôn chứa nhiễu. 

 
Hình 8. Hệ số tương quan theo số vết điện năng tiêu thụ 
có nhiễu 𝑆𝑁𝑅2 = 5 đối với tấn công CPA và CMD-
CPA. 

Mức nhiễu CPA VMD-CPA 

Vết điện năng tiêu thụ 
gốc. 

91 79 

𝑆𝑁𝑅1 = 10𝑑𝐵 203 81 

𝑆𝑁𝑅2 = 5𝑑𝐵 N/A 165 

Bảng 1. Số vết điện năng tiêu thụ (𝑵𝒂) để khôi phục 
khóa thành công của AES-128. 

V. KẾT LUẬN 
Trong bài báo này chúng tôi đã đề xuất một phương 

pháp tấn công CPA hiệu quả dựa trên các VMD mode. 
Bằng việc phân tích đặc điểm của các vết điện năng tiêu 
thụ có thể thấy lượng thông tin kênh kề cần thiết cho tấn 
công được biểu diễn trên các VMD mode. Nghiên cứu 
này chỉ ra rằng VMD có thể phân tách vết điện năng tiêu 
thụ thành các VMD mode và tồn tại một VMD mode 
chứa lượng thông tin kênh kề tối đa và được sử dụng 
hiệu quả cho tấn công. Hiệu quả tấn công VMD-CPA so 
với CPA ở trên cả hai phương diện số lượng vết điện 
năng tiêu thụ cần để khôi phục khoá đúng và khả năng 
thực hiện tấn công trên môi trường có nhiễu. Từ nghiên 

cứu này, có thể thấy VMD là hữu ích khi áp dụng cho 
tấn công kênh kề và cần được nghiên cứu để sử dụng 
trong các kịch bản tấn công kênh kề đa dạng hơn ở 
những nghiên cứu tiếp theo.  
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Abstract— Truyền năng lượng không dây [Wireless 
Power Transfer (WPT)] là một công nghệ cho phép 
truyền năng lượng điện từ một nguồn phát tới các thiết 
bị thu mà không cần tới dây dẫn. Công nghệ này là một 
trong những lĩnh vực nghiên cứu có nhiều đổi mới sáng 
tạo trong những năm gần đây. Trong bài báo này chúng 
tôi tập trung nghiên cứu hệ thống WPT ở khoảng cách 
trung bình có nguyên lý dựa trên hiệu ứng cộng hưởng 
từ. Chúng tôi đã chế tạo thành công bộ truyền điện 
không dây ở khoảng cách 0.4 m, đạt hệ số truyền qua 
62%. Các kết quả mô phỏng về phân bố từ trường xung 
quanh không gian truyền dẫn cũng được trình bày trong 
bài báo. Kết quả đo đạc thực nghiệm cho thấy sự phù 
hợp với mô hình lý thuyết và mô phỏng. 

Keywords- Truyền năng lượng không dây, cấu trúc 
cộng hưởng, từ trường. 

I.  GIỚI THIỆU 
Với sự gia tăng ngày càng nhiều của các thiết bị 

điện – điện tử, việc truyền năng lượng điện từ nguồn 
phát tới thiết bị tiêu thụ vẫn đòi hỏi phải sử dụng kết 
nối vật lý sẽ gây ra những bất tiện cho cuộc sống của 
con người. Hiện nay, công nghệ truyền tải điện không 
dây đang được quan tâm đầu tư nghiên cứu và phát 
triển nhằm giải quyết những rắc rối cũng như tính bất 
tiện của các kết nối có dây. Đây cũng là một vấn đề 
quan trọng để phát triển hệ thống điện trong tương lai. 
Việc này sẽ giảm thiểu được chi phí trong thiết kế, thi 
công các công trình về điện dân dụng và công nghiệp. 
Từ đó, quá trình sử dụng điện sẽ tiện lợi hơn, hệ thống 
điện không phải đấu nối dây dẫn phức tạp khi số luợng 
thiết bị điện tăng lên [1-4]. 

Công nghệ truyền tải điện không dây thường được 
chia làm ba loại dựa trên khoảng cách truyền dẫn và 
khả năng ứng dụng của chúng đó là: tầm ngắn; tầm 
trung; và tầm xa. Các loại này có nguyên lý hoạt động 
và dải tần hoạt động khác nhau. WPT tầm ngắn có 
khoảng cách truyền dẫn điển hình từ vài mm đến vài 
cm, cơ chế hoạt động dựa trên cảm ứng từ ở dải tần số 
kHz. Các ứng dụng được biết đến nhiều nhất của loại 
WPT này là sạc không dây cho thiết bị điện tử tiêu 
dùng và các thiết bị cấy ghép y sinh. Công nghệ sạc 

không dây cho các thiết bị điện tử cầm tay đã đạt đến 
giai đoạn thương mại hóa thông qua việc ra mắt tiêu 
chuẩn Qi của Liên minh năng luợng không dây, hiện 
bao gồm hơn 135 công ty trên toàn thế giới. Với hệ 
thống WPT tầm trung, khoảng cách truyền có thể từ  
vài cm tới hàng m, tần số hoạt động ở dải MHz và hiệu 
suất truyền tải khá cao có thể đạt trên 60%. Khi 
khoảng cách truyền tải từ vài m đến nhiều km công 
nghệ WPT tầm xa có thể được ứng dụng cho các hệ 
thống điện trong quân sự và truyền năng lượng vệ tinh, 
vũ trụ. Do khoảng cách truyền dẫn rất xa nên dải tần 
số hoạt động của loại WPT này thường lớn hơn GHz 
với hiệu suất truyền khá thấp chỉ dưới 5% [5-8]. 

Trong bài báo này, chúng tôi sẽ trình bày về hệ 
thống WPT ở khoảng cách tầm trung (trên 40 cm) với 
cấu trúc bốn cuộn dây có phối hợp trở kháng. Các 
nghiên cứu phân tích lý thuyết và tính toán mô phỏng 
đã được tiến hành nhằm tối ưu các thông số của hệ 
thống để thu được hiệu suất truyền tải cao nhất. Dựa 
trên các kết quả phân tích lý thuyết và mô phỏng, 
chúng tôi đã chế tạo thành công hệ thống WPT có cấu 
trúc 4-cuộn cho hệ số truyền qua đạt 62% ở khoảng 
cách 40 cm 

II. LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH HỆ THỐNG 
WPT 4-CUỘN 

 
Hình 1. Sơ đồ hệ thống WPT 4-cuộn dây. 
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Hình 1 là sơ đồ của hệ thống WPT 4-cuộn dây với 
các thành phần như sau: cuộn phát/thu, cuộn cộng 
hưởng phát/thu, điện áp cấp vào VS, điện trở nguồn và 
tải lần lượt là RS và RL. Các khoảng cách từ cuộn phát 
tới cuộn cộng hưởng phát (d12), từ cuộn cộng hưởng 
phát tới cuộn cộng hưởng thu (d23), từ cuộn cộng 
hưởng thu tới cuộn thu (d34) có thể điều chỉnh để đạt 
phối hợp trở kháng cho hệ thống WPT.  

 
Hình 2. Sơ đồ mạch điện tương đương của hệ thống 

WPT 4 cuộn. 
Hệ thống WPT 4-cuộn có thể được biểu diễn bằng 

một mạch điện tương đương như trên Hình 2. Trong 
đó các thông số Ri, Li, Ci (i = 1-4) đại diện cho điện 
trở, cảm kháng và dung kháng ứng với mỗi cuộn dây. 
Các hệ số ghép cặp k12, k23, k34 là hệ số ghép cặp tương 
ứng giữa các cuộn dây với nhau. Do cuộn cộng hưởng 
phát/thu có hệ số phẩm chất (Q) rất cao và điều kiện 
trở kháng nguồn và tải thực tế, chúng ta có R1 << RS 
và R4 << RL, do đó (R1 + RS RS) và (R1 + RLRL). 

Dựa trên sơ đồ mạch điện tại Hình 2 ta có: 

11 12 13 141

21 22 23 242

31 32 33 343

41 42 43 444

1

0
.

0
0

SV−        
            =
       
            

 
(1) 

Ở tần số cộng hưởng
0

1

i iL C
 = , chúng ta có 

được các biểu thức sau đây: 

11 22 2 33 3

44 13 14 24

12 12 1 2

23 23 2 3

34 34 3 4

; ;
; 0;

;

;

;

S

L

Z R Z R Z R
Z R Z Z Z

Z j k L L

Z j k L L

Z j k L L







= = =

= = = =

=

=

=
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Giải phương trình (1) và (2), chúng ta có dòng điện 
chạy trong cuộn phát I1 và cuộn thu I4 như sau: 
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Trong đó:
LiQi Ri

= là hệ số phẩm chất của cuộn 

dây ứng với tham số i. 
Khi hệ thống đối xứng, ta có Q1 = Q4; Q2 = Q3 và 

k12 = k34, hệ số điện áp giữa nguồn và tải của hệ thống 
là: 

( )

2 2
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Hiệu suất truyền tải năng lượng (tỷ lệ của công 
suất đầu ra Pout và công suất đầu vào Pin được xác 
định: 

2
2
212

/
 / 4

OUT L L

IN S S

P V R S
P V R

 = = =  (5) 

III. KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG CỦA 
HỆ THỐNG WPT 4-CUỘN 

A. Mô phỏng sử dụng phần mềm CST 
Nhằm tối ưu hiệu suất cũng như tiết kiệm nguyên 

vật liệu, công sức khi chế tạo thực nghiệm, chúng tôi 
đã tiến hành mô phỏng hệ thống trên phần mềm 
thương mại CST Studio Suite để có những thông số tối 
ưu cho hệ thống WPT. Sử dụng phần mềm mô phỏng, 
chúng tôi cũng khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu 
suất truyền dẫn của hệ thống WPT như phân bố từ 
trường xung quanh bộ phát/thu và trên bề mặt cuộn 
cộng hưởng. 

 
 

Hình 3. Hệ thống WPT 4 cuộn mô phỏng trên CST. 

Hình 3 mô tả hệ thống truyền năng lượng không 
dây với cấu trúc 4-cuộn ở khoảng cách truyền dẫn là 
40 cm được thiết kế bằng phần mềm CST. Vật liệu chế 
tạo của cả 4 cuộn dây đều là đồng nguyên chất. Cuộn 
phát/thu có cấu trúc một vòng dây, đường kính 30 cm, 
với một khe cắt để nối với cổng ảo của phần mềm mô 
phỏng. Cuộn cộng hưởng phát/thu có cấu trúc vòng 
xoắn với bán kính ngoài là 40 cm đặt trên một đế 
acrylic. Cuộn cộng hưởng phát/thu được thiết kế để có 
thể dao động cộng hưởng ở tần số 13.56 MHz. Sau khi 
chọn các điều kiện phù hợp với môi trường thực 
nghiệm, chúng tôi tiến hành chạy mô phỏng và thu 
được các kết quả về hệ số phản xạ S11 và hệ số truyền 
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qua S21, cũng như phân bố trường của hệ thống WPT 
như sau. 

 
Hình 4. (a) Hệ số phản xạ, (b) hệ số truyền qua của hệ thống 

WPT. 

Kết quả mô phỏng trên Hình 4 cho ta biết hệ thống 
WPT có tần số cộng hưởng xung quanh vùng tần số 
13.56 MHz và đạt hệ số truyền qua từ cuộn phát sang 
cuộn thu là S21 = 0.69. 

 
Hình 5. (a) Phân bố từ trường xung quanh của hệ thống 
WPT, (b) Phân bố từ trường tại bề mặt cuộn cộng hưởng. 

Hình 5(a) biểu diễn phân bố từ trường xung quanh 
hệ thống WPT. Từ Hình 5(a), chúng ta có thể thấy từ 
trường phát ra từ các cuộn dây mạnh hơn theo trục 
xuyên tâm của các vòng dây, từ trường tập trung rất 
mạnh tại các cuộn cộng hưởng phát/thu mang tới khả 
năng ghép cặp lớn từ cuộn phát sang cuộn thu dù ở 
khoảng cách khá xa do đó hệ thống WPT 4-cuộn có 
hiệu quả hơn nhiều so với hệ thống WPT 2-cuộn. Hình 
5(b) cho thấy từ trường tại vùng sát các đường dây rất 
lớn, điều này hợp lý do các vòng dây đều mang dòng 
điện dao động ở tần số cao. Ngoài vùng sát các vòng 
dây từ trường tập trung vào phía bên trong của vòng 
dây trong khi suy giảm nhanh chóng ở phía bên ngoài 
của vòng dây. Từ kết quả mô phỏng phân bố từ trường 
này chúng tôi nhận thấy hiệu suất của hệ thống WPT 
sẽ lớn nhất khi các cuộn dây được đặt đồng trục, 
xuyên tâm với nhau. 

B. Chế tạo thực nghiệm 
Sử dụng những kết quả mô phỏng ở phần trình bày 

trên, chúng tôi tiến hành chế tạo hệ thống WPT với 
cấu trúc cuộn cộng hưởng và cuộn phát/thu như trong 
Hình 6. Các thông số chế tạo của các cuộn dây giống 
với các thông số trong quá trình mô phỏng. Bên phát 
và bên thu của hệ thống có thiết kế giống nhau với các 
cuộn cộng hưởng được chế tạo bằng các vòng dây 
đồng với đường kính dây là 0.5 cm và đường kính 
vòng dây lớn nhất là 40 cm, khoảng cách giữa các 

vòng dây là 1 cm như được mô tả trong hình 6(a). 
Cuộn phát/thu được chế tạo bởi một vòng dây đồng 
với cùng đường kính lõi dây là 0.5 cm, đường kính của 
vòng dây là 30 cm như được mô tả trong Hình 6(b).  

 
Hình 6. (a) Cuộn cộng hưởng, (b) Cuộn phát/thu  

Sau khi chế tạo các cuộn phát/thu và cuộn cộng 
hưởng, chúng tôi tiến hành lắp đặt và hoàn thiện hệ 
thống WPT với cấu trúc 4 cuộn như Hình 7. Hiệu suất 
truyền qua của hệ thống được đo bởi máy phân tích 
mạng (Rohde & Schwarz ZNB20). Các cuộn phát/thu 
được nối vào hai cổng của máy phân tích mạng đã 
được hiệu chỉnh để đo tại vùng tần số MHz. Khoảng 
cách giữa cuộn phát/thu tới cuộn cộng hưởng cũng 
được điều chỉnh để có thể đạt được điều kiện phối hợp 
trở kháng khi hệ số phản xạ tại hai cổng của máy phân 
tích mạng nhỏ hơn -10 dB. 

 
 

Hình 7. Hệ thống thực nghiệm WPT 4-cuộn  

Hình 8 là kết quả đo đạc của hệ thống WPT 4-cuộn 
với các thiết lập như trên Hình 7. Các phép đo này 
được chúng tôi thực hiện nhiều lần (5 lần) với các điều 
kiện giống nhau và độ lặp lại cao giữa các lần đo. Kết 
quả thực nghiệm cho thấy hệ số truyền qua cực đại của 
hệ thống đạt 0.62 tại vùng tần số 13.56 MHz. Phổ 
truyền qua thực nghiệm cho kết quả tương đồng với 
mô phỏng. Tuy nhiên, do môi trường mô phỏng là lý 
tưởng nhưng khi chế tạo thực nghiệm xảy ra những 
mất mát do vật liệu, suy hao đường dây máy đo, phối 
hợp trở kháng chưa được hoàn toàn nên hệ số truyền 
qua thực nghiệm có nhỏ hơn một chút so với mô 
phỏng. 
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Hình 8. Hệ số truyền qua của hệ thống ở khoảng cách 40 cm. 

IV. KẾT LUẬN 
Bài báo này trình bày một giải pháp hiệu quả để 

truyền năng lượng cho các thiết bị điện mà không cần 
dây dẫn. Hệ thống truyền năng lượng không dây tầm 
trung được nghiên cứu bằng cả phân tích lý thuyết, mô 
phỏng và chế tạo thực nghiệm. Các đo đạc thực 
nghiệm cho kết quả phù hợp với tính toán, mô phỏng 
trước đó. Hệ thống WPT được khảo sát với khoảng 
cách truyền đối xứng cố định 40 cm. Bằng cách điều 
chỉnh cẩn thận các thông số mạch để đạt được phối 
hợp trở kháng tốt nhất hệ số truyền qua đạt được 62%. 
Chúng tôi tin rằng hệ thống này có thể được ứng dụng 
rộng rãi cho các thiết bị di động, hoặc trong môi 
trường đặc thù khi không thể sử dụng dây dẫn điện. 
Tuy nhiên, khi hệ WPT hoạt động ở tần số cao thì vấn 
đề nhiễu cũng như ảnh hưởng tới con người cần phải 
được quan tâm. Trong các nghiên cứu tiếp theo chúng 
tôi sẽ tập trung giải quyết vấn đề về nhiễu cũng như 
thất thoát điện từ trường ra ngoài môi trường của hệ 
thống WPT bằng cách sử dụng các tấm kim loại hoặc 
cấu trúc vật liệu mới (Metamaterial) có khả năng che 
chắn, hạn chế sóng điện từ 
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Tóm tắt— Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất giải pháp 
thiết kế hệ thống và xây dựng driver giao tiếp giữa khối 
trung tâm với khối mã hóa trên card PCIe – FPGA để có 
tăng tốc IPsec VPN cũng như giảm tải các tác vụ liên quan 
đến IPsec. Với hệ thống này, nó sẽ đòi hỏi độ phức tạp thấp 
hơn khi không đảm nhận các giai đoạn khác trong giao 
thức Encapsulating Security (ESP) cũng như giai đoạn 
trao đổi khóa Internet Key Exchange (IKE) ban đầu. Với 
những lợi ích và khả năng của hệ thống này, nó sẽ phù hợp 
để tích hợp với các thiết bị nhúng cỡ nhỏ hay các nút mạng 
có năng lực xử lý không mạnh. 

Từ khóa- Internet Protocol Security (IPsec), Peripheral 
Component Interconnect Express (PCIe), Driver giao tiếp 
PCIe, OS Specific, Driver Specific. 

I.  GIỚI THIỆU 
Ngày nay, khi mà thời đại Internet phát triển rộng 

khắp, những dịch vụ như đào tạo từ xa, mua hàng trực 
tuyến, tư vấn y tế trực tuyến đã trở nên khá phổ biến với 
tất cả mọi người. Từ đó, người ta đã đưa ra mô hình mới 
nhằm thỏa mãn những yêu cầu trên mà vẫn tận dụng 
được cơ sở hạ tầng mạng vốn có, đó chính là mạng riêng 
ảo (Virtual Private Network-VPN). VPN cung cấp cơ 
chế mã hóa dữ liệu trên đường truyền tạo ra một đường 
ống (tunnel) bảo mật giữa nơi gửi và nơi nhận và IPsec 
(Internet Protocol Security) chính là một trong những 
giao thức tạo nên cơ chế “đường ống bảo mật” cho VPN. 
IPsec là một bộ giao thức bổ sung bảo mật đối với thông 
tin trao đổi ở lớp IP trong mô hình mạng TCP/IP. Đối 
với một nút mạng điển hình, việc triển khai thực thi giao 
thức IPsec được mặc định sử dụng phần mềm đơn thuần 
và ít nhiều đã gây ra giảm thông lượng mạng đi qua nút 
cũng như làm quá tải CPU của thiết bị đó. Khi tốc độ 
mạng tăng lên, việc giảm thiểu chi phí xử lý (processing 
overheads) gói IPsec là yêu cầu tất yếu trong nhiều hệ 
thống đặc biệt là những gateway, những thiết bị nhúng 
cỡ nhỏ nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức cần 
phải đối mặt. 

Khi xây dựng hệ thống IPsec VPN có nhiều vấn đề 
gặp phải. Khi kết nối VPN tồn tại trong một khoảng thời 
gian ngắn, chi phí cho quá trình trao đổi khóa IKE (IKE 

overheads) sẽ chiếm tỉ lệ lớn nhất trong tổng chi phí 
(overheads) [1]. Mặc dù giao thức ESP chỉ chiếm chi phí 
ít cho 1 gói nhưng khi xử lý một số lượng lớn các gói 
trong cùng 1 kết nối thì chi phí cho việc xử lý ESP (ESP 
overheads) có thể vượt trội so với chi phí cho IKE. Đối 
với một kết nối IPsec VPN có thời gian tồn tại đủ lâu, 
việc thực hiện mã hóa đóng vai trò then chốt trong thời 
gian xử lý gói ESP. Lựa chọn một thuật toán tối ưu cùng 
việc sử dụng phần cứng tăng tốc cho việc mã hóa có thể 
cải thiện thời gian quá trình xử lý gói ESP [1]. Công 
trình [2] đã đưa ra cách nhìn tổng quan về bộ giao thức 
IPsec và kiến trúc cũng như đưa ra những ứng dụng thực 
tế việc triển khai IPsec có thể tăng lên sự tiêu thụ tài 
nguyên của CPU một cách đáng kể. Sự tiêu thụ tài 
nguyên CPU phụ thuộc vào lưu lượng IPsec hay giao 
thức mã hóa đã sử dụng. Hiện tại, các thuật toán thể hiện 
tốt nhất sự cân bằng giữa sự cung cấp bảo mật và hiệu 
năng là GCM-AES bởi vì nó cho phép việc triển khai 
trên phần cứng [2]. Với sự sẵn có của các sản phẩm 
thương mại hỗ trợ việc giảm tải IPsec, các giải pháp 
IPsec cung cấp sự đánh đổi giữa sự đơn giản của việc 
triển khai với sự phổ biến của việc thực thi bằng phần 
mềm và tổng thể hiệu suất nền tảng có thể đạt với giải 
pháp phần cứng. Các giải pháp dựa trên phần mềm là 
được đề xuất như là một điểm bắt đầu mặc định. Khi chi 
phí CPU cho việc xử lý lưu lượng IPsec là một vấn đề, 
hướng giải quyết bằng cách giảm tải phần cứng nên 
được cân nhắc. Dựa trên những đánh giá của các nghiên 
cứu trong các bài báo và sách đã đề cập ở trên, ta đi đến 
những đánh giá chung cho việc cải thiện tốc độ IPsec 
VPN nói chung cũng như hiệu năng của việc thực thi bộ 
giao thức IPsec nói triêng. Ta thấy rằng việc thực thi xử 
lý gói theo giao thức IPsec có thể làm tăng lên sự tiêu 
thụ tài nguyên của CPU một cách đáng kể và sự tiêu thụ 
tài nguyên CPU này phụ thuộc vào lưu lượng IPsec. Và 
khi đó giải pháp dựa trên phần cứng tăng tốc mã hóa sẽ 
đóng vai trò quan trọng trong việc đạt đến hiệu năng cao 
ở trong hệ thống lớn cũng như là một cách tiếp cận hữu 
ích trong việc làm giảm mức sử dụng CPU ở hệ thống 
nhỏ và chậm.  
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Trong bài báo này, chúng tôi sẽ trình bày cách xây 
dựng mô hình hệ thống, trong đó phần tăng tốc mã hóa 
sẽ thực hiện trên nền tảng FPGA. Và để nâng cao hơn 
hiệu năng ở trong các hệ thống, thiết kế driver giúp tăng 
tốc giữa khối FPGA và hệ thống chính thông qua cổng 
PCIe là một yếu tố quan trọng và được đề xuất trong bài 
báo này. Với thiết kế hệ thống của chúng tôi sẽ hỗ trợ 
hiệu quả cho những thiết bị nhúng để giảm tải cho CPU 
khi xét đến chi phí xử lý mã hóa cho giao thức IPsec. Hệ 
thống mã hóa sẽ gồm hai phần: Lõi IP thực thi mã hóa 
và Linux driver. Trong đó bài báo sẽ đi sâu vào việc xây 
dựng Linux driver để tích hợp thiết bị mã hóa này vào 
các thiết bị nhúng Linux đang cần xử lý các vấn đề liên 
quan đến IPsec VPN. Linux driver sẽ thực hiện giao tiếp 
và xử lý các vấn đề truyền nhận dữ liệu giữa IPsec Stack. 
Phần xây dựng bộ mã hóa và giải mã trên phần cứng sẽ 
không được đề cập đến trong bài báo này. 

Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau: 
Chúng tôi sẽ trình bày phương thức thực hiện của giao 
thức IPsec VPN trong Phần II. Phần III sẽ đưa ra mô 
hình để nâng cao hiệu suất trong việc triển khai IPsec 
VPN. Chúng tôi sẽ tiến hành thiết kế phần Device Driver 
cho mô hình đã được nêu bên trên trong phần IV. Phần 
V sẽ cung cấp các kết quả của bài kiểm tra hệ thống để 
từ đó đưa ra các nhận xét về hiệu suất của mô hình đã đề 
cập. Cuối cùng, chúng tôi kết luận bài báo trong phần 
VI. 

II. GIAO THỨC BẢO MẬT INTERNET 
Giao thức bảo mật Internet, hay còn gọi là IPsec, là 

một tập hợp các giao thức hỗ trợ bảo vệ thông tin liên 
lạc qua mạng IP [3]. Các giao thức IPsec làm việc cùng 
nhau theo nhiều cách kết hợp khác nhau để bảo vệ thông 
tin liên lạc. IPsec là giao thức nằm ở lớp  3 – lớp Network 
trong mô hình OSI hay TCP/IP. Hai giao thức cốt lõi 
trong IPsec, được thể hiện trong hình 1, là 
Authentication Header (AH) và Encapsulating Security 
Payload (ESP). Điều cần lưu ý để IPsec có thể hoạt động 
là mô hình phải có hỗ trợ trao đổi khóa (IKE) để giúp 
hai điểm trên mạng có thể trao đổi thông tin một cách 
bảo mật. IKE giúp máy tính có thể trao đổi khóa để mã 
hóa, phương thức mã hóa được dùng cho IPsec qua môi 
trường mạng không tin cậy mà vẫn giữ được tính bảo 
mật và điểm kết nối IPsec phải có hỗ trợ các bộ mã hóa, 
hàm băm để hoạt động. 

 
Hình 1. Giao thức cốt lõi của IPsec 

 
 

 
Tổng quan về kết nối IPsec VPN được thể hiện bởi 

hình 2: 

 
Hình 2. Tổng quan về kết nối IPsec 

Mục đích của giao thức trao đổi khóa (IKE) là 
thương lượng, tạo và quản lý các liên kết bảo mật (SA) 
[7]. Liên kết bảo mật (SA) là một thuật ngữ chung cho 
một tập hợp các giá trị xác định các tính năng và bảo vệ 
IPsec được áp dụng cho một kết nối. Các SA cũng có thể 
được tạo theo cách thủ công, sử dụng các giá trị được 
thỏa thuận trước bởi cả hai bên, nhưng các SA này 
không thể được cập nhật; phương pháp này không mở 
rộng quy mô cho các VPN quy mô lớn trong đời thực  
Trong IPsec, IKE được sử dụng để cung cấp một cơ chế 
an toàn để thiết lập các kết nối được bảo vệ bằng IPsec. 
Các phần sau mô tả năm loại trao đổi IKE (chế độ chính, 
chế độ tích cực, chế độ nhanh, thông tin và nhóm) và 
giải thích cách chúng hoạt động cùng nhau cho IPsec.  

Để triển khai IPsec trong Linux Kernel, ta sẽ bắt đầu 
với một sự trình bày ngắn về trình xử lý ngầm (daemon) 
nằm trên không gian người dùng (user space) là Internet 
Key Exchange (IKE) và mật mã trong IPsec. Để thiết lập 
kết nối IPsec, ta cần phải thiết lập liên kết bảo mật (SA) 
với sự trợ giúp của các project ở không gian người dùng 
(userspace). Trong đó, địa chỉ nguồn và chỉ số tham số 
bảo mật (SPI) (được gọi là trình khởi tạo và trình phản 
hồi trong thuật ngữ IPsec) nên đồng ý về các tham số 
như một khóa (hoặc nhiều hơn một khóa), xác thực, mã 
hóa, tính toàn vẹn dữ liệu và các thuật toán trao đổi khóa 
và các tham số khác như thời gian tồn tại của khóa (chỉ 
IKEv1). Trong nhân Linux, hầu hết API Crypto thực 
hiện các lệnh gọi đồng bộ. Có các triển khai không đồng 
bộ cho tất cả các loại thuật toán. Rất nhiều bộ phần cứng 
tăng tốc sử dụng giao diện API mật mã (cryptography) 
không đồng bộ để giảm tải cho việc xử lý yêu cầu liên 
quan đến mã hóa. Quá trình nhận gói IPsec được thể hiện 
bằng lưu đồ ở hình 3. Nhìn chung, khi lớp IP nhận được 
gói tin (message). Dựa theo trường giao thức của gói tin 
(message), nếu là loại IPsec (AH, ESP), nó sẽ được xử 
lý với XFRM framework. Đối với quá trình gửi gói 
IPsec, sau khi tra cứu định tuyến tin nhắn, SA sẽ được 
xem xét có đáp ứng yêu cầu hay không. Nếu không thì 
được đưa ra IP Output; nếu có, nó sẽ đi vào quá trình 
XFRM và thực hiện xử lý tương ứng theo chế độ và giao 
thức.  
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Hình 3. Quá trình xử lý IPsec Outbound 

Các gói tin từ lớp 4 (UDP,TCP) xuống lớp 3 là lớp 
IP. Khi bắt đầu ở lớp 3, các gói tin được chuển đến đích 
bằng các tra bảng routing table, bước này gọi là IP 
routing decision. Sau đó đến phần IP source address 
selection, đây là bước quan trọng bởi vì khi tạo một gói 
tin IP, nó phải chọn địa chỉ IP nguồn để khi gửi đến bên 
thu, bên phía thu mới biết được chính xác địa chỉ IP mà 
cần phải phản hồi về. Các bước tiếp theo sẽ xác định gói 
đó có được mã hóa (ESP) hay xác thực (AH) không. Nếu 
có, gói tin sẽ chuyển đến phần mã hóa hoặc phần xác 
thực gói tin. Sau khi đã được mã hóa và xác thực, bước 
tiếp theo sẽ kiểm tra sự thay đổi về header của gói tin. 
Do ESP có 2 chế độ là chế độ tunnel và chế độ transport. 
Chế độ tunnel sẽ mã hóa toàn bộ gói, bao gồm cả header 
gốc và thay vào đó là một header mới. Chế độ transport 
chỉ mã hóa phần data, giữ lại header gốc. Cuối cùng, gói 
tin IP sẽ chuyển đến lớp dưới. Tuy nhiên, nếu như ESP 
ở chế độ tunnel, thì nó sẽ tiến hành mã hóa toàn bộ gói 
ESP ròi quay lại lớp 3 (lớp IP). 

III. MÔ HÌNH TRIỂN KHAI IPSEC 
Hiện nay, có rất nhiều tùy chọn để nâng cao hiệu suất 

trong việc triển khai IPsec, từ triển khai phần mềm thuần 
túy bằng cách sử dụng tập lệnh CPU (Instruction Set) 
dành riêng cho việc mã hóa cho đến sử dụng một phần 
cứng chuyên biệt cho việc giảm tải thời gian xử lý gói 
IPsec. Thông thường, có 2 kiểu kiến trúc thiết kế là 
Look-aside và Flow-through để giải quyết vấn đề trên. 

Kiến trúc Look-aside sẽ giúp ta giảm tải nhiều cho quá 
trình xử lý gói theo giao thức ESP. Kiến trúc Look-aside 
cung cấp giải pháp để tăng tốc quá trình xử lý IPsec và 
tập trung chủ yếu ở giao thức ESP – được diễn ra trong 
quá trình trao đổi dữ liệu trong đường hầm IPsec (Phase 
2). Trong khi đó, giải pháp Flow-through có thể hỗ trợ 
nhà sản xuất thiết bị gốc phát triển thiết bị VPN vì nhà 
thiết kế có thể tích hợp các thiết bị Flow-through trực 
tiếp vào đường dẫn chính (data path) do chúng hầu như 
không ảnh hưởng phần còn lại của hệ thống. Điều này 
có thể làm khối lượng thiết kế hệ thống cần thiết của các 
nhà phát triển OEM. Các thiết bị Flow-through có thể 
giảm thêm rủi ro thiết kế bằng cách kết hợp giải pháp 
IPsec/IKE được chứng nhận của ICSA Labs, đảm bảo 
khả năng tương tác được kiểm tra và chứng nhận [4]. 
Tuy nhiên việc xây dựng hệ thống IPsec theo kiến trúc 
Flow-through đòi hỏi độ phức tạp cao, chưa thật sự cần 
thiết cho mô hình tăng tốc này. 

Bộ tăng tốc IPsec có thể được sử dụng để hạn chế số 
chu kỳ CPU thực hiện việc xử lý IPsec-ESP. Trong các 
tác vụ xử lý được đề cập ở trên, quá trình mã hóa và giải 
mã sẽ là hai công việc tính toán nhiều nhất. Thiết bị tăng 
tốc mã hóa có thể được sử dụng hiệu quả để giảm tải các 
tác vụ IPsec liên quan đến việc mã hóa/giải mã. Các bộ 
tăng tốc này có thể là một phần của CPU, hay là một bộ 
xử lý mật mã nằm trong SoC hay là một card PCIe được 
gắn thêm. Do vậy, bộ tăng tốc theo kiểu Look-aside 
được mô tả như là một bộ tăng tốc mã hóa độc lập với 
CPU.  

Qua những đánh giá và phân tích về các giải pháp 
cho việc giảm tải các tác vụ liên quan đến IPsec được đề 
cập ở trên, nhóm đề xuất giải pháp thiết kế hệ thống  với 
khối mã hóa theo trên card PCIe - FPGA để có thể tăng 
tốc IPsec VPN cũng như giảm tải các tác vụ liên quan 
đến IPsec. Với hệ thống này, nó sẽ được thiết kế theo 
kiểu Look-aside và đảm nhận công việc yêu cầu tính 
toán nhiều nhất - mã hóa và giải mã. Hệ thống mã hóa 
này sẽ đòi hỏi ít độ phức tạp hơn khi không đảm nhận 
các giai đoạn khác trong giao thức ESP (ví dụ như giai 
đoạn tra bảng SA) cũng như giai đoạn trao đổi khóa IKE 
(lúc thiết lập kết nối). Với những lợi ích và khả năng của 
hệ thống này, nó sẽ phù hợp để tích hợp với các thiết bị 
nhúng cỡ nhỏ hay các nút mạng có năng lực xử lý không 
mạnh.  

IV. THIẾT KẾ DEVICE DRIVER GIAO TIẾP 
THIẾT BỊ CARD PCIE 

Peripheral Component Interconnect Express (sau 
đây viết tắt là PCIe), như tên gọi, là một chuẩn giao tiếp 
tốc độ cao dùng để giao tiếp giữa các phần tử trong hệ 
thống (giao tiếp giữa vi xử lý và ngoại vi hoặc giữa các 
ngoại vi). PCIe ra đời để đáp ứng nhu cầu về tốc độ khi 
tần số hoạt động ngày càng cao của vi xử lý cũng như 
các ngoại vi. Điểm căn bản khác biệt để PCIe đạt được 
tốc độ cao hơn PCI là do PCI dùng kiểu giao tiếp song 
song còn PCIe dùng kiểu truyền nối tiếp. 
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Để hệ thống có thể nhận diện được thiết bị có chứa 
card PCIe thì ta cần xây dựng Driver giao tiếp với yêu 
cầu phải xây dựng lớp giao tiếp với card thông qua PCIe 
và đảm bảo truyền nhận chính xác dữ liệu với thiết bị 
card PCIe; xây dựng lớp giao tiếp với các ứng dụng cũng 
như IPsec Stack trong Linux kernel để những ứng dụng 
này có thể sử dụng được driver này; đảm bảo độ chính 
xác của giải thuật mã hóa khi được sử dụng bởi IPsec 
stack trong Linux Kernel với các ứng dụng trên lớp User 
space; và đồng thời phải đạt tốc độ mã hóa và thông 
lượng IPsec VPN cao (hơn 100 Mbps). Device Driver là 
khối phần mềm chính mà khi triển khai một thiết bị mới 
thì lập trình viên phải lập trình lại gần như hoàn toàn. 
Việc tách khối Driver và khối Bus Driver giúp các thiết 
bị có chức năng khác nhau mà sử dụng chung một giao 
thức bus để giao tiếp với hệ thống sử dụng toàn bộ các 
hàm thực hiện chức năng giao tiếp qua bus.  

 

Hình 4. Tiến trình yêu cầu xử lý mã hóa 

Khối Driver gồm hai phần là OS specific và phần 
Device specific. OS Specific giúp cung cấp cho hệ hành 
các dịch vụ cơ bản của thiết bị (ví dụ như đọc, ghi vào 
bộ nhớ của thiết bị) theo một chuẩn chung. Điều này 
giúp việc phát triển hệ điều hành một cách độc lập mà 
không ảnh hưởng đến các driver cũ. Trong khi đó, device 
specific có chức năng điều khiển thiết bị thực hiện đúng 
tính năng của nó. Lấy driver cho card mạng làm ví dụ: 
Phần OS specific của driver sẽ đảm bảo việc giao tiếp 
mạng với các module khác của hệ thống theo đúng 
chuẩn cũng như cung cấp các dịch vụ cho các hệ thống 
khác trong nhân Linux. Phần Device specific nhận các 
yêu cầu từ phần OS specific và thực hiện cấu hình, kiểm 
soát quá trình hoạt động của card mạng và trả về kết quả 
cho lớp OS specific.  

 
Hình 5. Tiến trình xử lý kết quả mã hóa và gọi hàm callback 

cho IPsec 

Với tiến trình (process) xử lý yêu cầu mã hóa, nó sẽ 
khởi tạo giá trị các trường trong struct private context 
của gói yêu cầu mã hóa; thực hiện kiểm tra các bộ đệm 
lưu trữ dữ liệu cần xử lý ( mã hóa hoặc giải mã) và kiểm 
tra các điều kiện entry của của scatter gather list; thêm 
gói yêu cầu mã hóa vào danh sách hàng đợi và tiến trình 
này sẽ lập lịch cho 1 work thực thi tiến trình “xử lý và 
gửi gói yêu cầu cho lớp device-specific” trong tương lai. 
Cuối cùng, tiến trình sẽ kết thúc bằng cách trả về giá trị 
“đang xử lý” cho API gọi nó và kết thúc tiến trình. Việc 
triển khai mã hóa trên bộ phần cứng tăng tốc thường sử 
dụng giao diện API mã hóa bất đồng bộ, đơn giản bởi vì 
các tác vụ xử lý mã hóa không thể bị blocking cho đến 
khi thực hiện xong. Vì vậy, tiến trình này được thiết kế 
sẽ kết thúc ngay sau khi thêm các gói yêu cầu vào danh 
sách hàng đợi  

Với tiến trình thiết lập và gửi gói yêu cầu cho lớp 
device-specific, nó lấy gói yêu cầu mã hóa từ trong hàng 
đợi; thực hiện cấp phát và khởi tạo gói yêu cầu vận 
chuyển tương ứng với các gói yêu cầu mã hóa. Những 
gói yêu cầu này có chứa các dữ liệu cần mã hóa phù hợp 
với định dạng dữ liệu trên FPGA và tiến hành gửi gói 
yêu cầu vận chuyển xuống lớp xử lý device-specific 
driver.  

Sơ đồ hình 6 giải thích cách hoạt động của quá trình 
di chuyển dữ liệu qua lại giữa card FPGA và Host dùng 
DMA qua PCIe. Trong đó: “Tiến trình sử dụng” và 
“Tiến trình phục vụ ngắt” là các tiến trình bình thường 
và chạy ở bối cảnh tiến trình. “Trình phục vụ ngắt MSI” 
chạy ở bối cảnh ngắt. 

Tiến trình gọi API để di chuyển dữ liệu dùng DMA 
bị rơi vào trạng thái Sleep trong quá trình hoạt động. Do 
đó, không thể gọi hàm này trong ngữ cảnh ngắt hoặc 
Bottom Halves. Hàm ngắt phục vụ cho user_irq được 
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thực hiện trong bối cảnh ngắt, do đó, không được dùng 
các hàm có thể gây Sleep. Trình phục vụ ngắt để báo 
việc hoàn tất một lượt di chuyển dữ liệu bằng DMA chỉ 
lập lịch cho tiến trình phục vụ ngắt. Việc đánh thức tiến 
trình gọi API di chuyển dữ liệu bằng DMA được thực 
hiện bởi tiến trình phục vụ ngắt ở bối cảnh tiến trình. 

Kiến trúc khối phần mềm sử dụng API di chuyển dữ 
liệu dùng DMA được thể hiện trong hình 7. Gồm hai tiến 
trình con và hai danh sách liên kết. “Danh sách yêu cầu 
mã hóa” là nơi lưu trữ các yêu cầu từ “Tiến trình yêu cầu 
mã hóa” và sẽ được một tiến trình khác đảm nhiệm 
nhiệm vụ di chuyển dữ liệu sang card FPGA, mã hóa, di 
chuyển dữ liệu đã mã hóa trở lại bộ nhớ chính.  

 
Hình 6. Sơ đồ kiến trúc phần mềm driver XDMA của Xilinx 

Việc tách công việc mã hóa sang một tiến trình khác 
giúp tổng thể quá trình thực hiện không bị phụ thuộc vào 
ngữ cảnh (context), làm việc lập trình trở nên đơn giản 
hơn. Tương tự, “danh sách gọi callback” là nơi lưu trữ 
các yêu cầu thực hiện hàm callback. Do thời gian thực 
hiện hàm callback có thể thay đổi và có thể sẽ mất thời 
gian, việc thực hiện nó được chuyển riêng sang một tiến 
trình khác để tối ưu hóa việc sử dụng card FPGA để mã 
hóa.  

 
Hình 7. Mô hình kiến trúc phần mềm 

V. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
Trong phần này, chúng tôi sẽ thực hiện các bài kiểm 

tra để khảo sát tốc độ truyền nhận dữ liệu theo gói trên 
thực tế.  

Trước hết, hệ thống router của chúng tôi được chế 
tạo như trong hình 8 dưới đây để thực nghiệm, và đo 
đạc các kết quả. Marvell ARM Cortex A9 được lựa 
chọn làm CPU cho Router với tần số hoạt động cao nhất 
là 1.6 GHz. Đối với khối mã hóa, chúng tôi sử dụng 
core FPGA XC7A200TFBG484 – 2 thuộc dòng Artix 7 
của Xilinx. Vùng nhớ RAM Inbound (bộ nhớ lưu trữ 
data mã hóa) và vùng nhớ RAM Outbound (bộ nhớ lưu 
trữ data đã mã hóa) có dung lượng 16KB, trong khi 
dung lượng của một gói data gửi xuống để mã hóa dưới 
2KB [10]. Như vậy, hệ thống sẽ không bị tăng quá mức 
tài nguyên khi tăng tốc độ mã hóa.  

 

 
 

Hình 8. Hệ thống router của chúng tôi chế tạo để thử nghiệm 

Bài kiểm tra được thực hiện với hai mô hình driver 
để so sánh sự ảnh hưởng của thiết kế khối phần mềm đến 
tốc độ truyền nhận trên cả hai mô hình. Lược bỏ đi quá 
trình khởi động mã hóa và chờ ngắt để di chuyển dữ liệu 
lên trên RAM của Host, bài kiểm tra này thể hiện tốc độ 
truyền nhận theo gói mà hai kiểu thiết kế đã nêu có thể 
đạt được nếu bỏ qua sự cồng kềnh trong giao thức bắt 
tay giữa phần mềm và khối thực hiện chức năng mã hóa.  
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Chúng tôi sẽ tính toán tốc độ khi cấu hình PCIe từ 1 
làn đến 4 làn khi áp dụng trên cả 2 CPU là core i5 7500 
và SoC Mavell Cortex A9. Chúng tôi sẽ sử dụng module 
test để mô phỏng quá trình yêu cầu xử lý theo giao thức 
IPsec. Trong bài kiểm tra này, ta sẽ sử dụng 3 gói yêu 
cầu mã hóa với 3 dung lượng khác nhau, lần lượt là 320 
bytes, 1120 bytes, 1500 bytes. Cách đo của module test 
được thể hiện cụ thể qua các bước sau:  

▪ Module test khởi tạo timer với thời gian 10 giây 
▪ Thực hiện gửi gói yêu cầu mã hóa liên tục xuống 

card FPGA 
▪ Sau mỗi lần kết quả mã hóa được gửi từ driver lên 

đến hàm callback của module test, biến đếm số gói 
mã hóa sẽ tăng lên 1. 

▪ Quá trình này sẽ kết thúc sau 10 giây và in ra màn 
hình số gói mã hóa được. Từ số gói mã hóa, ta có 
thể tính được tốc độ mã hóa hay thông lượng mã 
hóa như sau: 

𝑇ℎô𝑛𝑔 𝑙ượ𝑛𝑔 =  
𝑆ố 𝑔ó𝑖 𝑡𝑟𝑢𝑦ề𝑛 đượ𝑐 × 𝑠ố 𝑏𝑦𝑡𝑒 𝑚ỗ𝑖 𝑔ó𝑖 × 8

𝑇ℎờ𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑢𝑦ề𝑛
 

 

 
Hình 9. Tốc độ truyền nhận theo gói XDMA IP PCIe 2.0 

trên PC 

 
Hình 10. Tốc độ truyền nhận theo gói XDMA IP PCIe 2.0 x1 

trên Router 

Hình 9 cho thấy kết quả khi ta dùng FPGA giao tiếp 
với PC thông qua PCIe, ta tính được tốc độ tăng dần khi 
dung lượng mỗi lần gửi tăng lên và tốc độ với PCIe 4 làn 
(432 Mbps) cao hơn tốc độ 1 làn (260 Mbps). Điều này 
là dễ hiểu vì khi tăng dung lượng mỗi lần truyền/gửi thì 
sự ảnh hưởng do độ trễ của phần mềm trở nên ít hơn. 
Mặc dù khi tăng cấu hình PCIe từ 1 làn lên 4 làn, tốc độ 
về mặt lý thuyết sẽ phải tăng lên gấp 4, tuy nhiên trên 
thực tế sự chênh lệch không lớn như vậy chỉ khoảng 1.6 
lần. Từ đây có thể suy ra nguyên nhân làm giảm tốc độ 
truyền gửi phần lớn là do sự ảnh hưởng của phần mềm 
(phản ứng chậm). 

Trong bài kiểm tra trên Router, do board Router 
chúng tôi sử dụng với 3 làn PCIe dùng cho mô-đun Wifi 

và SFP, do đó khi gắn card FPGA với 1 làn PCI thì tốc 
độ được thấy trong hình 10, ta thấy tốc độ cũng tăng dần 
khi dung lượng gói tăng. 

Từ bài kiểm tra tốc độ truyền dữ liệu khi chưa có 
hoạt động mã hóa, ta suy ra được nút thắt cổ chai trong 
cả quá trình hiện tại là khối driver mã hóa. Nguyên nhân 
là do driver hoạt động chưa hiệu quả, quá trình bắt tay 
vẫn còn rườm rà. Kênh truyền chưa được sử dụng triệt 
để. Do có thêm vấn đề xử lý các vấn đề liên quan đến 
việc mã hóa, tốc độ truyền nhận giảm từ 800Mbps còn 
302Mbps trên router và từ 7000Mbps xuống còn 
430Mbps trên PC – 4 làn. 

VI. KẾT LUẬN 
Trong bài báo này, chúng tôi đã xây dựng mô hình 

để thực hiện giao thức IPsec VPN với khả năng tăng tốc 
do thực hiện việc mã hóa trên nền tảng FPGA qua giao 
tiếp PCIe. Đồng thời, thiết kế driver cho thiết bị để khôi 
mã hóa/giải mã có thể giao tiếp trực tiếp được với hệ 
thống cũng được đề xuất chi tiết. Xét về yếu tố tốc độ 
kênh truyền, kết quả của bài báo đã cho thấy các quá 
trình xử lý ngắt, khởi tạo sẽ làm giảm tốc độ trên thiết bị 
PC và cả trên thiết bị Router (so với tốc độ truyền nhận 
tối đa). Chi phí xử lý trên driver gây ra tác động rất lớn 
đối với thực hiện truyền nhận dữ liệu. Và do vậy, các 
nghiên cứu chuyên sâu hơn không thể bỏ qua phần thiết 
kế driver giao tiếp giữa các khối trong cùng một hệ 
thống. 
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Tóm tắt — Trong những năm gần đây, chất lượng không khí, môi 
trường hiện nay ở Việt Nam nói riêng và trên toàn cầu nói chung 
đang trở thành vấn đề được quan tâm không chỉ các nhà quản lý 
mà còn với tất cả mọi người. Bài báo đề xuất phương pháp thiết 
bo mạch chủ để đọc về các giá trị từ cảm biến sau đó thực hiện 
tính toán đưa ra kết quả chính xác về các giá trị thực của tham số 
môi trường gồm nhiệt độ, gió, lượng mưa, và đặc biệt hai tham số 
đánh giá chất lượng không khí như chất hạt trong không khí 
đường kính nhỏ hơn 2.5 µm (PM2.5), nồng độ carbon monoxit 
(CO) cũng được tính toán. Sau đó sử dụng module SIM900a mini 
để gửi dữ liệu theo thời gian thực lên máy chủ thể xử lý dữ liệu và 
cung cấp thông tin giám sát qua giao thức HTTP. Thiết bị nhỏ 
gọn nên có thể trang bị trên các phương tiện quan trắc di động 
nhằm quan trắc tại những địa điểm cụ thể nếu muốn. 

Từ khóa: Hệ đo tham số môi trường di động, trạm thời tiết di 
động (Mobile Weather Station-MWS). 

I. GIỚI THIỆU 
 

Việt Nam là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất do biến đổi 
khí hậu và nước biển dâng [1]. Trong những năm gần đây thế 
giới cũng như ở nước ta vấn đề về biến đổi khí hậu đang nhận 
được sự quan tâm hàng đầu bởi đất nước ta đã chứng kiến 
những ảnh hưởng cụ thể rõ ràng như hạn hán kéo dài, bão lũ 
liên tiếp tại miền Trung, rét đậm rét hại kéo dài tại miền Bắc, 
ngập lụt và nhiễm mặn do triều cường tại miền Nam và còn rất 
nhiều những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt nữa đang diễn ra. 
Hơn nữa việc phát triển công nghiệp một cách không bền vững, 
dân cư sống tập trung tại các đô thị lớn, công trường xây dựng ở 
khắp nơi không đảm bảo những yêu cầu cơ bản nhất về môi 
trường đã dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng, 
đặc biệt là ô nhiễm môi trường không khí  nhất là ở các thành 
phố lớn như thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tất 
cả những điều đó là tác nhân gây biến đổi khí hậu và ô nhiễm 
môi trường không khí. Điều này đặt ra vấn đề kiểm soát thông 
số môi trường, thiết kế hệ đo giám sát chất lượng không khí  để 
có những giải pháp hạn chế tác động xấu đến sức khỏe và đời 
sống.  

Trên cơ sở đó, trong bài báo này hướng nghiên cứu được 
chúng tôi đề xuất là thực thi thiết kế hệ đo giám sát thông số 
môi trường thời gian thực qua web server. Chúng tôi sử dụng vi 
điều khiển và các loại cảm biến để đo một số tham số môi 
trường cơ bản như: nhiệt độ, tốc độ gió, hướng gió, lượng mưa. 
Ngoài ra chất lượng không khí cũng có sự ảnh hưởng lớn đến 

đời sống của con người và hiện nay chất lượng không khí của 
nước ta đang bị đánh giá là ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng. Do 
đó chúng tôi sử dụng thêm hai cảm biến để đo bụi PM2.5 và 
nồng độ khí CO, đây là hai thông số phản ánh được chất lượng 
không khí. Bằng cách thu thập dữ liệu và tính toán giá trị thực 
của môi trường, các thông số này sẽ liên tục được gửi lên web 
server thông qua modun SIM900a mini. Hệ đo tham số môi 
trường chúng tôi đề xuất sẽ hỗ trợ giám sát các thông số này 
ngay tại thời điểm và  địa điểm cần quan trắc. Đây cũng có thể 
coi như là nguồn dữ liệu hỗ trợ cho các nghiên cứu khác trong 
việc cải thiện chất lượng cuộc sống.  

Những đóng góp của chúng tôi trong bài báo này có thể 
được tóm tắt như sau:  

+ Thiết kế hệ đo tham số môi trường, gồm các tham số: lượng 
mưa, tốc độ gió, hướng gió, nhiệt độ, nồng độ khí CO trong 
không khí và khối lượng bụi trong không khí.  

+ Tính toán đưa ra giá trị thực chính xác các tham số môi 
trường 

+ Giám sát dữ liệu môi trường từ xa. 

     Bài báo có cấu trúc gồm 4 phần. Sau phần giới thiệu, chúng 
tôi sẽ trình phương pháp thực thi hệ thống ở mục II. Các kết quả 
và đánh giá hiệu quả của hệ thống đề xuất được phân tích ở mục 
III. Cuối cùng là các kết luận và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp 
theo được rút ra ở mục IV.   

II. THIẾT KẾ HỆ THỐNG 
 

Trong bài báo này, mô hình phần cứng hệ thống được mô tả 
như Hình 1. Các cảm biến để đo các tham số môi trường mang 
tính thời tiết như lượng mưa, tốc độ gió, hướng gió, nhiệt độ, 
đo các tham số liên quan đến chất lượng không khí là nồng độ 
khí CO và lượng chất hạt có trong không khí (bụi PM2.5). 
Mạch điện tử sử dụng vi điều khiển PIC 18F4520 có nhiệm vụ 
thu thập dữ liệu từ cảm biến và xử lý để đo được chính xác các 
tham số. Độ phân giải tối đa của ADC mà PIC 18F4520 hỗ trợ 
là 10 bit. Sau khi được tính toán hoàn chỉnh dữ liệu được đưa 
sang module SIM900a mini để truyền dẫn lên web server thông 
qua mạng 2G sử dụng dịch vụ dữ liệu di động dạng gói (GPRS: 
General Packet Radio Service) bằng giao thức truyền tải siêu 
văn bản (HTTP: Hypertext Transfer Protocol). Giá trị của các 
tham số này được hiển thị trên web server và cập nhật liên tục 
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sau mỗi khoảng thời gian là 2 phút. Toàn bộ hệ thống được 
cung cấp bởi nguồn năng lượng là pin lithium. Mô hình phần 
cứng hệ thống được mô tả như Hình 1. 

 

Cảm biến đo tham 
số môi trường

Cảm biến đo độ bụi 
PM2.5, nồng độ khí 

CO

Bo mạch chủ sử 
dụng vi điều khiển 

PIC 18F4520

Module 
SIM900a

 mini GPRS

Web 
server

hiển thị

Pin Lithium

 
 

Hình 1. Mô hình phần cứng hệ thống 
 
2.1.Các phần tử phần cứng 

             Bo mạch chủ sử dụng vi điều khiển PIC 18F4520 [2] có 
chức năng điều khiển thu thập dữ liệu từ các cảm biến, sau đó 
xử lý tính toán để đưa ra các giá trị chính xác của từng tham 
số môi trường, sau đó những dữ liệu này được gửi sang 
modun SIM900a mini để gửi dữ liệu về web server. Kết nối 
giữa module SIM900a mini với vi điều khiển như Hình 2. 

 

 
Hình 2. Kết nối module SIM900a mini với vi điều khiển 

 
Chân TXD của SIM900 được kết nối với chân RXD của vi 
điều khiển, và ngược lại chân RXD của SIM900 kết nối tới 
chân TXD của vi điều khiển, đồng thời chân DG N  của 
SIM900 và vi điều khiển được nối chung với nhau. 

  Các cảm biến đo tham số môi trường [3]: Cảm biến hệ đo 
mưa WS-3000 gồm bộ ba cảm biến: cảm biến tốc độ gió, cảm 
biến đo hướng gió và cảm biến đo lượng mưa. Cảm biến đo 
tốc độ gió được thiết kế theo dạng cốc xoay với 3 cánh, có 
chiều cao là 7,1 cm, độ dài cánh quạt là 8,9 cm. Cảm biến có  
độ nhạy là 2,4 km/h/vòng, dải đo của cảm biến là từ 0 cho đến 
240 km/h, được kết nối bằng cổng RJ11. Bên trong cảm biến 
là một tiếp điểm thường mở, nó sẽ đóng lại khi các cánh quạt 
quay hết được một vòng và trả về một tín hiệu số, có tần số tỉ 
lệ với tốc độ gió. Tín hiệu này được đưa vào chân ngắt ngoài 
INT0 của vi điều khiển để đếm số tin hiệu trong một khoảng 
thời gian rồi sau đó sử dụng các hàm tính toán để tìm ra tốc 
độ gió chính xác của môi trường [4]. Cảm biến đo tốc độ gió 
như Hình 3.  
Cảm biến đo hướng gió: Cảm biến đo hướng gió thiết kế gần 
giống với cảm biến đo tốc độ gió nhưng nó chỉ có một cánh 
lớn và đầu đối diện là đầu của mũi tên chỉ hướng mà cơn gió 

được hình thành. Cảm biến đo hướng gió có chiều cao là 8,9 
cm, chiều dài tính từ đầu đến hết cánh là 17,8 cm và có độ 
chính xác lên đến 22,5°. Nhờ sự thay đổi dải điện trở trong từ 
688Ω đến 120 KΩ, dải điện trở này mắc với nhau thành mạch 
phân áp cho phép ta đo được 16 vị trí khác nhau tương ứng 
với 16 hướng gió. Tín hiệu của cảm biến hướng gió là tín hiện 
analog vì vậy ta sử dụng một bộ biến đổi tín hiệu tương tự 
sang tín hiệu số (ADC: Analog-to-Digital Converter) của vi 
điều khiển để tìm ra hướng gió. 

 
Hình 3. Cảm biến đo tốc độ gió của hệ đo mưa WS-3000 

 
Cảm biến đo hướng gió của hệ đo mưa WS-3000 như Hình 4. 

 

 
 

Hình 4. Cảm biến đo hướng gió của hệ đo mưa WS-3000 
 

Cảm biến đo lượng mưa: Được thiết kế với hình phễu để hứng 
được nước mưa, có chiều cao là 9,05 cm và chiều dài là 23 
cm. Mỗi gầu của cảm biến là 0,28 mm lượng mưa/gầu, sau 
mỗi lần đầy cảm biến có cơ chế tự xả hết nước, nắp xả được 
gắn với một tiếp điểm thường mở, khi nắp xả mở sẽ làm đóng 
lại tiếp điểm này và tạo ra một tín hiệu số. Tín hiệu của cảm 
biến đo lượng mưa là một tín hiệu số với mỗi lần nắp xả mở, 
ta dùng bộ ngắt INT1 để đếm số lần nắp xả mở trong một 
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khoảng thời gian rồi tính toán và đưa ra lượng mưa. Cảm biến 
đo lượng mưa của hệ đo mưa WS-3000 như Hình 5 
 

 
 

Hình 5. Cảm biến đo lượng mưa của hệ đo mưa WS-3000 
Cảm biến đo nhiệt độ LM35: LM35 là một cảm biến nhiệt 
mạch tích hợp chính xác cao mà điện áp đầu ra của nó tỷ lệ 
tuyến tính với nhiệt độ theo thang độ Celsius. LM35 là một 
cảm biến trả về giá trị analog, được thiết kế với 3 chân trong 
đó chân số 1 là chân nguồn c cV , chân số 2 là chân ngõ ra o u tV , 
chân số 3 là chân đất DG N . Một số thông số cơ bản của cảm 
biến nhiệt độ LM35: 
- Điện áp đầu vào từ 4V  đến 30V . 
- Độ phân giải của điện áp đầu ra là 10 m V / o C . 
- Độ chính xác cao ở 25 o C  là 0,5 o C . 
- Dải đo chính xác nhất là từ 2 o C  cho đến 150 o C . 
Hình 6 mô tả cảm biến nhiệt độ LM35, đây là một cảm biến 
trả về giá trị analog nên chúng tôi sử dụng một bộ ADC của vi 
điều khiển để đọc giá trị điện áp từ chân o u tV  từ đó tính toán 
ra giá trị nhiệt độ thực của môi trường. 
 

 
Hình 6. Cảm biến nhiệt độ LM35 

 
Module cảm biến đo nồng độ khí CO MQ7: Module cảm biến 
khí CO MQ7 sử dụng  chip so sánh LM393 và cảm biến MQ7. 
Module cảm biến MQ7 có 4 chân với hai chân là c cV  và DG N , 

hai chân còn lại cho ra tín hiệu analog và digital nhưng ở trong 
bài báo này chúng tôi chỉ sử dụng tín hiệu từ chân analog để đo  
nồng độ khí CO trong không khí. Một số thông số cơ bản của 
module cảm biến: 
- Điện áp cung cấp từ 3V đến 5V . 
- Tín hiệu analog từ 0V đến 5V . 
- Dải phát hiện từ 10 p p m  đến 1000 p p m . 
- Nhiệt độ hoạt động từ -10 o C  đến 50 o C . 
- Kích thước của module: 33x20x16 mm. 
 Cảm biến khí CO MQ7 như Hình 7. Chúng tôi cũng sử dụng 
một bộ ADC để đo giá trị điện áp trả về từ chân analog rồi tính 
toán để được nồng độ khí CO trong không khí. 
 

 
Hình 7. Cảm biến khí CO MQ7 

Module cảm biến bụi trong không khí GP2Y1010AU0F như 
Hình 8. Module sử dụng cảm biến bụi chuyên dụng  
GP2Y1010AU0F do hãng SHARP sản xuất. Nguyên lý hoạt 
động của cảm biến này là dựa trên LED phát hồng ngoại tích 
hợp bên trong cảm biến, khi có bụi vào thì sẽ bị khúc xạ làm 
giảm đi cường độ của tia hồng ngoại khiến cho điện áp thay 
đổi. Module có 6 chân kết nối, 2 chân DG N , 1 chân c cV , 1 
chân V-LED, 1 chân điều khiển LED và cuối cùng là chân 

o u tV  trả về giá trị analog. Những thông số cơ bản của module 
cảm biến:  
- Nguồn cung cấp 3V  đến 7V . 
- Ngõ ra analog tỉ lệ: Cứ 0.5V tương ứng với 100 3/g mP . 
- Dải đo là 500 3/g mP . 
- Kích thước phát hiện hạt bụi nhỏ nhất: 0.8 mP . 
- Nhiệt độ hoạt động từ -10 o C  đến 65 o C . 
- Kích thước 63,2×41,3×21,1 mm. 
- Kích thước lỗ khí 9,0 mm. 

 

 
Hình 8. Cảm biến bụi PM2.5 GP2Y1010AU0F 

GND Đầu ra 5V 
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  Chúng tôi sử dụng một bộ ADC để đo điện áp trả về từ chân 
o u tV  sau đó tính toán để được khối lượng bụi có trong không 

khí theo đơn vị 3/g mP .  
Module SIM900a mini như Hình 9 để truyền dẫn dữ liệu, 
chúng tôi lựa chọn module SIM900a mini với các đặc điểm 
sau:  
- Là một module GSM/GPRS cực kỳ nhỏ gọn, được thiết kế 
cho thị trường toàn cầu do hãng SIMCom cung cấp. 
- SIM900a hoạt động được ở 4 băng tần GSM 850MHz, 
EGSM 900MHz, DCS 1800MHz và PCS 1900MHz như là 
một loại thiết bị đầu cuối với một chip xử lý đơn nhân đầy sức 
mạnh, tăng cường các tính năng quan trọng dựa trên nền vi xử 
lý ARM926EJ-S. 
- Kích thước nhỏ gọn (24×24 mm), đáp ứng những yêu cầu về 
không gian trong các ứng dụng M2M. 
- Sử dụng nguồn từ 3,7 – 4,8 V. 
- Giao tiếp thông qua tập lệnh AT bằng chuẩn giao tiếp 
USART.  

 
 

Hình 9. Module SIM900a mini 
       Nguồn năng lượng cung cấp cho hệ thống gồm 2 pin lithium 

3,7V - 1200mAh được mắc nối tiếp với nhau tạo thành một 
nguồn 7,4V – 2400mAh. Vì đây là một hệ thống di động nên 
việc sử dụng nguồn pin là một lựa chọn phù hợp. Đảm bảo 
cho hệ thống hoạt động ở những nơi khó khăn kết nối với 
nguồn điện lưới. Hệ thống sử dụng mạch sạc pin TP4056 có 
thiết kế nhỏ gọn thích hợp cho tính di động của hệ. Module 
sạc pin TP4056 [5] có khả năng tự ngắt và sạc trở lại.  
2.2. Lập trình phần mềm  

Phần mềm được chúng tôi sử dụng để lập trình cho hệ 
thống là phần mềm lập trình Mplab, được phát triển bởi hãng 
“Microchip microcontrollers and digital signal controllers”. 
Đây là một phần mềm thông dụng cho vi điều khiển PIC.  
- Lập trình cho hệ đo mưa WS-3000: Cảm biến tốc độ gió và      
lượng mưa của hệ là hai cảm biến trả về tín hiệu số sau khi 
quay hết được một vòng hoặc có mở cửa xả. Từ đó đưa vào vi 
xử lý để tính toán tốc độ gió và lượng mưa. Riêng với cảm biến 
hướng gió trả về một giá trị analog, ứng với mỗi hướng giá trị 
analog sẽ nằm trong một khoảng giá trị nhất định, cảm biến có 
thể đo được 8 hướng khác nhau. Tuy lấy được dữ liệu từ cảm 
biến về rồi, nhưng vấn đề căn chỉnh cảm biến cũng là vô cùng 
quan trọng. Để căn chỉnh được các cảm biến này ta phải dựa 
vào một cảm biến chuẩn có sẵn [6]. Sau khi hiệu chỉnh cho hai 
tín hiệu của hệ WS-3000 và cảm biến chuẩn tuyến tính nhau 
khi có cùng tác động đầu vào, dựa trên công thức: 

Tốc độ gió = 0.045×cycle (Trong đó cycle được tính là số vòng 
trên phút, còn tốc độ gió được tính bằng đơn vị km/h). 
Do biết dung tích của một gầu là 0.28mm lượng mưa nên ta chỉ 
cần đếm số gầu ta có thể tính được lượng mưa trong một 
khoảng thời gian tùy ý. 
Cảm biến hướng gió được hiệu chỉnh bằng cách đọc giá trị thu 
được từ vi điều khiển và so sánh với la bàn chuẩn. 
- Cảm biến bụi GP2Y1010AU0F, cảm biến LM35, cảm biến 
MQ7: Đây đều là những cảm biến trả về giá trị analog nên ta 
sử dụng lần lượt các bộ ADC0, ADC1 và ADC2 của vi điều 
khiển để đọc giá trị trả về của các cảm biến. Sau khi căn chuẩn 
thu được các công thức như sau: 

  Bụi  
D * 5 0 0 0

0 .1 7 * 1 0 0
1 0 2 3

A C§ ·
 �¨ ¸

© ¹
                          (1) 

Trong đó: DA C  là giá trị mà cảm biến trả về đọc ra bộ D 0A C  
(10 bit), đơn vị của bụi là 3/g mP . 

 LM35  � �� �5 0 0 .0 * / 1 0 2 3 .0te m p                           (2) 
Trong đó: te m p  là giá trị mà D 1A C  đọc về (10 bit), đơn vị 
của LM35 là o C . 
Do việc quy đổi nồng độ khí CO trong không khí phụ thuộc rất 
nhiều yếu tố khác nhau như nhiệt độ, độ ẩm,.. [7]. Chính vì vậy 
với cảm biến này sẽ đọc về giá trị của D 2A C  với mức lớn nhất 
là 5V ứng với 1000 p p m . 
- Truyền thông với SIM900a mini: SIM900a mini sử dụng 
chuẩn giao tiếp USART là kiểu truyền thông tin nối tiếp không 
đồng bộ, giao tiếp bằng 2 chân RX và TX. Chúng tôi sử dụng 
chuẩn giao tiếp này kết hợp với tập lệnh hỗ trợ di động (AT: 
Attention Command) của modun nhận dạng thuê bao (SIM: 
Subscriber Identify Module) để điều khiển SIM thực hiện công 
việc. Ở đây chúng tôi quan tâm đến tập lệnh AT dùng cho giao 
thức HTTP, nhưng trước đó SIM cần phải được đăng ký 
GPRS, thiết lập các chế độ khởi tạo cơ bản. Đồng thời chúng 
tôi thực hiện tạo website cho phép truyền dữ liệu lên, sau đó 
hiển thị kết quả truyền đồng bộ với  website server, cuối cùng 
là thiết lập trang theo dõi kết quả. 
Sau khi dữ liệu từ các cảm biến được truyền lên web server thì 
có thể truy cập vào trang web theo dõi kết quả để quan sát kết 
quả thu được từ hệ thống [8]. 
2.3. Thiết kế hệ đo tham số môi trường 
 Chế tạo mạch in: Sau khi đã lựa chọn được vi điều khiển PIC 
18F4520 và các linh kiện điện tử phù hợp, chúng tôi tiến hành 
thiết kế mạch in. Chúng tôi sử dụng phần mềm Altium 
Designer 14 để thiết kế. Hình 10 mô tả mạch in ở chế độ 2D, 
mạch in quan sát ở chế độ 3D cững được thể hiện ở Hình 11. 
Khi đã hoàn thành mạch, chúng tôi tiến hành làm mạch. Sau 
khi đã có mạch thực hiện hàn các linh kiện điện tử đã được 
chọn để hoàn thiện bo mạch chủ sau đó kết nối pin và mạch 
nạp  với bo mạch. Bo mạch sau hoàn thiện như Hình 12. 
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Hình 10. Mạch in ở chế độ 2D 
 

 
 

Hình 11. Mạch in ở chế độ 3D 
 

 
 

Hình 12. Bo mạch khi đã hoàn thiện 
 
2.4. Kết nối bo mạch với các cảm biến 
   Để hoàn thành phần cứng của hệ thống chúng tôi phải kết 

nối các cảm biến này với bo mạch. Điều quan trọng là kết nối 
chính xác các chân của cảm biến với các chân của vi điều 
khiển, nhất là với modun SIM900a hai chân thu (RX) và chân 
phát (TX). Hệ đo tham số môi trường di động sau khi hoàn 
thiện được lắp đặt như Hình 13. 

 

 
 

Hình 13. Hệ đo tham số môi trường di động sau khi hoàn thiện 
 

   Từ những xây dựng ở phần thiết kế của hệ thống, chúng tôi 
tiến hành lập trình cho vi điều khiển để đưa ra sự quản lý cho 
toàn bộ hệ thống. Hệ thống cơ bản sử dụng bốn bộ biến đổi tín 
ADC để đọc các dữ liệu từ bốn cảm biến trả về giá trị analog, 
sử dụng  hai ngắt ngoài để tính số vòng quay được của cảm 
biến đo tốc độ gió và gầu xả của cảm biến đo lượng mưa. 
Chuẩn giao tiếp USART  được sử dụng để làm việc với 
module SIM900a mini, ngoài ra chúng tôi tiến hành cài đặt 
web server cũng là một phần quan trọng để ta có thể theo dõi 
dữ liệu gửi lên từ hệ thống. 

III. KẾT QUẢ  VÀ THẢO LUẬN 
Sau quá trình nghiên cứu chúng tôi đã xây dựng được mô 

hình hệ đo tham số giám sát môi trường di động, bao gồm các 
tham số: nhiệt độ, nồng độ khí CO trong không khí và khối 
lượng chất hạt ( bụi ) có trong không khí. Sử dụng cảm biến đo 
tốc độ gió, hướng gió và lượng mưa. 
Gửi dữ liệu lên web server và theo dõi kết quả tại trang web 
server dữ liệu được cập nhật liên tục. 
Đảm bảo tính di động của hệ thống, tính nhỏ gọn và khả năng 
làm việc trong môi trường không có điện lưới. 
Hệ thống có tính chính xác cao và mang tính chất địa phương 
(tại một địa điểm nhất định trong thời gian xác định).  
Dữ liệu của các cảm biến được theo dõi trên web server như 
Hình 14. 

 
Hình 14. Dữ liệu của các cảm biến được theo dõi trên web 

 
Các thông số giám sát được chúng tôi thống kê như Bảng 1. 

 
Bảng 1. Ví dụ thống kê các số tham số đo được sân thượng một tòa 

nhà  
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STT DUST - 
µg 

LM35 - 
℃ MQ7 WS RF WD 

1 62 30 27 0 0 0 
2 67 30 31 0 0 0 
3 64 29 34 0 0 0 
4 59 29 37 0 0 0 
5 58 30 32 0 0 0 
6 60 30 35 0 0 0 
7 63 30 41 0 0 0 
8 67 31 36 0 0 0 
9 64 30 31 0 0 0 

10 57 31 27 0 0 0 
11 61 30 26 0 0 0 
12 73 30 29 0 0 0 
13 64 29 35 0 0 0 
14 66 29 32 0 0 0 
15 67 30 32 0 0 0 
16 71 30 35 0 0 0 
17 56 30 26 0 0 0 
18 62 30 27 0 0 0 
19 61 30 27 0 0 0 
20 68 30 29 0 0 0 

 
 

Qua các kết quả đo được ở Bảng 1 cho thấy các thông số 
môi trường mà hệ đo được tại sân thượng tòa nhà E3 đại học 
Công nghệ có thể đánh giá một phần chỉ số không khí (AQI: 
Air Quality Index) thông qua thông số nồng độ chất hạt PM2.5 
đo được ở tại đây khá là tốt, nồng độ bụi rơi vào khoảng trên 60 

3/g mP . Nhìn vào đây có thể biết được ngay rằng hôm nay là 
một ngày nắng nóng với nhiệt độ trung bình khoảng 30℃. 
Nồng độ khí CO rất nhỏ từ đó chúng ta có thể đánh giá chất 
lượng không khí tại đây là trong lành.  

                                  IV.   KẾT LUẬN 

     Trong nghiên cứu này chúng tôi đã thành công trong việc 
xây dựng một hệ đo giám sát thông số môi trường di động thời 
gian thực qua web server. Những thông tin bao gồm nhiệt độ, 
gió, lượng mưa, nồng độ PM2.5, nồng độ CO đã được quan 
trắc trực tiếp. Thiết bị nhỏ gọn nên có thể trang bị trên các 
phương tiện quan trắc di động. Trong tương lai, hệ thống có 
thể được định hướng phát triển tích hợp thêm nhiều cảm biến 
để thu thập thêm các tham số môi trường đầy đủ hơn, đồng thời 
thiết kế thành mạng lưới các node hệ đo, sau đó tổng hợp kết 
quả về một trạm rồi mới thực hiện tính toán và truyền dẫn để 
phù hợp với giám sát chất lượng không khí ở các thành phố lớn 
một cách hiệu quả nhất góp phần mang lại nhiều lợi ích cho 
cộng đồng [9-11]. 
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Nâng cao ph©m chßt hª thËng vô tuy∏n chuy∫n
ti∏p hÒp tác TAS/DSTC s˚ dˆng kˇ thu™t t§o

búp sóng
Tr¶n Th∏ Nghiªp⇤, Tr¶n �ình Tßn⇤ Võ Ph˜Ïng Lâm⇤ Tr¶n V´n Vænh⇤

⇤ Khoa Kˇ thu™t viπn thông
Tr˜Ìng �§i hÂc Thông tin liên l§c, Nha Trang, Khánh Hòa

Email: {nghiepsqtt, trdinhtan, phuonglamsqtt, tranvanvinh.sqtt}@gmail.com

Tóm t≠t—Bài báo này �∑ xußt s˚ dˆng kˇ thu™t t§o
búp sóng (BF: Beamforming) �∫ nâng cao ph©m chßt hª
thËng vô tuy∏n chuy∫n ti∏p hÒp tác k∏t hÒp l¸a chÂn ´ng-
ten phát (TAS: Transmit Antenna Selection) và mã khËi
không gian - thÌi gian phân tán (DSTC: Distributed Space-
Time block Coding) (hª thËng TAS/DSTC) nh¨m lo§i b‰
hiªu qu£ nhiπu liên k˛ hiªu (ISI: Intersymbol Interference)
sinh ra do hiªn t˜Òng gi£i mã không hoàn h£o t§i các nút
chuy∫n ti∏p khi s˚ dˆng giao th˘c gi£i mã và chuy∫n ti∏p
(DF: Decode and Forward). Các phân tích l˛ thuy∏t và k∏t
qu£ mô ph‰ng Monte-Carlo cho thßy sÏ �Á �∑ xußt nâng
cao ph©m chßt tø lª lÈi bít (BER: Bit Error Rate) �áng
k∫ và g¶n xßp xø vÓi giá tr‡ BER cıa hª thËng vô tuy∏n
chuy∫n ti∏p hÒp tác trong �i∑u kiªn l˛ t˜ng s˚ dˆng giao
th˘c DF hoàn h£o.

T¯ khóa—T§o búp sóng, l¸a chÂn ´ng-ten phát, nhiπu
liên k˛ hiªu, gi£i mã và chuy∫n ti∏p, khu∏ch �§i và chuy∫n
ti∏p, mã khËi không gian - thÌi gian phân tán.

I. GIŒI THIõU CHUNG

Kˇ thu™t s˚ dˆng mã khËi không gian-thÌi gian phân
tán (DSTC: Distributed Space-Time block Coding) trong
hª thËng vô tuy∏n chuy∫n ti∏p hÒp tác cho phép hª thËng
nh™n �˜Òc t´ng ích phân t™p không gian, c£i thiªn ph©m
chßt hª thËng [1]- [5]. Trong tr˜Ìng hÒp các nút chuy∫n
ti∏p �˜Òc trang b‡ nhi∑u ´ng-ten, gi£i pháp l¸a chÂn ´ng-
ten phát (TAS: Transmit Antenna Selection) k∏t hÒp mã
DSTC (gÂi t≠t là hª thËng vô tuy∏n chuy∫n ti∏p hÒp tác

TAS/DSTC) vÓi s¸ hÈ trÒ cıa kênh hÁi ti∏p t¯ nút �ích
v∑ các nút chuy∫n ti∏p �ã �˜Òc ch˘ng minh có th∫ gi£m
sË chuÈi t¶n sË vô tuy∏n (RF: Radio Frequency) t§i các
nút chuy∫n ti∏p và �Î ph˘c t§p gi£i mã t§i máy thu trong
khi hª thËng v®n nh™n �˜Òc t´ng ích phân t™p cıa tßt
c£ các ´ng-ten [6]-[8].

Trong hª thËng vô tuy∏n chuy∫n ti∏p hÒp tác
TAS/DSTC, quá trình truy∑n d®n tín hiªu t¯ nút nguÁn
�∏n nút �ích diπn ra trong hai pha truy∑n d®n. Trong pha
th˘ nhßt, nút nguÁn (máy phát) phát qu£ng bá thông tin

�∏n tßt c£ các nút chuy∫n ti∏p. Trong pha th˘ hai, các
nút chuy∫n ti∏p hÒp tác vÓi nhau chuy∫n ti∏p tín hiªu
�ã nh™n �˜Òc �∏n nút �ích. Xét v∑ giao th˘c x˚ l˛ tín
hiªu t§i các nút chuy∫n ti∏p, hª thËng vô tuy∏n chuy∫n
ti∏p hÒp tác th˜Ìng s˚ dˆng mÎt trong hai lo§i cÏ b£n là
khu∏ch �§i và chuy∫n ti∏p (AF: Amplify and Forward)
ho∞c gi£i mã và chuy∫n ti∏p (DF: Decode and Forward).
◊u �i∫m cıa hª thËng khi s˚ dˆng giao th˘c DF �ó là s≥
lo§i b‰ �˜Òc t§p âm cıa nút chuy∫n ti∏p d®n �∏n tránh
�˜Òc hiªn t˜Òng khu∏ch �§i và chuy∫n ti∏p t§p âm �∏n
nút �ích so vÓi viªc s˚ dˆng giao th˘c AF [3]-[6]. Trong
các công trình nghiên c˘u v∑ hª thËng vô tuy∏n chuy∫n
ti∏p hÒp tác tr˜Óc �ây, nút chuy∫n ti∏p th˜Ìng �˜Òc gi£
thi∏t có th∫ gi£i mã hoàn toàn chính xác tín hiªu nh™n
�˜Òc t¯ nút nguÁn nhÌ s¸ hÈ trÒ cıa mã kênh [4], [5].
Th¸c t∏, viªc s˚ dˆng mã kênh s≥ làm gi£m hiªu sußt s˚
dˆng phÍ cıa hª thËng. �∞c biªt, gi£ thi∏t nút chuy∫n
ti∏p có kh£ n´ng gi£i mã hoàn toàn chính xác tín hiªu
nh™n �˜Òc t¯ nút nguÁn là khó kh£ thi trong th¸c t∏.
Do �ó, trong th¸c t∏ hª thËng vô tuy∏n hÒp tác s˚ dˆng
giao th˘c DF s≥ b‡ suy gi£m ph©m chßt �áng k∫ khi gi£i
mã không chính xác tín hiªu nh™n �˜Òc t¯ nút nguÁn do
xußt hiªn thành ph¶n nhiπu liên kí t¸ (ISI: Inter-Symbol
Interference) t§i nút �ích.

Trong bài báo này, kˇ thu™t t§o búp sóng (BF:
Beamforming) �˜Òc �∑ xußt s˚ dˆng cho hª thËng vô
tuy∏n hÒp tác TAS/DSTC nh¨m lo§i b‰ nhiπu ISI t§i nút
�ích do hiªn t˜Òng gi£i mã tín hiªu t§i nút chuy∫n ti∏p
không hoàn toàn chính xác nh¨m nâng cao ph©m chßt
hª thËng.

Ph¶n còn l§i cıa bài báo �˜Òc �˜Òc trình bày nh˜
sau. Mô hình hª thËng vô tuy∏n chuy∫n ti∏p hÒp tác
TAS/DSTC (k∏t hÒp kˇ thu™t TAS và DSTC) �˜Òc trình
bày trong mˆc II. Mˆc III trình bày �∑ xußt s˚ dˆng kˇ
thu™t BF cho hª thËng TAS/DSTC. Các k∏t qu£ mô
ph‰ng và so sánh trình bày trong mˆc IV. Mˆc V trình
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bày các k∏t lu™n.

II. MÔ HÌNH Hõ TH»NG VÔ TUYòN CHUYöN
TIòP H—P TÁC TAS/DSTC

Hª thËng vô tuy∏n chuy∫n ti∏p hÒp tác �˜Òc xem xét
trong bài báo này bao gÁm mÎt nút nguÁn và mÎt nút
�ích �˜Òc trang b‡ mÎt ´ng-ten và hai nút chuy∫n ti∏p,
mÈi nút �˜Òc trang b‡ hai ´ng-ten dùng cho c£ thu và
phát và tÁn t§i kênh truy∑n tr¸c ti∏p t¯ nút nguÁn �∏n
nút �ích nh˜ Hình 1.

11
f

Kênh hồi tiếp

21
f
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f

22
f
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g

21
g
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g

22
g

Nguồn Đích

2R

1R

Pha quảng bá
Pha hợp tác

s d
h

Hình 1. Mô hình hª thËng vô tuy∏n chuy∫n ti∏p hÒp tác TAS/DSTC.

A. Pha qu£ng bá

Trong pha qu£ng bá, hai symbol tín hiªu x1 và x2

thuÎc chòm sao tín hiªu �i∑u ch∏ BPSK �˜Òc phát �i t¯
nút nguÁn. Tín hiªu nh™n �˜Òc t§i nút �ích sau hai khe
thÌi gian kí hiªu là ysd,1 và ysd,2 có d§ng nh˜ sau:

y
sd

=


ysd,1

ysd,2

�
=

p
Eshs,d


x1

x2

�
+


n
0
1

n
0
2

�
(1)

trong �ó, hs,d là hª sË pha-�inh t¯ nút nguÁn tÓi nút
�ích và �˜Òc mô hình hóa bi các bi∏n ng®u nhiên ph˘c
phân bË chu©n �Áng nhßt �Îc l™p vÓi k˝ vÂng 0 và
ph˜Ïng sai 1/�s,d nghæa là hs,d ⇠ CN (0, 1/�s,d). n0

i

và ni (i = 1, 2) là t§p âm nhiªt t§i nút �ích  khe thÌi
gian th˘ i và �˜Òc mô hình hóa bi các bi∏n ng®u nhiên
ph˘c phân bË chu©n �Áng nhßt �Îc l™p vÓi k˝ vÂng 0
và ph˜Ïng sai N0. Es và Ek là n´ng l˜Òng phát cıa
mÈi symbol tín hiªu �i∑u ch∏ t˜Ïng ˘ng t§i nút nguÁn
và nút chuy∫n ti∏p th˘ k (k = 1, 2).

Tín hiªu nh™n �˜Òc t§i ´ng-ten th˘ j nút chuy∫n ti∏p
k sau hai khe thÌi gian:

ysr,j,k =
p
Eshjks


x1

x2

�
+


nj,k

nj,k

�
(2)

vÓi hjks là hª sË pha-�inh gi˙a nút nguÁn và ´ng-ten
th˘ j nút chuy∫n ti∏p k. Kí hiªu x̂k,j là symbol tín hiªu
tách sóng t˜Ïng ˘ng vÓi xj vÓi j = 1, 2 t§i nút chuy∫n
ti∏p Rk vÓi k = 1, 2.

B£ng I
Mã Alamouti DSTC �˜Òc phát �i t¯ các nút chuy∫n ti∏p

Khe thÌi
gian th˘c
nhßt

Khe thÌi
gian th˘c hai

Tín hiªu �˜Òc phát �i t¯
´ng-ten �˜Òc chÂn t§i R1

x̂1,1 �x̂⇤
1,2

Tín hiªu �˜Òc phát �i t¯
´ng-ten �˜Òc chÂn t§i R2

x̂2,2 x̂⇤
2,1

B. Pha hÒp tác

Trong pha hÒp tác, mÈi nút chuy∫n ti∏p s≥ chÂn ra
mÎt ´ng-ten có �Î lÒi kênh truy∑n t¯ nó �∏n nút �ích
tËt nhßt theo tiêu chu©n l¸a chÂn ´ng-ten phát sau [9]

u
(k) = max

j=1,2
|hkjd|2, vÓi k = 1, 2 (3)

trong �ó u
(k) là chø sË ´ng-ten phát t§i nút chuy∫n ti∏p

th˘ k. Các nút chuy∫n ti∏p s≥ chuy∫n ti∏p tín hiªu �ã tách
sóng t¯ tín hiªu thu �˜Òc t¯ nút nguÁn theo mã Alamouti
DSTC nh˜ minh hÂa trong B£ng I b¨ng các ´ng-ten phát
�˜Òc chÂn theo tiêu chu©n t§i ph˜Ïng trình (3), tín hiªu
nh™n �˜Òc t§i nút �ích �˜Òc cho nh˜ sau:

y
rd

=


yrd,1

y
⇤
rd,2

�
(4)

trong �ó

yrd,1 =
p
E1h1dx̂1,1 +

p
E2h2dx̂2,2 + n1 (5)

y
⇤
rd,2 =

p
E2h

⇤
2dx̂2,1 �

p
E1h

⇤
1dx̂1,2 + n

⇤
2 (6)

vÓi hkd (k = 1, 2) là kí hiªu hª sË pha-�inh t¯ ´ng-ten
�˜Òc chÂn t§i nút chuy∫n ti∏p th˘ k �∏n nút �ích. Trong
tr˜Ìng hÒp các nút chuy∫n ti∏p s˚ dˆng giao th˘c DF
và k∏t qu£ gi£i mã tín hiªu nh™n �˜Òc t¯ nút nguÁn cıa
các nút chuy∫n ti∏p là hoàn toàn chính xác, nghæa là
x̂k,1 = x1 và x̂k,2 = x2 vÓi (k = 1, 2) thì k∏t hÒp tø lª
c¸c �§i (MRC: Maximum Ratio Combinning) tín hiªu
thu �˜Òc trong hai pha truy∑n d®n t§i nút �ích �˜Òc cho
nh˜ sau


 1

 2

�
= H

H


yrd,1

y
⇤
rd,2

�
+ h

⇤
sd


ysd,1

ysd,2

�
(7)

trong �ó

H =

 p
E1h1d

p
E2h2dp

E2h
⇤
2d �

p
E1h

⇤
1d

�
(8)


 1

 2

�
=H

H
H


x1

x2

�
+

p
Es|hs,d|2


x1

x2

�

+H
H


n1

n
⇤
2

�
+ h

⇤
s,d


n
0
1

n
0
2

�
(9)
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 1

 2

�
=


E1y1,d + E2y2,d 0

0 E1y1,d + E2y2,d

� 
x1

x2

�

+
p
Es|hs,d|2


x1

x2

�
+H

H


n1

n
⇤
2

�

+ h
⇤
s,d


n
0
1

n
0
2

�
. (10)

Khi �ó s˚ dˆng hàm quy∏t �‡nh �∫ tách sóng tín hiªu
sau khi th¸c hiªn MRC có d§ng nh˜ ph˜Ïng trình (11).
Quan sát ph˜Ïng trình tách sóng (11) ta thßy, khi hª
thËng s˚ dˆng giao th˘c DF hoàn h£o s≥ không xußt
hiªn nhiπu liên k˛ hiªu ISI trong tín hiªu thu.

III. �ó XUáT S€ D÷NG Kfl THUäT BF CHO Hõ
TH»NG TAS/DSTC

Trong tr˜Ìng hÒp hª thËng vô tuy∏n chuy∫n ti∏p hÒp
tác s˚ dˆng giao th˘c DF không hoàn h£o, lÈi s≥ x£y
ra khi các nút chuy∫n ti∏p th¸c hiªn tách sóng tín hiªu
nh™n �˜Òc t¯ nút nguÁn (2). Trong tr˜Ìng hÒp lÈi x£y
ra khi th¸c hiªn tách sóng t§i các nút chuy∫n ti∏p thì
tín hiªu nh™n �˜Òc t§i nút �ích trong pha hÒp tác �˜Òc
bi∫u diπn nh˜ sau

y
rd

=


yrd,1

y
⇤
rd,2

�

=


"1,1

p
E1h1d "2,2

p
E2h2d

"2,1
p
E2h

⇤
2d �"1,2

p
E1h

⇤
1d

� 
x1

x2

�
+


n1

n
⇤
2

�
.

(12)

Khi s˚ dˆng chòm sao tín hiªu �i∑u ch∏ BPSK thì "k,i
là mÎt bi∏n ng®u nhiên và s≥ nh™n giá tr‡ +1 n∏u nút
chuy∫n ti∏p th˘ k gi£i mã chính xác symbol xi và nh™n
giá tr‡ -1 n∏u nút chuy∫n ti∏p th˘ k gi£i mã sai symbol
xi. Khi �ó, k∏t hÒp MRC cıa tín hiªu nh™n �˜Òc y

rd
và

y
sd

t§i nút �ích �˜Òc k∏t qu£ nh˜ ph˜Ïng trình (13), (14)
và có th∫ bi∫u diπn l§i nh˜ sau

 1

 2

�
=


a1,1 a1,2

a2,1 a2,2

� 
x1

x2

�
+

p
Es|hs,d|2


x1

x2

�

+


w

0
1

w
0
2

�
(15)

trong �ó

a1,1 = "1,1E1|h1d|2 + "2,1E2|h2d|2

a2,2 = "1,2E1|h1d|2 + "2,2E2|h2d|2
a1,2 = ("1,1"2,2 � "2,1"1,2)

p
E1E2h

⇤
1dh2d

a2,1 = (("1,1"2,2 � "2,1"1,2)
p
E1E2h

⇤
2dh1d

w
0
1 =

p
Esh

⇤
s,d

n
0
1 + "1,1

p
E1h1d

⇤
n1

+"2,1
p
E2h2dn

⇤
2

w
0
2 =

p
Esh

⇤
s,d

n
0
2 + "2,2

p
E2h2d

⇤
n1

�"1,2
p
E1h1dn

⇤
2.

Vì hkjd(k, j = 1, 2) là �Îc l™p vÓi nhau, d®n �∏n
|h1d|2 và |h2d|2 là �Îc l™p nhau và có d§ng phân bË
theo hàm mÙ. Có th∫ thßy r¨ng hàm quy∏t �‡nh x̃i =
sgn (Re ( i)) phˆ thuÎc vào xj(j 6= i). Do �ó xußt hiªn
nhiπu ISI gi˙a các symbol. Nh¨m nâng cao ph©m chßt
hª thËng, bài báo �∑ xußt s˚ dˆng kˇ thu™t t§o búp sóng
�∫ lo§i b‰ nhiπu ISI gi˙a các symbol.

Do tách sóng t§i máy thu d¸a trên ph¶n th¸c trong
ph˜Ïng trình (15), �∫ lo§i b‰ �˜Òc nhiπu ISI chúng ta
ph£i �∞t Re(a2,1) = 0 và Re(a1,2) = 0 không liên quan
�∏n giá tr‡ cıa "k,i. Trong tr˜Ìng hÒp này,  1 và  2

là giá tr‡ ˜Óc l˜Òng cıa x1 và x2 mÎt cách t˜Ïng ˘ng.
Ph˜Ïng th˘c t§o búp sóng �˜Òc th¸c hiªn b¨ng cách
quay pha cıa mÈi ´ng-ten phát �˜Òc chÂn cıa các nút
chuy∫n ti∏p. Khi �ó, tín hiªu thu t§i nút �ích (12) sau
mÎt sË phép bi∏n �Íi �˜Òc vi∏t l§i d˜Ói d§ng nh˜ ph˜Ïng
trình (16), (17) ho∞c d§ng t˜Ïng �˜Ïng nh˜ ph˜Ïng
trình (18).

Trong ph˜Ïng trình (18), �1 và �2 là các giá tr‡ quay
pha t§i nút chuy∫n ti∏p 1 và 2 t˜Ïng ˘ng. Chúng ta có
th∫ xác �‡nh các kênh £o h̃id = e

j�ihid vÓi i = 1, 2 và
có th∫ vi∏t nh˜ sau

h̃1d = h1de
j�1 , h̃2d = h2de

j�2 . (19)

Mªnh �∑ 1: �∫ lo§i b‰ nhiπu ISI, các giá tr‡ góc quay
pha t§i nút chuy∫n ti∏p 1 và 2 �˜Òc xác �‡nh nh˜ sau

�1 =
⇡

2
, �2 = ✓ (20)

trong �ó ✓ là giá tr‡ pha cıa h1dh
⇤
2d.

�∞t

h1d = a
0
1 + jb

0
1, h2d = a

0
2 + jb

0
2 (21)

h̃1d = e
j�1 (a01 + jb

0
1) , h̃2d = e

j�2 (a02 + jb
0
2)
(22)

thì góc pha ✓ có th∫ xác �‡nh nh˜ sau

✓ = tan�1

✓
a
0
2b

0
1 � a

0
1b

0
2

a01a02 + b01b021

◆
. (23)

B£ng II
Giá tr‡ các tham sË v∑ kênh và t§p âm cıa hª thËng MIMO

TAS/DSTC

�2
1 �2

2 �2
3 �2

4 �s,d �11d �12d �21d �22d

0,5 0,5 0,2 0,2 10 5 5 2 2
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x̃i = sgn (Re ( i)) = sgn
⇣
Re

n⇣
E1|h1d|2 + E2|h2d|2 +

p
Es|hs,d|2

⌘
xi + wi

o⌘

vÓi i = 1, 2 (11)

trong �ó

w1 =
p
Esh

⇤
s,d

n
0
1 +

p
E1h1d

⇤
n1 +

p
E2h2dn

⇤
2

w2 =
p
Esh

⇤
s,d

n
0
2 +

p
E2h2d

⇤
n1 �

p
E1h1dn

⇤
2.


 1

 2

�
=


"1,1

p
E1h

⇤
1d "2,1

p
E2h2d

"2,2
p
E2h

⇤
2d �"1,2

p
E1h1d

� 
"1,1

p
E1h1d "2,2

p
E2h2d

"2,1
p
E2h

⇤
2d �"1,2

p
E1h

⇤
1d

� 
x1

x2

�

+


"1,1

p
E1h

⇤
1d "2,1

p
E2h2d

"2,2
p
E2h

⇤
2d �"1,2

p
E1h1d

� 
n1

n
⇤
2

�
+ h

⇤
sd


ysd,1

ysd,2

�
(13)


 1

 2

�
=


"1,1E1|h1d|2 + "2,1E2|h2d|2 ("1,1"2,2 � "2,1"1,2)

p
E1E2h

⇤
1dh2d

("1,1"2,2 � "2,1"1,2)
p
E1E2h

⇤
2dh1d "1,2E1|h1d|2 + "2,2E2|h2d|2

� 
x1

x2

�

+
p

Es|hs,d|2


x1

x2

�
+


"1,1

p
E1h

⇤
1d "2,1

p
E2h2d

"2,2
p
E2h

⇤
2d �"1,2

p
E1h1d

� 
n1

n
⇤
2

�
+ h

⇤
s,d


n
0
1

n
0
2

�
. (14)

y
rd

=


yrd,1

y
⇤
rd,2

�
=


"1,1

p
E1h1de

j�1 "2,2
p
E2h2de

j�2

"2,1
p
E2h

⇤
2de

�j�2 �"1,2
p
E1h

⇤
1de

�j�1

� 
x1

x2

�
+


n1

n
⇤
2

�
(16)

y
rd

=


x1"1,1

p
E1h1de

j�1 + x2"2,2
p
E2h2de

j�2

x1"2,1
p
E2h

⇤
2de

�j�2 � x2"1,2
p
E1h

⇤
1de

�j�1

�
+


n1

n
⇤
2

�
(17)

yrd =


yrd,1

yrd,2

�
=


x1"1,1

p
E1h1de

j�1 + x2"2,2
p
E2h2de

j�2

x
⇤
1"2,1

p
E2h2de

j�2 � x
⇤
2"1,2

p
E1h1de

j�1

�
+


n1

n2

�

=


x1"1,1

p
E1e

j�1 x2"2,2
p
E2e

j�2

�x
⇤
2"1,2

p
E1e

j�1 x
⇤
1"2,1

p
E2e

j�2

� 
h1d

h2d

�
+


n1

n2

�
. (18)

IV. KòT QUÉ MÔ PHƒNG

Mˆc này trình bày các k∏t qu£ mô ph‰ng Monte-Carlo
tø lª bít lÈi (BER: Bit Error Rate) hª thËng vô tuy∏n hÒp
tác TAS/DSTC nh˜ �ã �˜Òc trình bày trong Mˆc II trong
hai tr˜Ìng hÒp: 1) hª thËng s˚ dˆng giao th˘c DF hoàn
h£o; 2) hª thËng s˚ dˆng giao th˘c DF không hoàn h£o
và hª thËng vô tuy∏n hÒp tác TAS/DSTC s˚ dˆng giao
th˘c DF không hoàn h£o �ã �˜Òc trình bày trong Mˆc III
trong hai tr˜Ìng hÒp: 1) hª thËng có s˚ dˆng kˇ thu™t
BF; 2) hª thËng không s˚ dˆng kˇ thu™t BF vÓi cùng các
tham sË v∑ kênh và t§p âm cıa hª thËng �˜Òc cho nh˜
B£ng II. Nút chuy∫n ti∏p gi£ thi∏t là có �¶y �ı thông
tin tr§ng thái kênh (CSI: Chanel State Information) t¯
nút nguÁn �∏n nó và nút �ích có �¶y �ı CSI t¯ các nút
chuy∫n ti∏p �∏n nó.

K‡ch b£n mô ph‰ng th˘ nhßt, so sánh ph©m chßt BER
cıa hª thËng vô tuy∏n chuy∫n ti∏p hÒp tác TAS/DSTC
khi các nút chuy∫n ti∏p gi£ thi∏t trong �i∑u kiªn l˛ t˜ng
gi£i mã chính xác hoàn toàn tín hiªu nh™n �˜Òc t¯ nút
nguÁn (gÂi t≠t là sÏ �Á TAS/DSTC DF Perfect) vÓi hª
thËng trong �i∑u kiªn th¸c tiπn có lÈi x£y ra khi nút
chuy∫n ti∏p gi£i mã tín hiªu nh™n �˜Òc t¯ nút nguÁn
(gÂi t≠t là sÏ �Á TAS/DSTC DF No Perfect) nh¨m �ánh
giá £nh h˜ng cıa nhiπu ISI tÓi phßm chßt hª thËng.
K∏t qu£ mô ph‰ng trong Hình 2 cho thßy BER cıa hª
thËng vô tuy∏n chuy∫n ti∏p hÒp tác TAS/DSTC s˚ dˆng
giao th˘c DF b‡ suy gi£m nghiêm trÂng khi nút chuy∫n
ti∏p gi£i mã không chính xác hoàn toàn tín hiªu nh™n
�˜Òc t¯ nút nguÁn. Nguyên nhân là do khi nút chuy∫n
ti∏p gi£i mã không chính xác hoàn toàn tín hiªu nh™n
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Hình 2. So sánh tø lª BER cıa hª thËng TAS/DSTC DF trong tr˜Ìng
hÒp gi£i mã hoàn h£o và không gi£i mã hoàn h£o tín hiªu nh™n �˜Òc
t¯ nút nguÁn.

�˜Òc t¯ nút nguÁn thì trong thành ph¶n tín hiªu nh™n
�˜Òc t§i nút �ích s≥ xußt hiªn thêm thành ph¶n nhiπu
ISI. Thành ph¶n nhiπu ISI này làm mßt �i tính tr¸c giao
cıa mã DSTC dßn �∏n hª thËng không nh™n �˜Òc t´ng
ích phân t™p hoàn toàn do �ó s≥ b‡ suy gi£m ph©m chßt
nghiêm trÂng so vÓi hª thËng TAS/DSTC DF Perfect.

K‡ch b£n mô ph‰ng th˘ hai, kh£o sát BER cıa hª
thËng TAS/DSTC khi nút chuy∫n ti∏p gi£ thi∏t gi£i mã
chính xác hoàn toàn tín hiªu nh™n �˜Òc t¯ nút nguÁn
(gÂi t≠t là sÏ �Á TAS/DSTC DF Perfect), hª thËng
TAS/DSTC khi nút chuy∫n ti∏p gi£i mã có lÈi x£y ra tín
hiªu nh™n �˜Òc t¯ nút nguÁn, nh˜ng s˚ dˆng kˇ thu™t
BF lo§i b‰ nhiπu ISI �∫ nâng cao ph©m chßt hª thËng
nh˜ trình bày trong Mˆc III (gÂi t≠t là sÏ �Á TAS/DSTC
DF BF) và hª thËng TAS/DSTC khi các nút chuy∫n ti∏p
gi£ thi∏t gi£i mã không chính xác tín hiªu nh™n �˜Òc t¯
nút nguÁn (gÂi t≠t là sÏ �Á TAS/DSTC DF No Perfect).

K∏t qu£ mô ph‰ng theo k‡ch b£n 2 �˜Òc cho nh˜
Hình 3. Quan sát k∏t qu£ mô ph‰ng có th∫ thßy rõ ràng
r¨ng, hª thËng TAS/DSTC DF BF khi s˚ dˆng kˇ thu™t
BF �∫ lo§i b‰ nhiπu ISI có th∫ c£i thiªn ph©m chßt hª
thËng mÎt cách �áng k∫ so vÓi sÏ �Á MIMO TAS/DSTC
DF No Perfect. �˜Ìng cong tø lª BER cıa hª thËng
TAS/DSTC DF BF g¶n nh˜ rßt sát vÓi �˜Ìng cong tø lª
BER cıa hª thËng TAS/DSTC DF Perfect. S¸ c£i thiªn
ph©m chßt �ó là do tín hiªu thu t§i nút �ích hª thËng
�˜Òc �∑ xußt TAS/DSTC DF BF nhÌ s˚ dˆng kˇ thu™t
BF �ã không xußt hiªn thành ph¶n nhiπu ISI so vÓi hª
thËng TAS/DSTC DF No Perfect.
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Hình 3. So sánh tø lª BER cıa hª thËng TAS/DSTC DF trong tr˜Ìng
hÒp s˚ dˆng BF và không s˚ dˆng BF.

V. KòT LUäN

Bài báo �ã �∑ xußt s˚ dˆng kˇ thu™t BF cho hª
thËng vô tuy∏n chuy∫n ti∏p hÒp tác TAS/DSTC, trong
�ó nút chuy∫n ti∏p không c¶n gi£i mã chính xác hoàn
toàn tín hiªu nh™n �˜Òc t¯ nút nguÁn. Hª thËng �∑ xußt
TAS/DSTC DF BF có kh£ n´ng lo§i b‰ hiªu qu£ thành
ph¶n nhiπu ISI sinh ra do hiªn t˜Òng các nút chuy∫n
ti∏p gi£i mã không chính xác hoàn toàn tín hiªu nh™n
�˜Òc t¯ nút nguÁn do �ó c£i thiªn �˜Òc t´ng ích phân
t™p hÒp tác do viªc s˚ dˆng mã DSTC mang l§i. Các
phân tích l˛ thuy∏t và k∏t qu£ mô ph‰ng Monte-Carlo
�ã ch˘ng minh gi£i pháp s˚ dˆng kˇ thu™t BF cho hª
thËng TAS/DSTC là kh≠c phˆc tËt £nh h˜ng cıa nhiπu
ISI do hiªn t˜Òng gi£i mã tín hiªu t§i các nút chuy∫n
ti∏p không hoàn h£o gây nên.
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Xây dựng hệ thống tự động kiểm tra chất lượng các bộ nguồn 
chuyển đổi AC/DC, công suất đến 1 kW 

Nguyễn Trọng Thắng, Lâm Văn Tân 
Trung tâm Giám định Chất lượng 

Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng/BTTM 
Email: nguyentrongthang1603@gmail.com 

dinhtan197312@gmail.com 

Tóm tắt: Trong bài báo này, nhóm tác giả đề xuất xây dựng một 
hệ thống tự động kiểm tra chất lượng các bộ nguồn chuyển đổi 
AC/DC có công suất đến 1 kW. Thông qua việc đánh giá các tham số 
điện như dải điện áp đầu vào, điện áp đầu ra, công suất đầu ra, hiệu 
suất nguồn để đánh giá chất lượng một bộ nguồn chuyển đổi AC/DC. 
Hệ thống được tích hợp từ các thiết bị phần cứng rời rạc, kết hợp với 
phần mềm được viết trong môi trường lập trình LabVIEW. Hệ thống 
đo, kiểm tra đảm bảo độ chính xác, an toàn cho người và thiết bị 
trong quá trình đo, thử nghiệm; tối ưu, rút gọn thao tác cho người vận 
hành, tự động trích xuất dữ liệu thành file báo cáo dạng PDF. 

Từ khóa: Adapter AC/DC; DUT; LabVIEW; Arduino; PDF. 

I. GIỚI THIỆU 
Các bộ nguồn chuyển đổi AC/DC được phân loại theo cấu 

tạo gồm 2 loại: Nguồn Switching (hay nguồn xung) và nguồn 
tuyến tính sử dụng biến áp thường. Nhờ những ưu điểm vượt 
trội của nguồn xung so với nguồn sử dụng biến áp thường 
truyền thống về kích thước, nên ngày nay đa số các thiết bị, hệ 
thống đều sử dụng các bộ chuyển đổi nguồn AC/DC là nguồn 
Switching. Còn nguồn biến áp tuyến tính thường được sử 
dụng trong ứng dụng về aply, khuếch đại âm tần hoặc các ứng 
dụng yêu cầu tạp nhiễu thấp. 

Ngày nay các bộ nguồn chuyển đổi AC/DC là một phần 
không thể thiếu của đại đa số các thiết bị điện tử (như: Các 
thiết bị trong ngành viễn thông, thiết bị đo lường/thử nghiệm, 
máy tính …) trong mọi lĩnh vực, từ dân sự đến quốc phòng. 
Hơn nữa các bộ nguồn có ảnh hưởng lớn đến chất lượng và 
khả năng hoạt động của các thiết bị điện tử. Vì thế, việc đánh 
giá chất lượng các bộ nguồn là rất quan trọng. 

Để đánh giá chất lượng của các bộ nguồn chuyển đổi 
AC/DC, theo [1] cần đánh giá các tham số điện chính như: Dải 
điện áp đầu vào, điện áp đầu ra, công suất đầu ra, hiệu suất. 

Trong quá trình đánh giá chất lượng các bộ nguồn chuyển 
đổi AC/DC, các thử nghiệm viên tốn nhiều thời gian cho việc 
thiết lập, cấu hình hệ thống đo, xử lý dữ liệu. Để kiểm tra và 
đánh giá chính xác một bộ nguồn chuyển đổi AC/DC với đủ 
các tham số nêu trên, tiêu tốn nhiều thời gian đo kiểm và xử lý 
số liệu, trung bình khoảng 1,5 h đến 2 h làm việc. 

Từ thực tế trên, nhóm tác giả đề xuất xây dựng hệ thống tự 
động kiểm tra chất lượng các bộ nguồn chuyển đổi AC/DC, 
công suất đến 1 kW. Hệ thống được tích hợp từ tác thiết bị 
phần cứng rời rạc và phần mềm được viết trong môi trường 
lập trình LabVIEW. 

Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau: Trong phần 
II, chúng tôi mô tả các thiết bị phần cứng được sử dụng trong 
hệ thống. Phần III trình bày về chương trình phần mềm viết 

trong môi trường lập trình LabVIEW. Phần IV cung cấp đặc 
tính kỹ thuật của hệ thống. Phần V là so sánh kết quả đo tự 
động và thủ công. Cuối cùng, chúng tôi kết luận bài báo trong 
phần VI. 

II. PHẦN CỨNG CỦA HỆ THỐNG
Trong hệ thống, nhóm tác giả sử dụng các trang thiết bị đo 

lường, thử nghiệm sau: 
- 01 biến áp tự ngẫu RFT Sparstelltrafo LSS020 với dải 

điện áp điều chỉnh từ 5 đến 250 VAC, dòng điện lớn nhất 20 
A [2], được sử dụng để thay đổi dải điện áp đầu vào cấp cho 
bộ chuyển đổi nguồn AC/DC; 

- 01 thiết bị kiểm tra công suất Hioki 3334 với dải đo điện 
áp đến 300 V và dải đo dòng điện đến 30 A [3], được sử dụng 
để giám sát điện áp và công suất đầu vào của bộ chuyển đổi 
nguồn AC/DC; 

- 01 tải điện tử một chiều GWinstek PEL-2004A với dải đo 
điện áp một chiều đến 80 V, công suất tiêu thụ một chiều đến 
1,4 kW (khối tải có 04 module công suất, mỗi module có công 
suất 350 W) [4], được sử dụng để giám sát điện áp đầu ra và 
kiểm tra công suất đầu ra của bộ chuyển đổi nguồn AC/DC.  

Biến áp tự ngẫu
RFTSparstelltraf

o LSS020

Thiết bị 
kiểm tra công suất 

Hioki 3334

Tải điện tử lập 
trình một chiều 

Gwinstek 
PEL-2004

Máy tính (Cài 
đặt phần mềm 
điều khiển hệ 

thống)

Điện lưới
(220 VAC)

5..250 
VAC

Đối tượng kiểm tra 
DUT (Bộ chuyển đổi 

nguồn AC/DC)

5..250 
VAC

Đầu ra DC

RS232 USB

U
SB

Điều khiển núm tăng/giảm điện áp 
sử dụng động cơ bước

UI

Hộp kỹ thuật
K1

K2

Hình 1. Sơ đồ khối của hệ thống tự động kiểm tra chất lượng 
các bộ nguồn chuyển đổi AC/DC, công suất đến 1 kW  

Đối với thiết bị kiểm tra công suất Hioki 3334 và tải điện 
tử một chiều GWinstek PEL-2004A, các hãng sản xuất cung 
cấp đầy đủ giao diện kết nối với máy tính và tập lệnh điều 
khiển, vì thế việc giao tiếp giữa máy tính và các thiết bị này 
trở nên dễ dàng tiếp cận. Tuy nhiên, đối với biến áp tự ngẫu 
RFT Sparstelltrafo LSS020, cơ chế tăng/giảm điện áp được 
thực hiện thủ công. Vì thế, để có thể thực hiện tự động hóa 
hoàn toàn quá trình đo, kiểm tra, nhóm tác giả đã cải tiến cơ 
chế tăng/giảm điện áp thủ công của biến áp tự ngẫu RFT 
Sparstelltrafo LSS020 bằng tự động với sự giúp đỡ của động 
cơ bước, đai truyền và puli bánh răng. 

Sơ đồ khối của hệ thống được mô tả trong Hình 1. Hộp kỹ 
thuật trong Hình 1 được tích hợp một bộ Driver điều khiển 
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động cơ bước, một bo mạch Arduino Uno, hai module rơ-le. 
Bo mạch Arduino Uno sẽ được kết nối giao tiếp với máy tính, 
đảm nhận chức năng kiểm soát hai module rơ-le đóng/ngắt cấp 
nguồn đầu vào cho bộ chuyển đổi nguồn AC/DC. Đồng thời, 
bo mạch Arduino Uno có khả năng cấp tín hiệu xung đến 
Driver điều khiển động cơ bước để thực hiện quay động cơ 
bước theo chiều thuận/nghịch, đồng nghĩa với việc tăng/giảm 
điện áp tại đầu ra của biến áp tự ngẫu RFT Sparstelltrafo 
LSS020. 

Nguyên lý hoạt động của hệ thống [1, 5, 6, 7]: Thay đổi 
điện áp trên biến áp tự ngẫu để điện áp đầu ra biến áp tự ngẫu 
đạt giá trị theo yêu cầu thiết lập (việc kiểm soát giá trị đầu ra 
của biến áp tự ngẫu do thiết bị kiểm tra công suất Hioki 3334 
thực hiện). Khi điện áp đầu ra biến áp tự ngẫu đạt giá trị theo 
yêu cầu thiết lập (trong dải cho phép ± 1 Vrms), ngừng điều 
chỉnh biến áp tự ngẫu và cấp nguồn cho đối tượng kiểm tra - 
DUT (Device Under Test). Khi đó tải điện tử lập trình một 
chiều sẽ giám sát điện điện áp đầu ra của DUT. Duy trì thời 
gian 1 phút để DUT hoạt động ổn định, lưu giá trị điện áp đầu 
ra một chiều của DUT vào báo cáo. Giữ nguyên mức điện áp 
xoay chiều cấp cho DUT, trên tải điện tử lập trình một chiều, 
thiết lập các mức tải 25 %, 50 %, 75 % và 100 % theo công bố 
của Hãng sản xuất. Kiểm tra điện áp một chiều đầu ra tại các 
mức tải nêu trên, chờ giá trị ổn định ghi giá trị điện áp vào báo 
cáo. Trên cơ sở các mức tải khác nhau, tính toán hiệu suất của 
DUT theo công thức (1): 

_

100(%)out

Act In

P
E

P
= ×  (1) 

Trong đó: 
E: Hiệu suất của DUT (%); 
Pout: Công suất tại đầu ra điện áp một chiều, được đo trên tải điện 

tử lập trình một chiều GWinstek PEL-2004A (W); 
PAct_In: Công suất có ích tại đầu vào xoay chiều, được đo trên 

thiết bị kiểm tra công suất Hioki 3334 (W). 
Hệ thống sẽ tự động đo, thử nghiệm tại 5 mức điện áp đầu 

vào căn cứ theo dải điện áp đầu vào do nhà sản xuất công bố, 
cụ thể: Tại mức điện áp đầu vào nhỏ nhất - Umin; tại mức lớn 
nhất - Umax; tại mức 220 V; tại mức trung bình (Umin, 220); tại 
mức trung bình (Umax, 220). 

III. CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN
Dựa vào nguyên lý hoạt động của hệ thống, nhóm tác giả 

xây dựng chương trình phần mềm điều khiển hệ thống trong 
môi trường lập trình LabVIEW. Thuật toán của chương trình 
được mô tả trong Hình 2. Giao diện người dùng của chương 
trình được mô tả chi tiết ở các Hình 3 và Hình 4.  

Trong Hình 3 mô tả trang bìa của chương trình và phần 
cấu hình thiết bị, khai báo các trường thông tin như: điều kiện 
thử nghiệm, thông tin về DUT (tất cả các dữ liệu này phục vụ 
việc xuất báo cáo dạng PDF). Khi đã nhập đủ thông tin, tiến 
hành bấm phím “Bắt đầu” để chuyển sang giao diện ĐO-THỬ 
NGHIỆM, được mô tả trong Hình 4. 

Kết thúc quá trình đo, chương trình sẽ xuất file báo cáo 
dạng PDF (xem Hình 5). 

Bắt đầu

Khởi tạo thiết bị:
- Hioki 3334;
- PEL 2004;
- Arduino Uno.

Nhập các thông tin:
- Tên, ký hiệu, số hiệu, hãng sản xuất;
- Dải điện áp đầu vào hoạt động, dòng điện 
đầu ra lớn nhất Irate;
- Điều kiện môi trường: Nhiệt độ, độ ẩm.

Cấu hình Hioki 3334:
:HEAD OFF; :RECT AC; :AVER 
1; :SCAL:VT 1; :SCAL:CT 1; 
:DISP V, A, W, VA; CURR:AUTO 
ON; VOLT:AUTO ON.

Đặt i = 0

i: = i + 1
Điều chỉnh động cơ bước để điều chỉnh 
điện áp (tăng/giảm) – Uac LSS020

Tbị Hioki 3334 giám sát điện áp đầu ra 
trên thiết bị LSS 020 – Uac 3334

Thiết lập thời 
gian nghỉ: 10 s

Cấp điện áp xoay chiều đầu vào cho DUT 
(Điều khiển chân 8, 9 của bo mạch 
Arduino Uno về mức L để kích module 
relay về chế độ COM và NO thông)

Sử dụng PEL 2004 giám sát điện 
áp đầu ra một chiều của DUT

Lần lượt thiết lập các mức tải trên thiết bị 
PEL 2004. Thứ tự lần lượt: 0 % tải, 25 % 
tải (0,25 Irate), 50 % tải (0,5 Irate), 75 % 
tải (0,75 Irate), 100 % tải (Irate). (Thời 
gian chạy tải 60 s, thời gian nghỉ giữa các 
lần chạy tải 10 s)

Thiết lập thời 
gian nghỉ: 10 s

Thiết lập thời 
gian nghỉ: 10 s

Trính xuất dữ liệu ra 
file báo cáo, lưu trữ ở 
định dạng .pdf

Kết thúc

Sai

Đúng

Đúng

Sai Uac 3334 = 
Uset*

Lần đo 
i > 5

Hình 2. Thuật toán của chương trình phần mềm điều khiển 

Hình 3. Giao diện trang bìa của phần mềm 

Hình 4. Giao diện tiến hành đo kiểm 
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Hình 5. Kết quả đo, kiểm tra được lưu trữ dưới dạng file báo cáo PDF 

IV. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG
Việc ghép nối các thiết bị thành hệ thống không ảnh hưởng 

tới đặc tính kỹ thuật của từng thiết bị thành phần. Do đó, đặc 
tính kỹ thuật của hệ thống dựa trên đặc tính kỹ thuật của các 
thiết bị cấu thành hệ thống, cụ thể như sau [2-4]: 

- Dải điện áp thiết lập đầu vào: (0 ÷ 250) Vrms; 
- Sai số thiết lập điện áp đầu vào: ± 1 Vrms; 
- Dải đo công suất đầu vào: (0 ÷ 4,0) kW; 
- Sai số đo công suất đầu vào: ± (0,1 % rdg + 0,1 % f.s.); 
- Dải thiết lập dòng tải DC: (0 ÷ 70) A; 
- Sai số thiết lập dòng tải DC: ± (0,1 % set + 0,2 % f.s.); 
- Dải đo điện áp DC đầu ra: (0 ÷ 80) VDC; 
- Sai số đo điện áp DC đầu ra: (0,025 % rdg + 0,025 % f.s.); 
- Dải đo công suất đầu ra DC: (0 ÷ 1) kW; 
- Sai số đo công suất đầu ra DC: ± (0,3 % rdg + 0,3 % f.s.); 
- Dải đo hiệu suất: (0 ÷ 100) %; 
- Sai số đo hiệu suất: ± 1,0 %. 
Ghi chú: 
rdg – giá trị đọc trên thiết bị đo; 
f.s. – dải đo (toàn dải); 
set – giá trị thiết lập. 

V. SO SÁNH KẾT QUẢ ĐO TỰ ĐỘNG VÀ THỦ CÔNG 
Nhóm tác giả tiến hành thực hiện kiểm tra trên 2 mẫu thử 

để so sánh kết quả đo giữa thực hiện thủ công và thực hiện tự 
động bằng hệ thống đề xuất. Quy trình đo được mô tả trong 
phần Nguyên lý hoạt động của hệ thống. Số lần thực hiện đo 
đối với mỗi mẫu thử: 03 lần. Hình ảnh đo thực tế được mô tả 
trong Hình 6. 

Biến áp tự ngẫu

Hioki 3334

Hộp kỹ thuật

DUT

Tải điện tử PEL-2004A

Hình 6. Hình ảnh thực tế hệ thống tự động kiểm tra các bộ nguồn 
chuyển đổi AC/DC, công suất đến 1 kW 

1. Bộ nguồn chuyển đổi AC/DC của hãng sản xuất Mean
Well, ký hiệu: RS-15-12 (Dải điện áp đầu vào từ 110 VAC 
đến 240 VAC, điện áp đầu ra danh định 12 VDC, công suất 
đầu ra 15 W) 

- Về thời gian thực hiện: Trong 03 lần thực hiện đo tự 
động, thời gian thực hiện trong khoảng từ 32 min đến 35 min. 

Trong khi đó, thời gian thực hiện đo thủ công trong khoảng từ 
70 min đến 95 min. Trung bình thời gian thực hiện đo tự động 
nhanh hơn gấp 2,5 lần thời gian thực hiện thủ công. 

- Về kết quả đo: Việc đánh giá kết quả đo giữa thực hiện 
thủ công và tự động được căn cứ theo giá trị độ lệch. Giá trị 
độ lệch được tính theo công thức (2): 

100(%)man auto

man

TB TB
TB
−

∆ = ×  (2) 

Trong đó: 
Δ: Giá trị độ lệch giữa đo thủ công và tự động (%); 
TBauto: Giá trị trung bình của 3 lần đo tự động; 
TBman: Giá trị trung bình của 3 lần đo thủ công. 
+ So sánh theo giá trị điện áp đầu ra: Kết quả so sánh được 

chỉ ra ở Bảng 1. Độ lệch trung bình lớn nhất đạt 0,19 %. 
Bảng 1. Kết quả so sánh về giá trị điện áp đầu ra 

giữa đo thủ công và tự động trên mẫu nguồn RS-15-12 
Iout = 1,3 

A 
Điện áp đầu ra, V 

(Đo tự động) 
Điện áp đầu ra, V 

(Đo thủ công) Độ 
lệch, 
% 

Điện 
áp đầu 
vào*,V 

Lần 
1 

Lần 
2 

Lần 
3 TB Lần 

1 
Lần 

2 
Lần 

3 TB 

110 12,06 12,04 12,03 12,04 12,07 12,07 12,06 12,07 0,19 
165 12,06 12,03 12,03 12,04 12,07 12,06 12,06 12,06 0,19 
220 12,06 12,03 12,03 12,04 12,07 12,06 12,06 12,06 0,19 
230 12,06 12,03 12,03 12,04 12,06 12,06 12,06 12,06 0,17 
240 12,06 12,03 12,03 12,04 12,06 12,06 12,06 12,06 0,17 
* Theo công bố của nhà sản xuất, dải điện áp đầu vào từ 110 V đến 240 VAC. Trong 
phần Nguyên lý hoạt động của hệ thống, xác định 5 mức điện áp đo gồm: 110 V, 240 V, 
220 V, 165 V và 230 V. 

+ So sánh theo giá trị hiệu suất của nguồn: Kết quả so sánh 
được chỉ ra ở Bảng 2. Độ lệch trung bình lớn nhất đạt 1,15 %. 

Bảng 2. Kết quả so sánh về giá trị hiệu suất nguồn 
giữa đo thủ công và tự động trên mẫu nguồn RS-15-12 

Iout = 1,3 
A 

Hiệu suất, % 
(Đo tự động) 

Hiệu suất, % 
(Đo thủ công) Độ 

lệch, 
% 

Điện 
áp đầu 
vào*,V 

Lần 
1 

Lần 
2 

Lần 
3 TB Lần 

1 
Lần 

2 
Lần 

3 TB 

110 81,24 81,36 80,75 81,12 82,77 81,49 81,31 81,86 0,90 
165 81,56 80,33 81,13 81,01 82,77 81,39 81,69 81,95 1,15 
220 80,62 80,33 80,18 80,38 80,77 80,49 80,55 80,60 0,28 
230 80,40 80,19 80,10 80,23 80,77 80,43 80,43 80,54 0,39 
240 80,27 79,98 79,93 80,06 80,77 80,17 80,18 80,37 0,39 

2. Bộ nguồn chuyển đổi AC/DC của hãng sản xuất
HIPRO, ký hiệu: HP-A0904A3 (Dải điện áp đầu vào từ 100 
VAC đến 240 VAC, điện áp đầu ra danh định 19 VDC, công 
suất đầu ra 90 W) 

- Về thời gian thực hiện: Trong 03 lần thực hiện đo tự 
động, thời gian thực hiện trong khoảng từ 34 min đến 36 min. 
Trong khi đó, thời gian thực hiện đo thủ công trong khoảng từ 
70 min đến 90 min. Trung bình thời gian thực hiện đo tự động 
nhanh hơn gấp 2,5 lần thời gian thực hiện thủ công. 

- Về kết quả đo: 
+ So sánh theo giá trị điện áp đầu ra: Kết quả so sánh được 

chỉ ra ở Bảng 3. Độ lệch trung bình lớn nhất đạt 0,018 %. 
Bảng 3. Kết quả so sánh về giá trị điện áp đầu ra 

giữa đo thủ công và tự động trên mẫu nguồn HP-A0904A3 
Iout = 

4,74 A 
Điện áp đầu ra, V 

(Đo tự động) 
Điện áp đầu ra, V 

(Đo thủ công) Độ 
lệch, 
% 

Điện 
áp đầu 
vào** 

V 

Lần 
1 

Lần 
2 

Lần 
3 TB Lần 

1 
Lần 

2 
Lần 

3 TB 

100 18,82 18,87 18,71 18,80 18,83 18,75 18,81 18,80 - 0,018 
160 18,81 18,86 18,72 18,80 18,82 18,76 18,82 18,80 0,018 
220 18,81 18,86 18,72 18,80 18,82 18,76 18,82 18,80 0,018 
230 18,81 18,86 18,72 18,80 18,82 18,76 18,81 18,80 0,0 
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Iout = 
4,74 A 

Điện áp đầu ra, V 
(Đo tự động) 

Điện áp đầu ra, V 
(Đo thủ công) Độ 

lệch, 
% 

Điện 
áp đầu 
vào** 

V 

Lần 
1 

Lần 
2 

Lần 
3 TB Lần 

1 
Lần 

2 
Lần 

3 TB 

240 18,81 18,85 18,72 18,79 18,82 18,75 18,81 18,79 0,0 
** Theo công bố của nhà sản xuất, dải điện áp đầu vào từ 100 V đến 240 VAC. Trong 
phần Nguyên lý hoạt động của hệ thống, xác định 5 mức điện áp đo gồm: 100 V, 240 V, 
220 V, 160 V và 230 V. 

+ So sánh theo giá trị hiệu suất của nguồn: Kết quả so sánh 
được chỉ ra ở Bảng 4. Độ lệch trung bình lớn nhất đạt 0,52 %. 

Bảng 4. Kết quả so sánh về hiệu suất nguồn 
giữa đo thủ công và tự động trên mẫu nguồn HP-A0904A3 

Iout = 
4,74 A 

Hiệu suất, % 
(Đo tự động) 

Hiệu suất, % 
(Đo thủ công) Độ 

lệch, 
% 

Điện 
áp đầu 
vào** 

V 

Lần 
1 

Lần 
2 

Lần 
3 TB Lần 

1 
Lần 

2 
Lần 

3 TB 

100 86,32 86,27 85,61 86,07 86,19 86,71 86,66 86,52 0,52 
160 87,88 87,91 87,29 87,69 87,83 86,89 87,25 87,32 -0,42 
220 87,58 87,67 87,04 87,43 87,58 87,01 87,33 87,31 -0,14 
230 87,65 87,74 87,13 87,51 87,64 87,21 87,56 87,47 -0,04 
240 87,70 87,79 87,22 87,57 87,71 86,99 87,15 87,28 -0,32 

VI. KẾT LUẬN
Từ việc so sánh kết quả đo tự động và thủ công trên hai 

mẫu thử, nhóm tác giả đưa ra kết luận: 
- Việc sử dụng hệ thống tự động kiểm tra các bộ nguồn 

AC/DC đề xuất rút ngắn được thời gian đo kiểm so với cách 
thực hiện thủ công khoảng 2,5 lần. Việc đo thủ công có ảnh 
hưởng bởi nhiều yếu tố chủ quan tác động đến như trình độ 
chuyên môn của thử nghiệm viên, sự thành thạo, dẫn đến thời 
gian đo lâu hơn. Mặt khác, trong hệ thống đo tự động đã tích 
hợp hết các phép toán xử lý sau khi thu thập giá trị đo từ các 

thiết bị đo lường, thử nghiệm trong hệ thống và đưa kết quả ra 
báo cáo; đồng thời lược bỏ một số thao tác thiết lập trên thiết 
bị đo lường, thử nghiệm nên đo tự động nhanh hơn. 

- Hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo độ chính xác trong 
các phép đo. 

Nhóm tác giả đề xuất một số hướng phát triển trong thời 
gian tới: 

- Mở rộng dải đo công suất đầu ra đến 4,0 kW bằng cách 
sử dụng đồng thời nhiều khối tải điện tử lập trình một chiều 
GWinstek PEL-2004A; 

- Hiện tại hệ thống chỉ có khả năng đánh giá chất lượng 
các bộ chuyển đổi nguồn AC/DC có một mức điện áp một 
chiều đầu ra. Trong tương lại, nhóm tác giả sẽ triển khai phát 
triển hệ thống kiểm tra các bộ chuyển đổi nguồn AC/DC có 
nhiều mức điện áp một chiều đầu ra. 
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Tóm tắt— Bài báo đề xuất một cảm biến thụ động không 
dây hoạt động trên dải tần số sóng vi ba được thiết kế đặc 
biệt để nhận dạng chất lỏng phụ thuộc vào đặc tính điện 
môi khác nhau của các chất lỏng hóa học. Cảm biến vi 
sóng được phát triển dựa trên cấu trúc ăng-ten bowtie và 
được tinh chỉnh bằng cấu trúc cây fractal để cải thiện độ 
nhạy, dễ dàng điều chỉnh tần số theo đặc tính điện môi và 
tăng cường băng thông trở kháng rộng cho phép phân biệt 
các dung dịch hóa học khác nhau. Ăng-ten được chế tạo 
với hai nhánh hình tam giác có độ dày lớp dẫn đồng là 
0,035 mm, chiều cao và chiều rộng lần lượt là 6,25 mm, 
9,38 mm và được xây dựng trên mặt phẳng đế mềm, mỏng 
có hằng số điện môi là 3,5 và và tổn hao điện môi là 0,027. 
Cảm biến nhỏ và chi phí thấp được chế tạo bằng công nghệ 
in trên đế dẻo có thể dán lên hình dạng thùng chứa chất 
lỏng được phân tích dựa trên bốn loại chất lỏng phổ biến 
là nước, methanol, ethylene glycol và glycerol. Kết quả của 
nghiên cứu có thể được áp dụng cho các phép đo chất điện 
môi, xác định hóa chất trong phòng thí nghiệm, y học và 
dược phẩm. 

Từ khóa- cảm biến vi sóng, ăng-ten bowtie, hằng số điện 
môi, phát hiện chất lỏng  

I.  GIỚI THIỆU 
Ngày nay, cảm biến hóa học trong vùng vi sóng để 

xác định đặc tính vật liệu đã thu hút sự chú ý nhanh 
chóng hơn bởi sự phân tích chính xác, thiết kế đơn giản 
và một loạt các ứng dụng của nó đã được trình bày trong 
nhiều lĩnh vực như y sinh, hóa học và công nghiệp [1], 
[2]. Mỗi vật liệu có các đặc tính riêng biệt của nó tùy 
thuộc vào hằng số điện môi ε*= ε’– jε’’, (trong đó ε' là 
phần thực, ε'' là phần ảo), suy hao điện môi tanδ=ε''/ε' 
và sự tương tác điện môi trong các trường của sóng điện 
từ, nhờ vậy có thể xác định được chất hóa học thông qua 
các thông số như hệ số phản xạ ngược S11 trên các thiết 
bị đo vi sóng [3]. Cách tiếp cận phổ biến để xác định 
thông tin chất lỏng là phân tích tần số cộng hưởng cần 
thiết thay đổi với các đặc tính đã biết chính xác như hằng 
số điện môi và độ dẫn điện được quy định trong hệ thống 
đo điện môi tiêu chuẩn hiện có trên thị trường, qua việc 
làm trên, các nghiên cứu đã thu thập được các mẫu hữu 
cơ và vô cơ trong dải tần 300MHz đến 6GHz trong thời 
gian ngắn [1], [4]. Ví dụ, việc sử dụng cảm biến hoạt 
động theo nguyên tắc trên như một công cụ để xác định 

các dung dịch lỏng hoặc dung môi độc hại bị mất nhãn 
trong phòng thí nghiệm [4]. 

 

Trước đây, các phương pháp để nhận biết các chất 
lỏng yêu cầu thể tích hóa chất khổng lồ để đổ đầy các 
ống nghiệm phân tích [5], [6]. Để giảm thiểu các vấn đề 
về việc lãng phí các hóa chất, ăng-ten của bộ cộng hưởng 
đã được cải thiện tiến bộ hơn thông qua việc phát triển 
các ống dẫn sóng nhỏ được tích hợp trên chip [7], [8]. 
Tuy nhiên, việc sử dụng chip IC tích hợp sẽ làm cho chi 
phí sản xuất cảm biến bị đẩy lên cao và chỉ có thể phát 
hiện chất lỏng ở một phạm vi hạn chế trong một dải tần 
nhỏ [4]. 

Bài báo đề xuất xây dựng thiết kế ăng-ten bằng cấu 
trúc hình học Sierpinsky-tam giác đồng dạng theo cấu 
trúc ăng-ten bowtie ban đầu. Các nghiên cứu nhằm vào 
các đặc tính lưỡng cực, các thông số như tần số, trở 
kháng đầu vào và độ lợi của ăng-ten đã phân tích đến sự 
phụ thuộc vào hình dạng hình học có khả năng làm giảm 
kích thước, mở rộng băng thông rộng và hiệu suất cao 
khi so sánh với cùng độ dài sóng của nửa sóng cấu hình 
lưỡng cực [11]. Cảm biến được in trên đế điện môi dẻo 
có hằng số điện môi là 3,5 và tổn hao điện môi là 0,027 
dễ dàng uốn cong với bất kỳ loại hình dạng vật chứa nào, 
đặc biệt đối với các ống nghiệm trên thị trường hiện nay 
có chứa lượng chất lỏng vừa đủ. Thiết bị này có thể được 
sử dụng nhiều để dán vào ống nghiệm thông thường trên 
thị trường, xác định hóa chất lỏng bị mất nhãn với chi 
phí, cấu hình thấp một các chính xác và thuận tiện trong 
thời gian ngắn. 

II. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ 
    Hoạt động của quá trình mô tả đặc tính tập trung vào 
việc thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, đơn giản bằng 
cách sử dụng ống nghiệm làm vật chứa. Điều đó có 
nghĩa là ăng-ten bức xạ phải bức xạ vi sóng về phía tâm 
của dung dịch chứa trong ống. Điều này yêu cầu hướng 
của ăng-ten phải đa hướng hoặc hướng về phía thùng 
chứa hóa chất. Cảm biến hoạt động thụ động vì nó 
không yêu cầu chip nào khác ngoài cấu trúc cộng hưởng 
hoặc bản thân ăng-ten. Do đó, nó được kích thích không 
dây bởi một ăng-ten bên ngoài kết nối với đầu đọc. Cảm 
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biến được cấp nguồn ở trung tâm ăng-ten với trở kháng 
dây 50 Ohm. Ăng-ten cảm biến được đề xuất phải có đồ 
thị bức xạ hướng vào trong lòng chất lỏng để nhận tín 
hiệu điện từ từ thiết bị bên ngoài và nhận tín hiệu vi ba 
tương ứng qua ống nghiệm chất lỏng. Ống nghiệm được 
đề xuất sử dụng có đường kính 6 mm và cao tối đa 50 
mm có thể chứa từ 5 đến 6 ml dung dịch lỏng. Các giả 
định này được sử dụng làm thông số hoạt động cho ăng-
ten cảm biến vi sóng. 

A. Thiết kế dạng ăng-ten căn bản 
         Đồ thị bức xạ của lưỡng cực nửa bước sóng này là 
đa hướng trong mặt phẳng H [10]. Với trục của ăng-ten 
ra/vào màn hình, bức xạ xung quanh ăng-ten là như 
nhau. Điều này được mong đợi vì không có gì để phân 
biệt hướng này với hướng khác hoặc ảnh hưởng đến bức 
xạ theo các hướng khác nhau trong mặt phẳng này. Do 
đó, ăng-ten được gắn trên ống thử nghiệm cho phép tia 
bức xạ bao quanh các dung dịch và đặc tính định hướng 
đi qua lòng chất lỏng. Bên cạnh những ưu điểm đã nêu, 
kích thước của ăng-ten lưỡng cực nửa bước sóng là trở 
ngại cho thiết kế. Bước sóng của ăng-ten này được tính 
bằng λ=c/f với chiều dài l=λ/2 [10]. Theo công thức trên, 
giả sử thiết kế ăng-ten nửa bước sóng ở tần số 600MHz 
là λ = 0,5m, vì vậy chiều dài 0,25m là quá dài đối với 
ăng-ten thiết kế nhỏ, cấu hình thấp như mục tiêu đề ra. 

Ăng-ten bowtie được biết đến như một giải pháp 
hoàn hảo để giảm chiều dài và mở rộng băng thông. 
Ăng-ten này sẽ có dạng bức xạ tương tự như ăng-ten 
lưỡng cực nửa bước sóng. Cấu hình được chia thành hai 
mảnh kim loại. Nguồn cấp tiếp điểm của ăng-ten nằm ở 
trung tâm của ăng-ten nên ăng-ten trông giống nhau ở 
tất cả các bước sóng. 

 
Hình 1. Cấu trúc hình học ăng-ten bowtie 

    Hình 1 minh họa cấu trúc hình học chung của ăng-
ten bowtie. Cảm biến này được mạ đồng bằng cách xác 
định cấu trúc bowtie bao gồm một cặp tay lưỡng cực 
hình tam giác đối xứng nhau. Cấu hình này được xây 
dựng trên mặt phẳng đế hình thoi có độ dày 0,1mm, 
hằng số điện môi tương đối là 3,5, tổn hao điện môi 
0,027. Chất điện môi đế được chọn để ảnh hưởng đến 
hiệu suất của ăng-ten càng nhỏ càng tốt và được uốn 
cong để thay đổi theo hình dạng thùng chứa. Đối với 
thông số kỹ thuật ăng-ten, có một vài kích thước cần 
thiết để thiết kế ăng-ten. Như trong Hình 2, thiết kế ăng-
ten bowtie đơn giản với tổng 

 L=2w+g=2×9.38+0.52=19.28mm sẽ là nửa bước 
sóng ở tần số f= c/2L=7.78 GHz. Ăng-ten hình bowtie 
cơ bản được mô phỏng và thu được hệ số phản xạ trở 
lại như trong Hình 2. Sự cộng hưởng xảy ra ở khoảng 5 
GHz và đạt được hiệu suất tốt trong biểu đồ hệ số phản 
xạ và thấp hơn 7,78 GHz được coi là lý tưởng cho hình 
dạng ăng-ten có hình dạng như trên. Điều này về cơ bản 
làm cho ăng-ten hoạt động với chiều dài điện dài hơn 
chiều dài vật lý thực tế. Do đó, kích thước tổng thể của 
ăng-ten vì thế mà thu nhỏ lại. 

 
Hình 2. Biểu đồ hệ số phản xạ của ăng-ten bowtie 

B. Cải thiện ăng-ten bằng cấu trúc fractal cho cảm 
biến vi sóng 
Các minh chứng đã chỉ ra rằng có thể dễ dàng tích 

hợp ăng-ten khe vào các cấu trúc dẫn điện hiện có mà 
không cần hỗ trợ cấu trúc bổ sung [12]. Trong tình 
huống này, khe được hi vọng không quá lớn và đối xứng 
để có được hiệu suất tốt hơn và có các dạng bức xạ gần 
đúng trước đây. 

 
Ăng-ten dựa trên cấu trúc fractal Sierpinski lặp lại 

lần thứ tư được chọn làm khe để đáp ứng các yêu cầu. 
Tam giác Sierpiński là một loại fractal sử dụng hình tam 
giác làm hình dạng cơ sở. Xét 1 nhánh cấu trúc tam giác 
bên trái của ăng-ten bowtie, trong lần lặp đầu tiên của 
cấu trúc này, hình dạng đồng dạng của một tam giác 
được giảm xuống một nửa và đặt chồng lên theo hướng 
ngược lại của nhánh đó, tương tự với các lần lặp tiếp 
theo. Trong lần lặp thứ hai, tam giác được chia thành 
bốn tam giác như trong Hình 3 và tam giác ở trung tâm 
bị loại trừ khỏi hình dạng. Trong các lần lặp tiếp theo, 
hoạt động tương tự được áp dụng cho mỗi tam giác mới 
tạo nên cấu trúc tổng thể như Hình 4. Quy luật tái cấu 
trúc tam giác Sierpiński được thể hiện theo công thức 
kích thước Hausdorff :  

𝐷 =
log(𝑁)
log(𝑆)

 

  
trong đó N là hệ số mà số lượng hình tam giác tăng lên 
sau mỗi lần lặp lại và S là hệ số tỷ lệ độ dài mà số hình 
tam giác bị giảm đi. Kích thước Hausdorff là thước đo 
mức độ mà một cấu trúc cây fractal chiếm trên một bề 
mặt dẫn [13]. 
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Hình 3. Các cấu hình lặp lại của cấu trúc fractal Sierpinski 

 
Hình 4: Cấu trúc ăng ten fractal bowtie 

      Sau khi điều chỉnh các thông số hình học, các kích 
thước của ăng-ten fractal bowtie cuối cùng được chỉ ra 
trong Bảng I 

BẢNG I. CÁC KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC CỦA ĂNG-
TEN BOWTIE FRACTAL 

Thông số Mô tả Giá trị 
(mm) 

Ls Chiều dài đế 18.03 
L Chiều dài 19.27 
g Khe 0.52 
h Chiều cao 6.25 
s Chiều dài cạnh 9.88 

hf Chiều cao của tam giác 
dồng dạng lần thứ 4 

0.39 

sf Chiều dài của tam giác 
dồng dạng lần thứ 4 

0.62 

C. Bố trí thí nghiệm 
       Trong quá trình phân tích hoạt động của cảm biến, 
ống nghiệm hóa học làm từ thủy tinh có hằng số điện 
môi 7 và độ dẫn điện 10−11𝑆/𝑚  và có bán kính 6 mm, 
có độ dày thành 0,8-1 mm được sử dụng và được đổ 
một lượng thể tích chất lỏng vừa đủ cao hơn chiều dài 
cảm biến. Cảm biến ăng-ten được dán trên bình chứa. 
Ba chất lỏng hữu cơ phổ biến có hằng số điện môi tương 
đối từ 32 đến 78 đã được chọn để đánh giá hiệu quả của 
cảm biến ăng-ten như một thiết bị nhận dạng chất lỏng. 
Những chất lỏng này đã được nghiên cứu trong từ 
trường của cảm biến ăng-ten và thông tin điện môi của 
chúng rất sẵn có [3], [5]. Bốn chất lỏng được thử 
nghiệm là metanol, ethylene glycol, glycerol và nước 
khử ion (DI) với cùng thể tích trong bình chứa ở 
298°K.Với các chất hóa học ở dạng nguyên chất như 
trên, với thể tích chất lỏng cao hơn ăng-ten, kết quả thu 

được là như nhau vì cảm biến chỉ chịu ảnh hưởng bởi 
hằng số điện môi của chất lỏng. 

BẢNG II: HẰNG SỐ ĐIỆN MÔI CỦA CHẤT LỎNG 

Chất hóa học Hằng số điện môi 
Nước 78.4 

Glycerol 42.5 
Ethylene glycol 37 

Methanol 32.7 

       Cảm biến ăng-ten đã được làm cong và dán lên hình 
dạng ống nghiệm đã thu được những kết quả ở bên dưới. 
Các đặc điểm của ăng-ten đề xuất được mô phỏng trong 
phần mềm CST được xác định bởi một số tham số trên 
dải băng tần. Có thể thấy từ Hình 5a rằng ăng-ten ban 
đầu không mang lại hệ số phản xạ khác nhiều với ăng-
ten được bổ sung thêm cấu trúc fractal. Tuy nhiên, kết 
quả ban đầu này chỉ thể hiện tần số ổn định của ăng-ten 
và việc sửa đổi sẽ thu được nhiều hiệu suất khác nhau 
vì hình dạng của ăng-ten sẽ thay đổi theo hình dạng ống 
nghiệm và chất lỏng điện môi sẽ ảnh hưởng mạnh đến 
các tính năng vi sóng cộng hưởng của ăng-ten. 

 

 
Hình 5. a) Hệ số phản xạ của Ăng-ten bowtie và Ăng-ten 
bowtie tái cấu trúc theo hình dạng fractal; b) Trở kháng của 
Ăng-ten bowtie tái cấu trúc 

Cấu trúc ăng-ten bowtie được thiết kế trong bài báo 
thỏa mãn tần số cộng hưởng tại 5GHz giúp cho ăng-ten 
có thể đạt kích thước nhỏ, có thể phù hợp với kích thước 
của các ống nghiệm hóa học. Kết quả mô phỏng tại đồ 
thị Smith (Hình 5b) cũng cho thấy tại tần số này, trở 
kháng của ăng ten bowtie cũng đạt 50Ω và hoàn toàn 
hòa hợp trở kháng với nguồn cấp chuẩn cho các mạch 
điện tử vi sóng. 

a) 

b) 
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III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
        Thiết bị cảm biến được mô phỏng và phân tích trên 
phần mềm mô phỏng CST Microwave Studio. Trong 
phần này, ăng-ten được uốn cong trên bề mặt cong của 
ống nghiệm đường kính 6 mm để mô tả đặc điểm của 
các dung dịch nước bên trong bể chứa này. Đối với ống 
nghiệm rỗng, sự uốn cong làm cho ăng ten bowtie và 
ăng-ten đã được sửa đổi theo cấu trúc fractal lệch khỏi 
nhau. Trong hình 6a, khi kết hợp dán cấu trúc ăng ten 
trên ống nghiệm, có thể nhìn ra được kích thước của 
ăng-ten nhỏ hơn nhiều so với kích thước ống nghiệm, 
do đó tất cả các hiệu ứng từ chất lỏng có thể bị ăng-ten 
phản xạ toàn bộ. Điều này có thể đảm bảo rằng sóng 
điện từ có thể bức xạ và phản xạ trở lại một cách hoàn 
toàn dựa trên các đặc tính điện môi. Trong Hình 6b, có 
thể quan sát thấy rằng hệ số phản xạ của ăng ten trong 
trường hợp hình bowtie kém thích nghi hơn so với hình 
dạng bowtie biến đổi theo phương pháp fractal. Ăng-
ten đạt được hiệu suất tốt hơn trong trường hợp theo cấu 
trúc fractal được sửa đổi so với hình dạng ban đầu. 
 

   
Hình 6. a, Ăng-ten được uốn cong trên ống nghiệm; b) Hệ số 
phản xạ của Ăng-ten bowtie ban đầu và Ăng-ten được tái 
cấu trúc theo hình dạng fractal sau khi được uốn cong theo 
hình dạng ống nghiệm 

       Hệ số phản xạ kết quả trong Hình 6 chứng minh 
rằng việc sửa đổi theo cấu trúc fractal là cần thiết để 
tăng cường khả năng phát hiện chất lỏng. Để nhận biết 
các hằng số điện môi bằng phép đo các vật liệu lỏng, 
bốn hóa chất khác nhau được đổ vào ống nghiệm. Trong 
Hình 7, các thông số vi sóng của cảm biến cộng hưởng 
được đánh giá từ 2,67 GHz đến 3,93 GHz trong đó 
metanol có tần số cộng hưởng cao nhất là 3,93 trong khi 
glycerol, etylen glycol, methanol và nước cho thấy sự 
dịch chuyển đi xuống và đạt được tần số cộng hưởng 
lần lượt ở 3,73 GHz là 3,51 GHz và 2,67 GHz. Giá trị 
hệ số phản xạ của kết quả đo được cho thấy tín hiệu bức 
xạ tốt vì các giá trị tổn thất trả về của chúng đều nhỏ 
hơn -10dB. 

 
Hình 7. Hệ số phản xạ của cảm biến của các chất lỏng hóa học 

    Phân tích tham số được tiến hành để phát hiện tác 
động đặc tính của cảm biến được thiết kế. Để đạt được 
mục tiêu này, chúng tôi kiểm tra miền tần số xung 
quanh tần số cộng hưởng của ống nghiệm rỗng có gắn 
ăng-ten cảm biến (khoảng 4 GHz). Có thể thấy rằng tần 
số cộng hưởng tỉ lệ nghịch với hằng số điện môi của 
chất lỏng. Điều này cho thấy rằng sử dụng ăng-ten này, 
các hóa chất lỏng thay đổi tuyến tính với sự thay đổi của 
tần số. Đặc tính này thể hiện hoạt động cơ bản của cảm 
biến, có nghĩa là độ nhạy của cảm biến phụ thuộc tuyến 
tính với tần số. Sự thay đổi lớn của tần số đối với sự 
thay đổi của hằng số điện môi được thể hiện rõ ràng 
trong Hình 8 khi ống nghiệm chứa hóa chất lỏng. Kết 
quả là, đồ thị đã chứng minh được rằng mô hình đề xuất 
có thể được sử dụng như một cảm biến để phát hiện chất 
lỏng bằng cách sử dụng cộng hưởng tần số. 

 
Hình 8. Đồ thị đặc tính của cảm biến phát hiện chất lỏng: Sự 
phụ thuộc của tần số cộng hưởng và hằng số điện môi 
   Đặc tính này rất phù hợp với đặc tính vi sóng của cảm 
biến được thiết kế theo cấu trúc này. Các thông số sau 
của ăng-ten khi phân tích đối với methanol được hiển 
thị trong Hình 9,10,11 được sử dụng để giải thích hiệu 
ứng này. 

 
Hình 9: Đồ thị bức xạ của cảm biến đối với methanol 
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Hình 10. Điện trường của cảm biến với methanol 

 
Hình 10: Phân bố dòng điện bề mặt của cảm biến với 

methanol 

        Theo Hình 9, hình dạng bức xạ của ăng-ten là đa 
hướng với độ lợi (gain) là 3,56 dBi. Độ lợi của ăng-ten 
ở giá trị này thể hiện độ định hướng tương đối mạnh của 
cảm biến về phía bình chứa chất lỏng. Đây là minh 
chứng rõ ràng để chứng minh rằng việc sửa đổi hình 
dạng fractal đạt hiệu quả tốt hơn với cấu trúc ăng-ten 
ban đầu và có thể giúp ăng-ten phù hợp hơn với ứng 
dụng cảm biến. Đặc tính bức xạ này có thể được quan 
sát rõ ràng qua điện trường và phân bố dòng điện bề mặt 
của cảm biến trong Hình 10 và Hình 11. Khi tiếp điện 
cổng của ăng-ten bowtie dựa trên lưỡng cực, dòng điện 
sẽ chạy qua cạnh của ăng-ten. Tuy nhiên, chính nhờ cấu 
trúc fractal mà cường độ điện trường được tăng lên một 
cách hiệu quả và tinh chỉnh toàn bộ cấu trúc ăng ten làm 
cho bức xạ về phía chất lỏng mạnh hơn. 

IV. KẾT LUẬN 
Một ăng-ten linh hoạt phù hợp và chi phí thấp được đề 
xuất để chế tạo cảm biến thụ động vi sóng. Các hóa chất 
lỏng khác nhau có thể được phát hiện thông qua cảm 
biến mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Đường đặc 
tính của cảm biến phát hiện chất lỏng thể hiện một 
đường cong tương đối tuyến tính, đã thể hiện là một 
thiết kế đầy hứa hẹn cho cảm biến có độ nhạy và chất 
lượng cao. Sự phụ thuộc tuyến tính giữa hằng số điện 
môi và tần số cho thấy rằng cảm biến vi sóng là một giải 
pháp tốt cho việc nghiên cứu các cảm biến chất lỏng 
mới. Mặc dù với hình dạng uốn cong, cảm biến vẫn giữ 
hiệu suất tốt để phát hiện các loại dung dịch lỏng khác 

nhau, rất có lợi cho các ứng dụng y tế hoặc công nghiệp. 
Do hạn chế về cơ sở vật chất, các kết quả chỉ dừng ở 
việc thiết kế và mô phỏng. Hướng phát triển trong tương 
lai sẽ tiến hành in ăng-ten, đo đạc, đánh giá kết quả thực 
nghiệm so với kết quả mô phỏng để kiệm nghiệm chất 
lượng sản phẩm. 
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Abstract— Hiện tượng trải trễ gây ra nhiễu giữa các 
symbol (ISI: Inter-Symbol Interference), dẫn đến tỷ lệ lỗi 
symbol tăng đáng kể. Trong bài báo này, chúng tôi đề 
xuất sử dụng bộ tiền mã hóa và giải mã tuyến tính cho hệ 
thống đa đầu vào - đa đầu ra (MIMO: Multiple-Input 
Multiple-Output) đơn sóng mang có kênh truyền trải trễ 
để nâng cao chất lượng hệ thống. Bộ tiền mã hóa và giải 
mã tối ưu theo tiêu chí cân bằng lỗi được áp dụng cho hệ 
thống trải trễ yêu cầu độ tin cậy đồng đều trên tất cả các 
kênh con. Phương pháp đề xuất được kiểm chứng thông 
qua mô phỏng Monte-Carlo cho các mô hình hệ thống cụ 
thể trên phần mềm Matlab. Ảnh hưởng của các tham số 
như mức điều chế, kích thước dữ liệu và số khâu trải trễ 
được đánh giá để lựa chọn các tham số phù hợp khi thiết 
kế hệ thống. 

Keywords- MIMO, ISI, CSI, MMSE, trải trễ, tiền mã 
hóa, giải mã. 

I.  GIỚI THIỆU 
Hiện nay, nhu cầu sử dụng dữ liệu tốc độ cao ngày 

càng tăng mạnh mẽ. Để đáp ứng nhu cầu này, hệ thống 
đa đầu vào - đa đầu ra (MIMO: Multiple-Input 
Multiple-Output) đƣợc các nhà nghiên cứu tập trung 
phát triển với nhiều giải pháp kỹ thuật, ví dụ nhƣ ghép 
kênh không gian và mã hóa không gian - thời gian, để 
tăng dung lƣợng cũng nhƣ chất lƣợng hệ thống [1]. 
Trong nhiều ứng dụng, thông tin về trạng thái kênh 
(CSI: Channel State Information) thƣờng đƣợc biết 
trƣớc ở máy phát và máy thu. Nhờ CSI, việc xử lý dữ 
liệu ở một số khối của máy phát và máy thu đƣợc thực 
hiện một cách tuyến tính, không chỉ đơn giản hóa quá 
trình xử lý dữ liệu mà còn cải thiện chất lƣợng hệ thống 
[1]. Do vậy, nhiều giải pháp thiết kế hệ thống thông tin 
số ngày nay đều dựa trên giả thiết là biết trƣớc CSI tại 
máy phát để tuyến tính hóa một số khối chức năng. 

Trong hệ thống thông tin vô tuyến, tín hiệu truyền 
từ máy phát tới máy thu có thể đi theo nhiều đƣờng 
khác nhau do hiện tƣợng truyền thẳng, phản xạ, tán xạ,  
hoặc nhiễu xạ. Các phiên bản của tín hiệu đến máy thu 
tại các thời điểm khác nhau, có biên độ và pha khác 
nhau. Kênh truyền có đặc tính nhƣ vậy gọi là kênh trải 
trễ [2]. Khi độ trễ của kênh truyền lớn hơn hoặc bằng 
chu kỳ symbol thì các symbol kế tiếp nhau có thể đến 
máy thu cùng thời điểm, gây nhiễu giữa các symbol 

(ISI: Inter-Symbol Interference) [3]. Do ISI nên tỷ lệ 
lỗi symbol tăng đáng kể, làm suy giảm chất lƣợng hệ 
thống. Vì vậy, vấn đề đặt ra là cần thiết kế hệ thống có 
khả năng tối thiểu hóa số lƣợng lỗi symbol thu đƣợc. 

Một trong những kỹ thuật đƣợc các nhà khoa học 
quan t m nghiên cứu và từng bƣớc ứng dụng cho các 
hệ thống th ng tin v  tuyến đó là kỹ thuật điều chế đa 
sóng mang (MCM: Multi-Carrier Modulation). Về bản 
chất, có thể coi truyền d n đa sóng mang là chia nh  
băng tần thành nhiều băng tần con, khi đó mỗi băng tần 
con có thể coi là phẳng và do vậy sẽ giảm thiểu tác 
động của ISI và nhiễu liên sóng mang (ICI: Inter-
Carrier Interference). Kỹ thuật truyền d n ghép kênh 
ph n chia theo tần số trực giao (OFDM: Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing) là một trƣờng hợp 
đặc biệt của truyền d n đa sóng mang, trong đó sử 
dụng các sóng mang con trực giao để n ng cao hiệu 
quả ph . Tuy nhiên, kỹ thuật OFDM v n c n một số 
nhƣợc điểm chƣa thể đáp ứng đƣợc yêu cầu của mạng 
thế hệ mới nhƣ: tỷ số c ng suất đỉnh trên trung b nh 
(P PR: Peak-To- verage Power Ratio) v n lớn, d n 
đến méo phi tuyến ở các bộ khuếch đại c ng suất. Đặc 
biệt, kỹ thuật OFDM yêu cầu sử dụng các sóng mang 
con trực giao nên khá nhạy cảm với hiệu ứng Doppler 
cũng nhƣ hiện tƣợng dịch tần và dịch thời gian [4]. 

Để kh c phục các nhƣợc điểm này, hiện nay có 
nhiều nghiên cứu đ  đề xuất thêm một số kỹ thuật xử l  
tín hiệu khác nhau nhằm nâng cao hiệu quả cho hệ 
thống có kênh truyền trải trễ mà kh ng cần sử dụng tập 
tín hiệu có ph  tần số trực giao [5, 6 . Một số c ng 
tr nh nghiên cứu đ  chỉ ra rằng việc kết hợp kỹ thuật 
tiền m  hóa và giải m  để ph n chia c ng suất phát phù 
hợp cho từng kênh con, tận dụng tối đa độ lợi  kênh 
truyền có thể n ng cao hiệu quả ph  và tăng tốc độ 
đƣờng truyền [7, 8 . 

Trong những năm gần đ y, bộ tiền mã hóa và giải 
mã tuyến tính đ  đƣợc thiết kế cho kênh MIMO dựa 
trên các tiêu chí khác nhau. Bộ tiền mã hóa và giải mã 
tuyến tính t ng quát dựa trên tiêu chí lỗi trung bình 
bình phƣơng tối thiểu (MMSE: Minimum Mean-
Squared Error) có trọng số đ  đƣợc nhóm tác giả H. 
Sampath, P. Stoica, và  . Paulraj đề xuất và áp dụng 
cho hệ thống đơn sóng mang có kênh fading phẳng [9]. 
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Trong bài báo này, chúng tôi phát triển bộ tiền mã hóa 
và giải mã tuyến tính trên cho hệ thống đơn sóng mang 
có kênh trải trễ. Do đó m  h nh kênh và kích thƣớc các 
tham số trong các biểu thức toán học khác so với tài 
liệu tham khảo [9]. Hơn nữa, bài báo này không chỉ 
đánh giá chất lƣợng hệ thống khi sử dụng các bộ tiền 
mã hóa và giải mã tuyến tính tối ƣu, mà c n đánh giá 
ảnh hƣởng của các tham số nhƣ mức điều chế, kích 
thƣớc khối dữ liệu và số lƣợng khâu trải trễ tới chất 
lƣợng hệ thống tạo cơ sở để lựa chọn các tham số thích 
hợp khi thiết kế hệ thống. Tùy từng ứng dụng, tiêu chí 
tối ƣu có thể là cực đại tốc độ thông tin, chất lƣợng 
dịch vụ (QoS), cân bằng lỗi, hoặc MMSE không trọng 
số. Với thiết kế MMSE, tỷ lệ lỗi trên các kênh con có 
thể khác nhau. Trong các hệ thống yêu cầu việc truyền 
dữ liệu tin cậy trên tất cả các kênh con, tức là tỷ lệ lỗi 
trên các kênh con là nhƣ nhau, th  hệ thống này không 
thể áp dụng tiêu chí MMSE. Tiêu chí phù hợp cho kiểu 
hệ thống này là cân bằng lỗi. Đối với tiêu chí cân bằng 
lỗi, kênh chất lƣợng kém hơn th  đƣợc cấp nhiều công 
suất hơn trong khi kênh có chất lƣợng tốt hơn th  đƣợc 
cấp ít công suất hơn sao cho MSE của các kênh con 
nhƣ nhau [9]. Trong phạm vi bài báo này, bộ tiền mã 
hóa và giải mã tuyến tính tối ƣu theo tiêu chí c n bằng 
lỗi đƣợc ứng dụng cho hệ thống đơn sóng mang trong 
điều kiện trải trễ. 

Phần còn lại của bài báo đƣợc t  chức nhƣ sau: 
Trong phần II, chúng tôi trình bày mô hình hệ thống 
MIMO đơn sóng mang có kênh truyền trải trễ và 
phƣơng pháp thiết kế bộ tiền mã hóa và giải mã tuyến 
tính cho hệ thống này. Trong phần III, chúng t i đánh 
giá chất lƣợng hệ thống trải trễ dƣới ảnh hƣởng của các 
tham số nhƣ mức điều chế, kích thƣớc khối dữ liệu và 
số lƣợng khâu trải trễ. Cuối cùng, chúng tôi kết luận 
bài báo trong phần IV. 

II. PHƢƠNG PHÁP THIẾT KẾ HỆ THỐNG 

A. Mô hình hệ thống trải trễ 
Mô hình hệ thống MIMO đơn sóng mang có kênh 

truyền trải trễ gồm    anten phát và    anten thu. Tại 
đầu thu, khi một tín hiệu đƣợc phát đi từ anten phát, 
anten thu sẽ thu đƣợc   bản sao của tín hiệu sau những 
quãng thời gian trễ khác nhau, gọi là   khâu. Mô hình 
kênh có   khâu trải trễ đƣợc mô tả nhƣ Hình 1 [2].    
và    (     ) lần lƣợt đƣợc gọi là biên độ phức (hệ 
số khuếch đại của kênh) và độ trễ của đƣờng trễ thứ  . 
Đáp ứng xung của kênh trải trễ trong Hình 1 đƣợc tính 
nhƣ sau [2], 

 
  (   )  ∑    (    ) 

   .  (1) 
 
Mô hình hệ thống MIMO đơn sóng mang có kênh 

truyền trải trễ đƣợc mô tả nhƣ Hình 2 [9]. Ở phía phát 
(Hình 2(a)), xét khối dữ liệu đầu vào thứ   chứa   
vector symbol:       (           ).  

 

 
Hình 1. Sơ đồ khối của mô hình kênh trải trễ rời rạc. 

Mỗi vector symbol đầu vào có kích thƣớc    , với 
     (     ). Vì thế, mỗi khối dữ liệu vào có kích 
thƣớc là     . Khối dữ liệu đầu vào đƣợc đƣa qua 
bộ tiền mã hóa   kích thƣớc        để thực hiện 
mã hóa khối dữ liệu   , tạo ra     symbol. Bộ chuyển 
đ i song song - nối tiếp (P/S) biến đ i     symbol 
thành Q vector, mỗi vector có kích thƣớc     . Sau 
Q vector này, khối symbol đƣợc chèn thêm     
vector 0, mỗi vector 0 có kích thƣớc     , để chống 
nhiễu giữa các khối dữ liệu. Sau đó, dữ liệu lần lƣợt 
đƣợc phát đi trên kênh MIMO.  

Ở phía thu (Hình 2(b)), anten thu đƣợc (     ) 
vector dữ liệu, mỗi vector có kích thƣớc     . Khối 
vector thu đƣợc đƣa qua bộ chuyển đ i nối tiếp - song 
song (S/P), tới bộ giải mã   kích thƣớc    (  
   )  , đƣợc khối dữ liệu đầu ra 
 ̂     (  ̂      ̂   ). Ma trận kênh   của hệ thống 
MIMO có kênh truyền trải trễ có thể biểu diễn dƣới 
dạng kh ng gian nhƣ sau [9], 

   

(

 
 
 

     
    

     
     
    
     )

 
 
 

(     )      

  (2) 

 
Trong đó,    (     ) là khâu thứ   của ma trận đáp 
ứng xung của kênh. Khối dữ liệu thu  ̂  đƣợc tính theo 
công thức sau [9], 
 
  ̂             (3) 
 
với    là vector tạp âm tr ng cộng tính (AWGN: 
 dditive White Gaussian Noise) có kích thƣớc 
(     )    . 

Ra

Vào
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Hình 2. Tiền mã hóa và giải mã tuyến tính cho kênh trải trễ 

trong hệ thống MIMO đơn sóng mang. (a) Phía phát. (b) 
Phía thu. 

B. Thiết kế ma trận tiền mã hóa và giải mã tuyến tính 
Ma trận   và   đƣợc phát triển từ tài liệu [9] cho 

mô hình kênh trải trễ. Tính toán dựa trên một số giả 
thiết sau: Ma trận kênh   là bất biến trong thời gian 
truyền một khối dữ liệu và biết trƣớc ở máy phát và 
máy thu thông qua việc huấn luyện và hồi tiếp giữa 
máy phát và máy thu;     ( )    ; t ng công suất 
phát của tất cả các anten là kh ng đ i, việc phân b  
công suất phát cho các anten tuỳ thuộc vào thuật toán 
phân b  công suất mà hệ thống sử dụng. 

Vì tín hiệu và tạp âm trực giao với nhau, nên ta có 
phƣơng tr nh sau [9]: 

 
  (    

 )        (    
 )          (    

 )      (4) 
 

Ký hiệu * biểu diễn chuyển vị liên hợp phức;   là kỳ 
vọng;   là ma trận đơn vị;     là ma trận hiệp phƣơng 
sai của tạp âm. Để thực hiện việc phân b  công suất và 
thiết kế ma trận F và G, ma trận kênh   đƣợc thực 
hiện phân tích trị riêng (EVD: Eigenvalue 
Decomposition) nhƣ dƣới đ y [9], 

 
      

    (  ̃) (  
  ̃) (  ̃)    (5) 

 
Ở đ y,   là ma trận trực giao có kích thƣớc       ; 
 ̃  là ma trận trực giao có kích thƣớc     
 (    );   là ma trận đƣờng chéo chứa    trị riêng 
khác 0 theo thứ tự giảm dần từ phía trên-bên trái xuống 
phía dƣới-bên phải;  ̃ chứa các trị riêng bằng 0. 

Sau khi ma trận kênh đƣợc phân tích theo thuật toán 
EVD nhƣ c ng thức (5), ma trận   và   đƣợc tối ƣu để 
tối thiểu t ng số lỗi symbol theo tiêu chí cân bằng lỗi, 
có công thức tính nhƣ sau [9], 

 
        (6) 
            

    (7) 
               (8) 
        (   )         (9) 

   √
  

  (   )
  (10) 

 
với    là t ng công suất phát;   là hệ số; Tr là vết (t ng 
các phần tử trên đƣờng chéo chính) của ma trận. 

III. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG HỆ THỐNG 
Chất lƣợng hệ thống đƣợc đánh giá bằng cách sử 

dụng mô ph ng Monte Carlo trên phần mềm Matlab. 
T ng công suất phát của các anten phát đƣợc chuẩn 
hóa:     . Xét hệ thống có      anten phát, 
     anten thu, vector symbol có độ dài    , sử 
dụng điều chế biên độ cầu phƣơng (Q M: Quadrature 
Amplitude Modulation). Vì cố định độ dài của vector 
symbol   nên kích thƣớc khối dữ liệu phụ thuộc vào  . 
Dƣới đ y, khi đề cập tới kích thƣớc khối dữ liệu nghĩa 
là đề cập tới  . Mô ph ng thực hiện đánh giả ảnh 
hƣởng của các tham số nhƣ mức điều chế  , kích 
thƣớc khối dữ liệu  , và số khâu trải trễ   tới tỷ lệ lỗi 
bit (BER: Bit Error Ratio). Khi một trong ba tham số 
đƣợc đánh giá th  hai tham số còn lại giữ cố định. BER 
đƣợc tính trung bình trên t ng số 10,000 khối dữ liệu. 

A. Ảnh hưởng của mức điều chế 
Giả thiết khối dữ liệu có      vector symbol và 

     khâu trễ. Bài báo thực hiện đánh giá chất lƣợng 
hệ thống khi thay đ i          . Kết quả mô 
ph ng BER theo tỷ số tín/tạp (SNR: Signal-to-Noise 
Ratio) đƣợc minh họa trong Hình 3. 

Khi mức điều chế tăng lên, mật độ symbol trong 
chòm sao tín hiệu cao hơn, nghĩa là khoảng cách từ 
điểm tín hiệu tới biên quyết định giảm, d n tới BER 
tăng lên. Do đó, với cùng SNR thì BER của 4-QAM 
nh  nhất trong khi BER của 64-QAM lớn nhất. 

B. Ảnh hưởng của kích thước khối dữ liệu 
Xét hệ thống có      khâu trễ và sử dụng điều 

chế 4-QAM. Mô ph ng thực hiện với các giá trị   khác 
nhau nhƣ trên Hình 4. 

Kết quả mô ph ng cho thấy, khi tăng kích thƣớc 
khối dữ liệu   th  BER tăng lên. Tại SNR = 20 dB, 
BER ứng với      xấp xỉ         , trong khi 
BER ứng với      xấp xỉ          . Nguyên 
nhân có thể giải thích nhƣ sau. Khi Q tăng tức là số 
lƣợng symbol đƣợc phát đi trong một khối tăng lên. Vì 
thế số lƣợng các symbol bị chồng lấn do hiện tƣợng đa 
đƣờng tăng, nên lỗi symbol tăng lên d n đến BER cũng 
tăng lên. Khi cố định  , tức là giữ nguyên số vector 
symbol bảo vệ    , và tăng   thì hiệu quả ph  tăng 
lên. Tuy nhiên, chất lƣợng hệ thống (BER) kém đi. 

C. Ảnh hưởng của số khâu trải trễ 
Giả thiết khối dữ liệu có      vector symbol và 

sử dụng điều chế 4-QAM. Mô ph ng tiến hành với số 
lƣợng khâu trải trễ   khác nhau. Kết quả mô ph ng 
đƣợc thể hiện trên Hình 5.  

 

F P/S Chèn 
vector 0

1

S/P G

1

(a)

(b)
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Hình 3. BER của hệ thống trải trễ tại các mức điều chế QAM 

khác nhau. 

 
Hình 4. BER của hệ thống trải trễ khi thay đ i kích thƣớc 

khối dữ liệu. 

 
Hình 5. BER của các hệ thống trải trễ có số lƣợng khâu trải 

trễ khác nhau. 

Khi số lƣợng khâu trải trễ tăng lên th  có sự cải 
thiện về BER, mặc dù lƣợng cải thiện không nhiều. Tại 
SNR = 20 dB, BER của hệ thống ứng với           
lần lƣợt là                            . Khi 
tăng   thì có hai ảnh hƣởng nhƣ sau. Thứ nhất,   tăng 
lên tức là thời gian trễ của mỗi symbol dài hơn và do 

vậy sự chồng lấn lên nhau tăng lên. Tuy nhiên, nhiễu 
chồng lấn này kh ng đáng kể do mức công suất của các 
symbol trễ phía cuối là nh . Thứ hai,   tăng lên thì số 
lƣợng phiên bản của một symbol thu đƣợc tại máy thu 
cũng tăng lên nên th ng tin về symbol thu tăng hay xác 
suất quyết định sai giảm.  

Phân tích dựa trên năng lƣợng kênh cho thấy, nếu   
tăng lên th  ma trận đáp ứng xung   có độ lớn tăng 
lên, nghĩa là độ lợi kênh đƣợc tăng lên, nhƣng số lƣợng 
symbol phát th  kh ng đ i. Phần độ lợi kênh tăng lên 
đƣợc chia cho các kênh con, vì thế phẩm chất hệ thống 
đƣợc tăng lên. Tuy nhiên, do phần độ lợi tăng lên 
kh ng đáng kể trong khi số lƣợng kênh con lớn, nên 
BER đƣợc cải thiện kh ng đáng kể. 

IV. KẾT LUẬN 
Trong bài báo này, chúng t i đề xuất sử dụng đồng 

thời bộ tiền mã hóa và giải mã tuyến tính tối ƣu theo 
tiêu chí cân bằng lỗi cho hệ thống MIMO đơn sóng 
mang có kênh truyền trải trễ để nâng cao phẩm chất 
của hệ thống. Bằng việc phân tích kênh truyền theo 
phƣơng pháp EVD và áp dụng tiêu chí cân bằng lỗi, bộ 
tiền mã hoá cho phía phát và bộ giải mã cho phía thu 
đ  đƣợc thiết kế đồng thời để phân chia công suất phát 
trên từng anten và xử lý tín hiệu ở các phía phát và phía 
thu. Trên cơ sở đó, bài báo ph n tích ảnh hƣởng của 
các tham số nhƣ mức điều chế, kích thƣớc khối dữ liệu 
và số khâu trải trễ tới chất lƣợng hệ thống. Bài báo đ  
kiến nghị giải pháp để cải thiện chất lƣợng hệ thống 
trong điều kiện trải trễ và cơ sở để lựa chọn các tham 
số phù hợp nhằm nâng cao chất lƣợng hệ thống. 

Việc nghiên cứu các phƣơng pháp ph n b  công 
suất khác hoặc việc áp dụng phƣơng pháp đ  đề xuất 
cho các hệ thống khác nhƣ: hệ thống MIMO đa ngƣời 
dùng, hệ thống MIMO đa chặng…sẽ đƣợc nghiên cứu 
trong các công trình tiếp theo. 
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M§ch tách sóng toàn chu k˝ dùng cßu trúc
DTMOS trong hª thËng thu ho§ch n´ng l˜Òng

cao t¶n

Nguyπn Thùy Linh⇤, Nguyπn V´n Trung⇤, Ki∑u Kh≠c Ph˜Ïng⇤, và Nguyπn Huy Hoàng⇤
⇤ �§i hÂc kˇ thu™t Lê Qu˛ �ôn, Hà NÎi, Viªt Nam

Email: linhnt@lqdtu.edu.vn

Tóm t≠t nÎi dung—Bài báo �∑ xußt viªc s˚ dˆng cßu
trúc MOSFET �iªn áp ng˜Ông �Îng (Dynamic Threshold
MOSFET) cho m§ch tách sóng toàn chu k˝ (Cross-coupled
Rectifier) CCR �∫ nâng cao hiªu sußt cıa m§ch thu ho§ch
n´ng l˜Òng cao t¶n (RF Energy Harvesting). Trong bài
báo, m§ch tách sóng toàn chu k˝ dùng cßu trúc DTMOS
và m§ch tách sóng toàn chu k˝ dùng cßu trúc c¸c thân
nËi vÓi c¸c nguÁn BTMOS �˜Òc thi∏t k∏ trên công nghª
65 nm Silicon phı trên lÓp kim lo§i m‰ng (Silicon on Thin
Box). Hai m§ch tách sóng �˜Òc �o �§c ki∫m nghiªm th¸c
t∏ �∫ so sánh tr¸c quan k∏t qu£ nh¨m �ánh giá hiªu n´ng
cıa hai lo§i cßu trúc MOSFET trong m§ch tách sóng cao
t¶n. Ngoài ra, hª thËng thu ho§ch n´ng l˜Òng cao t¶n
cÙng �˜Òc thi∏t k∏ �∫ thu ho§ch n´ng l˜Òng cıa tín hiªu
di �Îng LTE  b´ng t¶n 950 MHz th¸c t∏ tÁn t§i trong
môi tr˜Ìng không gian t¸ do. K∏t qu£ �o �§c cho thßy
m§ch thu ho§ch n´ng l˜Òng dùng m§ch tách sóng toàn
chu k˝ cßu trúc DTMOS có th∫ t§o ra �iªn áp mÎt chi∑u
0.6V trong �i∑u kiªn m˘c tín hiªu di �Îng LTE �¶u vào
là -19 dBm.

Keywords—Thu ho§ch n´ng l˜Òng cao t¶n, m§ch tách

sóng toàn chu k˝, MOSFET �iªn áp ng˜Ông �Îng DTMOS,

MOSFET có c¸c thân �˜Òc nËi vÓi c¸c nguÁn BTMOS.

I. GIŒI THIõU

Hiªn nay, thu ho§ch n´ng l˜Òng cao t¶n �ang tr
thành chı �∑ hßp d®n cho các nhà nghiên c˘u trên th∏
giÓi và trong n˜Óc. Kˇ thu™t thu ho§ch n´ng l˜Òng cao
t¶n th¸c hiªn thu ho§ch tín hiªu cao t¶n trong môi tr˜Ìng
và chuy∫n �Íi n´ng l˜Òng �ó thành n´ng l˜Òng tín hiªu
mÎt chi∑u nh¨m cung cßp n´ng l˜Òng cho các m§ch �iªn
t˚ làm viªc. Thông qua viªc s˚ dˆng kˇ thu™t thu ho§ch
n´ng l˜Òng có th∫ cho phép hiªn th¸c hóa các ˘ng dˆng
không s˚ dˆng pin (Battery-less) [1]. VÓi s¸ phát tri∫n
cıa khoa hÂc công nghª, �∞c biªt là công nghª 5G hiªn
nay, tín hiªu cao t¶n �ang ngày càng tr nên phÍ bi∏n
rÎng rãi trong môi tr˜Ìng sËng nh˜ tín hiªu truy∑n hình
sË, tín hiªu di �Îng, tín hiªu Wifi. Các tín hiªu này tr
thành nguÁn n´ng l˜Òng h˙u ích cho các m§ch thu ho§ch
n´ng l˜Òng cao t¶n. Tuy nhiên, mÎt nh˜Òc �i∫m lÓn cıa

thu ho§ch n´ng l˜Òng cao t¶n �ó là m˘c tín hiªu cao
t¶n trong môi tr˜Ìng rßt nh‰, th˜Ìng  m˘c µW [2].
– m˘c n´ng l˜Òng này, �iªn áp vào cao t¶n cıa m§ch
tách sóng th˜Ìng thßp hÏn �iªn áp ng˜Ông (Threshold
Voltage) Vth cıa ph¶n t˚ tích c¸c dùng �∫ tách sóng.
Do v™y, hiªu sußt cıa m§ch tách sóng th˜Ìng thßp d®n
�∏n hiªu sußt cıa toàn bÎ m§ch thu ho§ch n´ng l˜Òng
cao t¶n cÙng không cao.
�∫ t´ng hiªu sußt cıa m§ch tách sóng, mÎt sË các gi£i
pháp kˇ thu™t �ã �˜Òc �∑ xußt nh˜ áp dˆng các lo§i
công nghª ch∏ t§o khác nhau ho∞c �∑ xußt lo§i v™t liªu
mÓi dùng cho m§ch tách sóng [3], [4], [5]. Các gi£i
pháp phát tri∫n cßu trúc cıa m§ch tách sóng cÙng �˜Òc
�∑ xußt nh˜ m§ch t¸ �i∑u chønh �iªn áp ng˜Ông (Vth

Cancellation) [6], cßu trúc chønh l˜u toàn sóng d§ng vi
sai (Differential-drive) [7], [8], cßu trúc chønh l˜u toàn
sóng dùng m§ch bù phˆ [9].
Viªc �i∑u chønh c¸c thân cıa bán d®n hiªu ˘ng tr˜Ìng
(Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor)
MOSFET �∫ t´ng dòng c¸c máng cıa MOSFET là mÎt
kˇ thu™t rßt phÍ bi∏n. Trong �ó, MOSFET có �iªn áp
ng˜Ông �i∑u chønh �Îng DTMOS là mÎt cßu trúc tiêu
bi∫u. Trong cßu trúc DTMOS, c¸c thân cıa bán d®n
�˜Òc nËi vÓi c¸c cÍng, �i∑u này khác vÓi cßu trúc
cıa mÎt MOSFET thông th˜Ìng khi mà c¸c thân �˜Òc
nËi vÓi c¸c nguÁn BTMOS. – [10], các tác gi£ �ã
ch˘ng minh r¨ng trong ph§m vi �iªn áp vào nh‰, cßu
trúc DTMOS cho dòng �iªn c¸c máng lÓn hÏn so vÓi
BTMOS. Trong kˇ thu™t thu ho§ch n´ng l˜Òng, cßu trúc
DTMOS cÙng �ã �˜Òc �∑ xußt cho m§ch tách sóng ki∫u
MOSFET k∏t nËi d§ng �i Ët [11], m§ch t¸ �i∑u chønh
�iªn áp ng˜Ông [12], m§ch tách sóng toàn chu k˝ dùng
m§ch bù phˆ [13].
Trong các nghiên c˘u v∑ ˘ng dˆng cßu trúc DTMOS
cho m§ch tách sóng, ch˜a có nghiên c˘u nào �∑ xußt
áp dˆng cßu trúc DTMOS cho m§ch tách sóng toàn chu
k .̋ M§ch tách sóng toàn chu k˝ trên n∑n công nghª
CMOS �ã �˜Òc áp dˆng trong mÎt sË �∑ xußt v∑ cßu
trúc hª thËng thu ho§ch n´ng l˜Òng d§ng phËi hÒp thi∏t
k∏ (Co-design) và �em l§i k∏t qu£ cao v˜Òt trÎi so vÓi
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các cßu trúc hª thËng thu ho§ch n´ng l˜Òng khác [14],
[15]. Trong bài báo này, các m§ch tách sóng toàn chu
k˝ ˘ng dˆng cßu trúc BTMOS và DTMOS �˜Òc thi∏t
k∏ trên công nghª 65nm SOTB CMOS. Các m§ch tách
sóng và hª thËng thu ho§ch n´ng l˜Òng dùng các m§ch
tách sóng này �˜Òc �o �§c trong phòng thí nghiªm và
�o �§c vÓi tín hiªu cao t¶n th¸c t∏ trong môi tr˜Ìng �∫
�˜a ra k∏t qu£ tr¸c quan v∑ hiªu n´ng cıa hai lo§i cßu
trúc MOSFET. Ph¶n còn l§i cıa bài báo �˜Òc tÍ ch˘c
nh˜ sau: Trong ph¶n II, thi∏t k∏ m§ch tách sóng toàn
chu k˝ áp dˆng cßu trúc DTMOS và BTMOS �˜Òc giÓi
thiªu. Các k∏t qu£ �o �§c cıa m§ch tách sóng vÓi máy
phát tín hiªu chu©n và tín hiªu di �Îng LTE  b´ng t¶n
xuËng 950 MHz �˜Òc trình bày trong ph¶n III. Ph¶n IV
k∏t lu™n l§i bài báo.

II. MÑCH TÁCH SÓNG TOÀN CHU K› DÙNG
DTMOS VÀ BTMOS

A. M§ch �iªn nguyên l˛

Trong công nghª 65nm SOTB [16], các c¸c thân
cıa PMOS và NMOS có th∫ �i∑u khi∫n �˜Òc �∫ thay
�Íi hiªu �iªn áp gi˙a c¸c nguÁn và c¸c thân VSB cıa
MOSFET. Khi VSB �˜Òc �i∑u khi∫n thì �iªn áp ng˜Ông
cıa MOSFET cÙng �˜Òc �i∑u khi∫n theo ph˜Ïng trình
1 [17].

Vthn = Vthn0 + �(
p
2|�F |+ VSBn �

p
2|�F |) (1)

vÓi Vthn là �iªn áp ng˜Ông cıa NMOS. Vthn0 �iªn áp
ng˜Ông cıa NMOS khi VSB = 0. �F là �iªn áp d£i
phØng (flatband voltage). � là hª sË phân áp c¸c thân.
T̄ ph˜Ïng trình 1, b¨ng viªc nËi c¸c thân vÓi c¸c c˚a 
cßu trúc DTMOS, khi �iªn áp VGS làm m NMOS thì
�iªn áp �ó cÙng làm gi£m giá tr‡ �iªn áp ng˜Ông cıa
NMOS. NhÌ v™y, dòng c¸c máng �¶u ra cıa DTMOS
s≥ lÓn hÏn so vÓi cßu trúc BTMOS.
Hình 1 mô ph‰ng �∞c tuy∏n mËi quan hª dòng �iªn c¸c
máng cıa NMOS dùng cßu trúc DTMOS và BTMOS
trên công nghª 65nm SOTB vÓi hiªu �iªn áp VGS . K∏t
qu£ mô ph‰ng cho thßy dòng c¸c máng cıa MOSFET
dùng cßu trúc DTMOS lÓn hÏn dòng c¸c máng cıa cßu
trúc BTMOS.
M§ch �iªn nguyên l˛ cıa m§ch tách sóng toàn chu k˝

3 t¶ng dùng cßu trúc BTMOS và DTMOS dùng cho
thi∏t k∏ �˜Òc th∫ hiªn  hình 2. Thông sË cıa MOSFET
trong c£ hai m§ch tách sóng là W/L = 1.5µm/0.06µm.
Hình 3 th∫ hiªn hình £nh layout cıa các m§ch tách sóng

�ã thi∏t k∏ trên chip 65nm SOTB.

B. Bo m§ch tách sóng k∏t hÒp vÓi m§ch phËi hÒp

Bo m§ch tách sóng lo§i FR4 �˜Òc th∫ hiªn trên hình
4. Trên bo m§ch, chip tách sóng �˜Òc nËi vÓi bo thông
qua dây nËi b¨ng vàng �∫ gi£m £nh h˜ng k˛ sinh. Bên

Hình 1. �∞c tuy∏n ID-VGS cıa MOSFET dùng cßu trúc DTMOS và
BTMOS

Hình 2. M§ch tách sóng toàn chu k˝: (a) dùng BTMOS, (b) dùng
DTMOS

Hình 3. Hình £nh chip d˜Ói kính hi∫n vi

c§nh �ó, các m§ch phËi hÒp cho các m§ch tách sóng
cÙng �˜Òc thi∏t k∏ �∫ �£m b£o m§ch tách sóng �˜Òc
phËi hÒp vÓi nguÁn 50⌦ t§i b´ng t¶n xuËng cıa tín
hiªu di �Îng LTE.
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Hình 5 th∫ hiªn k∏t qu£ �o �§c hª sË ph£n x§ S11 cıa

Hình 4. Bo m§ch tách sóng k∏t hÒp cùng m§ch phËi hÒp

các m§ch tách sóng. Trong ph§m vi b´ng t¶n (945 - 960)
MHz, S11 cıa c£ hai m§ch tách sóng �∑u nh‰ hÏn m˘c
-10 dB.

(a)

(b)

Hình 5. �o �§c S11 cıa các m§ch: (a) M§ch tách sóng dùng BTMOS,
(b) M§ch tách sóng dùng DTMOS

III. KòT QUÉ �O �ÑC

A. K∏t qu£ �o trong phòng thí nghiªm

Hình 6 th∫ hiªn k∏t qu£ �o �§c �iªn áp ra cıa m§ch
tách sóng vÓi các t£i khác nhau khi cßp tín hiªu cao t¶n
�¶u vào là tín hiªu hình sin. Hình v≥ cho thßy, vÓi tín
hiªu hình sin, m§ch tách sóng dùng cßu trúc BTMOS
cho ra �iªn áp 1V trên t£i 10 M⌦ khi m˘c tín hiªu vào

xßp xø -12 dBm. Cùng cho m˘c �iªn áp ra 1V trên t£i
10 M⌦, m§ch tách sóng toàn chu k˝ dùng DTMOS chø
c¶n m˘c tín hiªu vào xßp xø -13 dBm. So sánh vÓi mÂi
lo§i t£i, bÎ tách sóng dùng cßu trúc DTMOS cho �iªn
áp �¶u ra lÓn hÏn so vÓi m§ch dùng BTMOS.
Tín hiªu cao t¶n tÁn t§i trong không gian t¸ do là các

(a)

(b)

Hình 6. �o �§c �iªn áp ra cıa m§ch tách sóng vÓi tín hiªu vào hình sin:
(a) M§ch tách sóng dùng BTMOS, (b) M§ch tách sóng dùng DTMOS

tín hiªu có �i∑u ch∏, vì v™y, m§ch tách sóng cÙng �˜Òc
�o �§c vÓi các tín hiªu �i∑u ch∏ t¯ máy phát tín hiªu
chu©n. Hình 7 th∫ hiªn k∏t qu£ �o �§c �iªn áp ra cıa
các m§ch tách sóng vÓi mÎt sË lo§i tín hiªu �i∑u ch∏
nh˜ QAM và BPSK. T̄ k∏t qu£ �o �§c cho thßy, �iªn
áp �¶u ra cıa m§ch tách sóng dùng cßu trúc DTMOS
cao hÏn m§ch tách sóng dùng cßu trúc BTMOS vÓi mÂi
lo§i tín hiªu �i∑u ch∏ �˜Òc �o �§c.

B. K∏t qu£ �o �§c vÓi tín hiªu �iªn tho§i di �Îng LTE

950 MHz

Ti∏p theo, m§ch tách sóng �˜Òc k∏t nËi vÓi ´ng ten
chßn t˚ n˚a sóng �∫ thu ho§ch n´ng l˜Òng cıa tín hiªu
cao t¶n th¸c t∏ trong môi tr˜Ìng. Hình 8 th∫ hiªn hình
£nh cıa quá trình �o �§c hª thËng thu ho§ch n´ng l˜Òng
trong môi tr˜Ìng. Hª thËng thu ho§ch n´ng l˜Òng �˜Òc
�∞t trong phòng làm viªc �∫ thu tín hiªu cao t¶n trong
không gian. T§i �‡a �i∫m �o �§c, tín hiªu di �Îng LTE
 b´ng t¶n xuËng (945-960) MHz có m˘c tín hiªu là lÓn
nhßt vì v™y hª thËng thu ho§ch n´ng l˜Òng �˜Òc thi∏t
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Hình 7. �o �§c �iªn áp ra cıa m§ch tách sóng vÓi các lo§i tín hiªu
�i∑u ch∏

k∏ �∫ thu ho§ch n´ng l˜Òng cıa tín hiªu này.
Công sußt cıa tín hiªu di �Îng LTE trong môi tr˜Ìng

Hình 8. �o �§c hª thËng thu ho§ch n´ng l˜Òng trong môi tr˜Ìng th¸c
t∏

�˜Òc �o �§c và k∏t qu£ �˜Òc th∫ hiªn trong hình 9. Theo
hình v≥, m˘c tín hiªu di �Îng tÁn t§i  �i∫m �o thay �Íi
trong kho£ng (-22, -11) dBm t§i thÌi �i∫m �o �§c. M˘c
công sußt tín hiªu di �Îng tính trung bình theo thÌi gian
�o �§c là -18.6 dBm.
Trong �o �§c �¶u tiên, hª thËng dùng �∫ thu ho§ch

tín hiªu di �Îng nh¨m n§p n´ng l˜Òng mÎt chi∑u lên tˆ
10µF . K∏t qu£ cıa quá trình �o �§c �˜Òc th∫ hiªn trên
hình v≥ 10. Theo �ó, hª thËng thu ho§ch n´ng l˜Òng
dùng m§ch tách sóng toàn chu k˝ vÓi cßu trúc DTMOS
và BTMOS �∑u th∫ hiªn kh£ n´ng thu ho§ch tín hiªu di
�Îng LTE. Bên c§nh �ó, �iªn áp trên tˆ cıa m§ch dùng
DTMOS �§t 0.54V và m§ch dùng BTMOS là 0.34V sau

Hình 9. Công sußt cıa tín hiªu di �Îng LTE b´ng 950 MHz t§i �i∫m
�o �§c

150 giây n§p tˆ.
Hình 11 và hình 12 th∫ hiªn k∏t qu£ �o �§c �iªn áp

Hình 10. �o �§c �iªn áp ra trên tˆ

�¶u ra và công sußt �¶u ra cıa các hª thËng thu ho§ch
n´ng l˜Òng trên t£i �iªn tr 10M⌦. �iªn áp ra trung
bình cıa hª thËng thu ho§ch n´ng l˜Òng dùng m§ch tách
sóng toàn chu k˝ vÓi cßu trúc DTMOS khi thu ho§ch tín
hiªu LTE là xßp xø 0.6V. �Ëi vÓi hª thËng dùng cßu trúc
BTMOS, giá tr‡ �iªn áp ra trung bình là 0.35V. Công
sußt ra trung bình theo thÌi gian �o cıa m§ch áp dˆng
cßu trúc DTMOS là 35.6 nW, trong khi giá tr‡ �ó cıa
m§ch dùng cßu trúc BTMOS là 12 nW.

Hình 11. �o �§c �iªn áp ra trên t£i 10 M⌦
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Hình 12. �o �§c công sußt ra trên t£i 10 M⌦

B£ng I tÍng k∏t l§i các k∏t qu£ �o �§c các m§ch tách
sóng dùng cßu trúc BTMOS và DTMOS. T̄ các k∏t qu£
trên cho thßy m§ch tách sóng toàn chu k˝ dùng cßu trúc
DTMOS cho �¶u ra lÓn hÏn so vÓi m§ch dùng cßu trúc
BTMOS.

B£ng I. BÉNG SO SÁNH

BTMOS DTMOS
Vout vÓi tín hiªu sin 1V@-13dBm 1V@-12dBm
Vout vÓi tín hiªu �i∑u ch∏ 0.9V @-15dBm 1.05V @-15dBm
Vout vÓi tín hiªu LTE 0.35V @-19 dBm 0.6V @-19dBM
Pout vÓi tín hiªu LTE 12nW @-19 dBm 35.6nW @-19 dBm

IV. KòT LUäN

Bài báo thi∏t k∏ các m§ch tách sóng toàn chu k˝
dùng cßu trúc DTMOS và BTMOS cho các MOSFET
trong m§ch �∫ so sánh �ánh giá hiªu n´ng cıa hai lo§i
cßu trúc này khi áp dˆng cho m§ch tách sóng. Các m§ch
tách sóng �˜Òc �o �§c, ki∫m nghiªm vÓi máy phát tín
hiªu chu©n và vÓi tín hiªu cao t¶n th¸c t∏ trong môi
tr˜Ìng. K∏t qu£ �o �§c cho thßy m§ch tách sóng dùng
cßu trúc DTMOS t§o ra �iªn áp và công sußt �¶u ra
lÓn hÏn so vÓi m§ch dùng cßu trúc BTMOS. Nh˜ v™y,
viªc áp dˆng cßu trúc DTMOS cho các m§ch tách sóng
tín hiªu cao t¶n trên công nghª CMOS có th∫ nâng cao
hiªu qu£ cıa m§ch hÏn so vÓi cßu trúc MOSFET thông
th˜Ìng. Hª thËng thu ho§ch n´ng l˜Òng dùng m§ch tách
sóng �ã thi∏t k∏ trên cßu trúc DTMOS cho �iªn áp ra
0.6V khi thu ho§ch n´ng l˜Òng cıa tín hiªu di �Îng LTE
b´ng 950 MHz  m˘c -19dBm trong môi tr˜Ìng.
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Tóm tắt – Bài báo trình bày một phương pháp tổng 
quát sử dụng thuật toán bầy đàn để tối ưu thông số 
thiết kế cho thẻ tag RFID không chip mã hóa dữ liệu 
bằng các bộ cộng hưởng slot, giải quyết vấn đề tần 
số cộng hưởng bị thay đổi khi mã hóa các dữ liệu 
khác nhau do hiện tượng hỗ cảm (mutual coupling) 
giữa các bộ cộng hưởng slot gây ra. Phương pháp 
được triển khai bằng cách kết hợp phần mềm CST 
Microwave để thiết kế và mô phỏng cấu trúc thẻ tag 
sau đó kết quả trả về được đưa vào phần mềm 
Matlab để triển khai thuật toán tối ưu, đề xuất 
thông số mới tốt hơn và tiếp tục được phần mềm 
CST sử dụng để mô phỏng và đánh giá. Quá trình 
này được thực hiện một cách tự động cho đến khi 
thông số thiết kế đạt được tiêu chí yêu cầu về độ 
thay đổi tần số cộng hưởng mong muốn. Kết quả mô 
phỏng và đo đạc với cấu trúc mẫu đã chứng minh 
được tính đúng đắn của phương pháp đề xuất. 
 
Từ khóa – định danh bằng tần số vô tuyến (RFID); 
hiện tượng hỗ cảm; tối ưu bầy đàn 
 
 

I. Giới thiệu 
Thẻ tag RFID không sử dụng chip (IC) để lưu trữ dữ 
liệu có ưu điểm là giá thành thấp và độ bền cao trong 
quá trình hoạt động khi so sánh với thẻ tag RFID truyền 
thống, vì vậy công nghệ này đang được đánh giá là có 
khả năng thay thế mã barcode trong tương lai bởi vì 
bên cạnh chi phí sản xuất thấp là khả năng định danh 
không cần thẳng hàng với đầu đọc, định danh xuyên 
qua vật liệu và có thể định danh nhiều đối tượng với 
một lần quét [1]. Công nghệ mã hóa dữ liệu trong thẻ 
tag RFID không chip dựa trên việc phân tích tín hiệu 
phản hồi về đầu đọc trong miền thời gian, tần số hoặc 
phase. Trong các phương pháp đó thì phân tích trong 
miền tần số có khả năng mã hóa được nhiều dữ liệu với 
một kích thước bé nên được nhiều nhà khoa học tập 
trung nghiên cứu. Nguyên lý cơ bản của phương pháp 
này là xác định các tần số cộng hưởng trong một giải 
tần định trước để suy ra mã định danh. [2] 
 Một trong các thiết kế cơ bản của thẻ tag RFID 
không chip sử dụng nguyên lý định danh này đó là sử 
dụng các bộ cộng hưởng slot [3] – là một dải trống của 
lớp kim loại trên bề mặt chất điện môi được thể hiện ở 
hình H. 1. 

 
H. 1 Cấu trúc của bộ cộng hưởng slot  

 
Chiều dài của slot và tần số cộng hưởng tạo ra bởi slot 
đó được tính gần đúng như sau [4]: 
 
                             𝐿 = 𝑐𝐵

2𝑓𝑟
[𝐴

𝐵
− ln (𝑓𝑟ℎ

𝑐
)]               (1) 

 
Trong đó 𝑐 là vận tốc ánh sáng trong môi trường làm 
việc, 𝐿 là tổng chiều dài của slot, 𝑓𝑟 là tần số cộng 
hưởng sinh ra bởi slot, A là tham số phụ thuộc vào độ 
rộng của slot 𝑑, hằng số điện môi 𝜀𝑟 và độ dày ℎ của 
vật liệu nền, B là là tham số chỉ phụ thuộc vào hằng số 
điện môi 𝜀𝑟. 
Từ công thức (1) có thể thấy rằng với một tần số cộng 
hưởng mong muốn sẽ tính được chiều dài tương ứng 
của slot. Đây là nguyên lý để đề xuất các cấu trúc RFID 
không chip sử dụng nhiều dạng slot khác nhau nhằm 
mã hóa dữ liệu nhiều bit, mà ở đó tại mỗi tần số định 
trước có xảy ra hiện tượng cộng hưởng hay không sẽ 
tương ứng với dữ liệu bit ‘1’ hoặc bit ‘0’, và điều này 
phụ thuộc hoàn toàn vào việc có hay không có slot 
tương ứng với tần số đó. Các nghiên cứu gần đây đã 
giới thiệu một số dạng cấu trúc RFID không chip sử 
dụng nhiều kiểu slot khác nhau trong (H. 2) [5-8]. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

H. 2 Các cấu trúc RFID không chip sử dụng slot dạng ký 
tự U, L, I, C  

 
Dữ liệu mã hóa của cấu trúc sử dụng dạng slot ký tự C 
được thể hiện ở H. 3 thông qua đáp ứng của thông số 
RCS, mà ở đó mỗi điểm cực tiểu của biên độ thể hiện 
một tần số cộng hưởng do một slot tạo ra, do vậy bằng 
việc thay đổi tính chất tồn tại của các slot sẽ thay đổi 
các tính chất cộng hưởng tại các tần số cộng hưởng 
tương ứng của slot, đây chính là cách thức để mã hóa 
các dữ liệu khác nhau của cấu trúc, và cũng là nguyên 
lý chung về cách mã hóa dữ liệu cho các cấu trúc RFID 
không chip phân tích trong miền tần số. 
 
Các thiết kế mới được đề xuất hiện nay thường hướng 
đến mục tiêu thỏa mãn được các tiêu chí kỹ thuật quan 
trọng sau: 
• Mã hoá được nhiều bit dữ liệu với một kích thước 

thẻ tag nhỏ 
• Dữ liệu mã hoá không bị ảnh hưởng khi thay đổi 

góc giữa thẻ tag và đầu đọc 
• Thu hẹp dải tần số làm việc của thẻ tag 
• Sử dụng vật liệu, công nghệ phù hợp cho việc sản 

xuất hàng loạt với chi phí thấp 
 

 
H. 3 Đáp ứng RCS của cấu trúc mã hóa sử dụng slot 

dạng ký tự C 
 
Tuy nhiên các nghiên cứu này hầu hết mới chỉ ra khả 
năng đáp ứng mã hóa với một vài mã dữ liệu cụ thể mà 
chưa đi sâu giải quyết vấn đề quan trọng đó là: Tần số 
cộng hưởng riêng của mỗi slot bị thay đổi khi thẻ tag 
mã hoá các dữ liệu khác nhau. Trong đó tần số cộng 

hưởng riêng được hiểu là tần số cộng hưởng tương ứng 
của một slot khi cấu trúc được thiết kế với duy nhất slot 
đó. Hiện tượng này là kết quả của sự ảnh hưởng lẫn 
nhau giữa các bộ cộng hưởng cạnh nhau hay còn gọi là 
hiện tượng hỗ cảm (Mutual Coupling). Vấn đề này ảnh 
hưởng trực tiếp đến tính đúng đắn của dữ liệu mã hoá 
của cấu trúc, vì khi tần số cộng hưởng bị lệch thì sẽ dẫn 
đến hai trường hợp: 
• Thứ nhất là không phát hiện được sự cộng hưởng 

tại tần số cộng hưởng riêng của slot đó đẫn đến 
việc hiểu dữ liệu mã hóa là bit 0 trong khi có tồn 
tại slot (mã hóa bit 1). 

• Thứ hai là tần số cộng hưởng của slot này bị lệch 
sang tần số cộng hưởng riêng của slot khác, dẫn 
đến việc thể hiện dữ liệu mã hóa không đúng với 
cấu trúc mã hóa được thiết kế. 

Như vậy vấn đề sai lệch các tần số cộng hưởng này cần 
được khảo sát, phân tích và đề xuất giải pháp để hiệu 
chỉnh thì khi đó cấu trúc mã hóa mới có ý nghĩa thực 
tế, và đây là vấn đề được tác giả tập trung nghiên cứu 
và trình bày trong nội dung bài báo này. 
 
II. Khảo sát và đề xuất phương pháp 
Để khảo sát sự sai lệch tần số cộng hưởng, tác giả thiết 
kế cấu trúc mã hóa dữ liệu 20 bit sử dụng các bộ cộng 
hưởng slot có dạng ký tự I với chiều rộng 0.5mm, chiều 
dài phù hợp trong dải tần số hẹp từ 3.5GHz đến 6.5GHz 
với vật liệu nền có tính dẻo là Polymide (𝜀𝑟 = 3.5) và 
kích thước thẻ tag là 40x40mm, là kích thước đủ nhỏ 
phù hợp với chiều dài lớn nhất của slot (H. 4). Mỗi slot 
có vị trí và chiều dài xác định, tương ứng với một tần 
số cộng hưởng riêng duy nhất, nên với 20 slot sẽ có 20 
tần số cộng hưởng riêng tương ứng với 20 cấu trúc thẻ 
tag được thiết kế với duy nhất slot đó, các tần số này là 
các điểm cực tiểu của các đường đồ thị nét đứt thể thiện 
ở H. 6  

 

H. 4 Các cấu trúc RFID không chip 20 bit sử dụng slot 
dạng ký I 

 
Bằng việc bỏ đi 10 slot xen kẽ để được hai cấu trúc thẻ 
tag mã hóa hai dữ liệu lần lượt là 
10101010101010101010 và 01010101010101010101 
rồi tiến hành mô phỏng, phân tích kết quả thu được (H. 
5), có thể thấy đáp ứng giá trị RCS theo tần số đã thể 
hiện các tần số cộng hưởng là các điểm cực tiểu của 
biên độ xuất hiện xen kẽ nhau tương ứng với vị trí mã 
hóa bit 1 của hai mã dữ liệu. 
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H. 5 Đáp ứng tần số hai mã dữ liệu mã hóa bit 1 xen kẽ 

 

Tuy nhiên khi phân tích đáp ứng tần số của mã dữ liệu 
gồm 20 bit 1 là đường nét liền (H. 6) với các tần số 
cộng hưởng riêng của các slot thì đáp ứng tần số này 
có sự sai lệch rất lớn, đặc biệt là hai tần số cộng hưởng 
thể hiện cho mã hóa bit 1 thứ nhất và bit 1 thứ hai mươi. 
Vì vậy nếu căn cứ vào các tần số cộng hưởng của cấu 
trúc và so sánh với cộng hưởng riêng của các slot để 
khẳng định dữ liệu mã hóa là 0 hay 1 sẽ không còn 
đúng nữa. Ngoài ra, từ đồ thị ta có thể nhận giá trị biên 
độ tại các điểm cực trị không chênh lệch quá nhiều, dẫn 
đến khó khăn trong việc đặt ngưỡng để xác định có xảy 
ra cộng hưởng hay không. 
 

 
H. 6 Đáp ứng tần số mã hóa dữ liệu 20 bit 1 so với các tần số cộng hưởng riêng 

 
Hiện tượng sai lệch này là do ảnh hưởng hỗ cảm lẫn 
nhau giữa các slot làm cho trở kháng của mỗi slot thay 
đổi dẫn đến thay đổi tần số cộng hưởng của mỗi slot. 
Các phương trình thể hiện tính chất điện từ phụ thuộc 
lẫn nhau giữa các slot được trình bày trong bài báo [9], 
và khảo sát về mức độ ảnh hưởng bởi các tham số kích 
thước và khoảng cách giữa các slot đến độ lệch tần số 
cộng hưởng riêng được trình bày trong bài báo [10]. Đo 
vậy để khắc phục hiện tượng này, cần phải tính toán lại 
thông số kích thước của các slot và khoảng cách giữa 
chúng, tuy nhiên hướng tiếp cận này yêu cầu giải các 
phương trình lý thuyết rất phức tạp đặc biệt khi có 
nhiều bộ cộng hưởng ảnh hưởng lẫn nhau. Hướng tiếp 
cận khác khả thi hơn là làm giảm ảnh hưởng của hiện 
tượng này bằng cách sử dụng các cấu trúc thụ động có 
chức năng cách ly các bộ cộng hưởng [11-12]. Tuy 
nhiên nếu áp dụng phương pháp này đối với cấu trúc 
mã hóa RFID không chip sẽ làm tăng kích thước của 
thẻ tag đồng nghĩa với việc giảm khả năng mã hóa dữ 
liệu dẫn đến không thỏa mãn được tiêu chí kỹ thuật đầu 
tiên của việc thiết kế là giảm kích thước của thẻ tag. 
 
Từ các phân tích trên, tác giả đã nghiên cứu và đề xuất 
một phương pháp thiết kế mới khả thi hơn, không làm 
tăng kích thước của thẻ tag mà có thể đưa ra được kích 
thước và khoảng cách tối ưu của các bộ cộng hưởng 
slot với tần số cộng hưởng mới sai lệch so với tần số 
cộng hưởng riêng của các slot đó trong giới hạn mong 
muốn đặt trước. Phương pháp này sử dụng thuật toán 

tối ưu bầy đàn (PSO), là một trong những thuật toán 
xây dựng dựa trên khái niệm trí tuệ bầy đàn để tìm kiếm 
kết quả tốt nhất cho các bài toán tối ưu hóa trên một 
không gian tìm kiếm nào đó, là một dạng của các thuật 
toán tiến hóa quần thể, với sự tương tác giữa các cá thể 
trong một quần thể để khám phá một không gian tìm 
kiếm. Thuật toán này được giới thiệu vào năm 1995 bởi 
hai tác giả là James Kennedy và Russell C. Eberhart 
[13] và đã được áp dụng thành công trong nhiều lĩnh 
vực [14]. PSO được khởi tạo bằng một nhóm cá thể 
ngẫu nhiên và sau đó tìm nghiệm tối ưu bằng cách cập 
nhật các thế hệ. Mỗi cá thể trong quần thể cập nhật vị 
trí của nó cho thế hệ tiếp thep theo vị trí tốt nhất của nó 
và của cả quần thể tính tới thời điểm hiện tại với giá trị 
các tham số phù hợp (2) (3) 
 
𝑉𝑖

𝑘+1 = 𝜔𝑉𝑖
𝑘 + 𝑐1𝑟1(𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡 − 𝑋𝑖

𝑘) + 𝑐2𝑟2(𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡 − 𝑋𝑖
𝑘)                                                     

(2)                                        
𝑋𝑖

𝑘+1 = 𝑋𝑖
𝑘 + 𝑉𝑖

𝑘+1                                                    (3) 
Trong đó: 

𝑋𝑖
𝑘: Vị trí cá thể thứ i tại thế hệ thứ k 

𝑉𝑖
𝑘: Vận tốc cá thể thứ i tại thế hệ thứ k 

𝑋𝑖
𝑘+1: Vị trí cá thể thứ i tại thế hệ thứ k+1 

𝑉𝑖
𝑘+1: Vận tốc cá thể thứ i tại thế hệ thứ k+1 

𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡: Vị trí tốt nhất của cá thể thứ i 
𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡: Vị trí tốt nhất trong quần thể 
𝜔: Hệ số quán tính 
𝑐1, 𝑐2: Các hệ số gia tốc, giá trị từ 1.5 đến 2.5 
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𝑟1, 𝑟2: Các số ngẫu nhiên, giá trị trong khoảng [0,1] 
 
Như vậy để áp dụng thuật toán này vào tối ưu cấu trúc 
thẻ tag, cần tạo ra một quần thể (bầy đàn) là tập hợp 
các thiết kế cho một mã dữ liệu mã hóa với cá bộ thông 
số kích thước và khoảng cách giữa các slot khác nhau. 
Tiến hành mô phỏng các thẻ tag đó để có được các kết 
quả tương ứng của mỗi cấu trúc về độ sai lệch so với 
tần số cộng hưởng riêng, đây cũng chính là các phần tử 
của bầy đàn. Sau đó cập nhật lại thông số thiết kế cho 
các phần tử theo thuật toán PSO rồi lặp lại quá trình mô 
phỏng và đánh giá. Quá trình này chỉ kết thúc khi tìm 
ra được một cấu trúc với thông số thiết kế xác định thỏa 
mãn được độ sai lệch tần số riêng mong muốn, hoặc 
khi số lần lặp đạt đến giới hạn đặt trước, khi đó cấu trúc 
cần tìm là cấu trúc có kết quả tốt nhất của quá trình lặp 
đó. Do vậy cần phải có hai phần mềm để triển khai 
phương pháp này, một phần mềm thiết kế cấu trúc thẻ 
tag và chạy mô phỏng điện từ, một phần mềm nhận kết 
quả mô phỏng và triển khai thuật toán PSO, tính toán 
đề xuất thông số thiết kế mới, và hai phần mềm này 
phải có khả năng truyền thông số cho nhau một cách tự 
động. Từ yêu cầu đó tác giả lựa chọn sử dụng phần 
mềm CST Studio Microwave và Matlab 

 
III. Triển khai phương pháp và đánh giá 

 
Để rút ngắn thời gian tính toán mô phỏng của hai phần 
mềm đồng thời không mất đi tính tổng quát của của 
phương pháp đề xuất, tác giả áp dụng để tối ưu cho một 
cấu trúc thẻ tag mã hóa 5 bit sử dụng các slot dạng ký 
tự I như đã khảo sát ở phần trước, với mã dữ liệu cần 
tối ưu thiết kế là 11111. Bảng thông số khởi tạo cho 
kích thước chiều dài và khoảng cách giữa các slot được 
thể hiện ở B. 1, hình ảnh 3D của tag thiết kế bởi phần 
mềm CST thể hiện ở hình H. 7 
 
B. 1  Bảng thông số khởi tạo của thẻ tag 5 bit (mm) 

Chiều 
dài 

L1 L2 L3 L4 L5 
35.2 33.4 32.0 30.6 29.2 

Khoảng 
cách 

S12 S23 S34 S45  
3.0 3.0 3.0 3.0  

 

 
H. 7 Thiết kế cấu trúc thẻ tag 5 bit sử dụng các slot dạng 

ký tự I 
 
Đáp ứng tần số của cấu trúc này được thể hiện bằng 
đường nét liền trong đồ thị H. 8, trong đó các điểm cực 
tiểu của các đường nét đứt là các tần số cộng hưởng 

riêng của mỗi slot lần lượt là 𝐹1, 𝐹2, 𝐹3, 𝐹4, 𝐹5 có giá trị 
xác định. Độ lệch tần số cộng hưởng của bit dữ liệu 1 
trong mã dữ liệu 11111 so với tần số cộng hưởng riêng 
tương ứng được thể hiện bằng chiều rộng của các 
khung hình chữ nhật với các giá trị ∆𝑓1 , ∆𝑓2 , ∆𝑓3, ∆𝑓4, 
∆𝑓5, và độ phân biệt về biên độ giữa điểm cực tiểu và 
điểm cực đại kế tiếp được thể hiện bằng các giá trị ∆𝑎1, 
∆𝑎2, ∆𝑎3, ∆𝑎4 
 

 
H. 8 Đáp ứng mã hóa dữ liệu 11111 so với các tần số 

cộng hưởng riêng 
 

Có thể nhận thấy độ lệch tần số là không đều nhau đồng 
nghĩa với việc ảnh hưởng của hiện tượng hỗ cảm lên 
các slot là không giống nhau, và ∆𝑓5 vượt quá một nửa 
khoảng cách giữa hai tần số cộng hưởng cạnh nhau, nên 
về nguyên tắc mã hóa sẽ không xác nhận có cộng 
hưởng ở tần số thứ 5 này dẫn đến hiểu sai dữ liệu mà 
thẻ tag này mã hóa. Như vậy cần áp dụng phương pháp 
thiết kế đề xuất để thay đổi lại tham số của các slot 
nhằm giảm thiểu sự sai lệch tần số riêng (∆𝑓𝑖) đồng thời 
làm tăng độ phân biệt giữa các điểm cực tiểu và cực đại 
liên tiếp của biên độ (∆𝑎𝑗). Để thực hiện điều này, đầu 
tiên cần đề xuất được hàm mục tiêu cho thuật toán PSO 
(4) 
 

𝑂𝑓 = ∑ ∆𝑓𝑖(𝑓𝑖 − 𝐹𝑖)45
𝑖=1 − ∑ ∆𝑎𝑗

24
𝑗=1            (4) 

 
Trong biểu thức hàm mục tiêu này 𝑓𝑖 là tần số cộng 
hưởng mới của slot thứ 𝑖 sau khi điều chỉnh kích thước 
và khoảng cách với slot kế tiếp. Độ sai lệch tần số được 
lũy thừa bậc bốn đồng thời giá trị sai lệch ban đầu ∆𝑓𝑖 
được sử dụng làm hệ số để thể hiện sự quan trọng của 
thành phần này đối với kết quả trả về cho giá trị 𝑂𝑓, hay 
đồng nghĩa với việc làm cho thuật toán PSO phải đề 
xuất các tham số với xu hướng ưu tiên đáp ứng được 
yếu tố giảm thiểu sai lệch tại các tần số cộng hưởng 
riêng, và tại mỗi tần số sẽ có mức độ ưu tiên tỷ lệ thuận 
với mức độ sai lệch ban đầu. Có thể thấy rằng với giá 
trị 𝑂𝑓 nhỏ nhất tìm được sẽ thể hiện cho độ sai lệch tần 
số nhỏ nhất và độ phân biệt giữa điểm cực tiểu và điểm 
cự đại lớn nhất. 
 
Sau khi đã có được hàm mục tiêu, bước tiếp theo sẽ 
triển khai khởi tạo quần thể và cài tham số cho thuật 
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toán PSO. Số lượng phần tử được lựa chọn phải đủ lớn 
để có thể đưa ra được kết quả tối ưu đồng thời phù hợp 
với thời gian hai phần mềm mô phỏng và tình toán cho 
ra kết quả vì vậy tác đã lựa chọn số lượng phần tử là 35 
đồng nghĩa với việc tạo ra 35 bộ tham số thiết kế cho 
các slot. Ngoài ra để tìm kiếm kết quả là tối ưu nhất có 
thể đạt được thì sẽ không đặt ra giá trị ngưỡng dành 𝑂𝑓 
để kết thúc vòng lặp, và cũng để phù hợp với thời gian 
đưa ra kết quả, số vòng lặp được lựa chọn là 40. Kết 
quả hội tụ giá trị 𝑂𝑓 được thể hiện ở hình H. 9  

 
H. 9 Đồ thị hội tụ của 𝑂𝑓 sau 40 vòng lặp 

 
Ứng với giá trị nhỏ nhất của 𝑂𝑓 ta có được bảng thông 
số thiêt kế mới tối ưu như bảng B. 2 
 
B. 2  Bảng thông số tối ưu của thẻ tag 5 bit (mm) 

Chiều 
dài 

L1 L2 L3 L4 L5 
34.66 29.67 31.38 29.99 33.16 

Khoảng 
cách 

S12 S23 S34 S45  
2.48 1.0 1.37 1.05  

 
Từ bảng thông số mới này, thẻ tag mẫu được chế tạo 
và tiến hành đo đạc (H. 10) 
 

 
H. 10 Đo đáp ứng RCS theo tần số của thẻ tag 

 
Giá trị RCS được tính toán gián tiếp thông qua hệ số 
phản xạ 𝑆11 theo biểu thức (5) [15] 

                  𝑅𝐶𝑆𝑡𝑎𝑔 = (𝑆11
𝑡𝑎𝑔−𝑆11

𝑖𝑠𝑜

𝑆11
𝑟𝑒𝑓−𝑆11

𝑖𝑠𝑜)
2

𝑅𝐶𝑆𝑟𝑒𝑓      (5) 

 
Trong đó 𝑆11

𝑡𝑎𝑔, 𝑆11
𝑖𝑠𝑜 và 𝑆11

𝑟𝑒𝑓 là hệ số phản xạ 𝑆11 thu 
được được khi có thẻ tag, không có thẻ tag và có một 
thẻ tag tham chiếu bằng kim loại có cùng kích thước. 
𝑅𝐶𝑆𝑟𝑒𝑓 là giá trị RCS của thẻ tag tham chiếu được tính 
theo kích thước chiều rộng (𝑎), chiều dài (𝑏) và bước 
sóng (𝜆) theo biểu thức (6) 
 
                         𝑅𝐶𝑆𝑟𝑒𝑓 = 4𝜋 𝑎2𝑏2

𝜆2                  (6) 
 
Kết quả đáp ứng thông số RCS của cấu trúc thẻ tag mã 
hóa 5 bit 11111 với thông số kích thước và khoảng cách 
giữa các slot tối ưu được thể hiện trên H. 11 bằng 
đường nét liền, các đường nét đứt với các điểm cực tiểu 
𝐹𝑖 là các tần số cộng hưởng riêng ban đầu. 
 

 
H. 11 Đáp ứng mã hóa dữ liệu 11111 của thẻ tag đã tối ưu 
 
Có thể nhận thấy các sai lệch của tần số cộng hưởng 
mới so với tần số cộng hưởng riêng của bit dữ liệu 1 
tương ứng được thu hẹp và đồng đều nhau, nhỏ hơn độ 
sai lệch nhỏ nhất của đáp ứng tần số cho thẻ tag khởi 
tạo ban đầu (H. 8), đồng thời bé hơn 1/6 khoảng cách 
giữa hai tần số cộng hưởng riêng liên tiếp, đây là là kết 
quả rất tốt để đầu đọc xác định được có xảy ra cộng 
hưởng tại tần số cộng riêng đó hay không. Ngoài ra, 
đáp ứng của cấu trúc được tối ưu đồng đều về các giá 
trị cực đại và cực tiểu, độ phân biệt trung bình giữa hai 
điểm cực tiểu và cực đại liên tiếp cũng tốt hơn cấu trúc 
khởi tạo ban đầu, giúp cho việc đặt ngưỡng RCS để xác 
định tính chất cộng hưởng cũng dễ dàng hơn đối với 
đầu đọc. 

 
IV. Kết luận 

Thông qua việc khảo sát, phân tích vấn đề ảnh hưởng 
của hiện tượng hỗ cảm khi mã hóa các dữ liệu khác 
nhau làm cho thay đổi tần số cộng hưởng so với tần số 
cộng hưởng của thẻ tag khi chỉ có một slot tương ứng 
đó, làm cho dữ liệu xác định được không còn tin cậy 
tác giả đã đề xuất một phương pháp thiết kế mới sử 
dụng thuật toán tối ưu hóa bầy đàn (PSO) để đề xuất 
thông số thiết kế mới không những làm giảm độ sai 
lệch tần số cộng hưởng mà còn là tăng độ đồng đều của 
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các điểm cực tiểu và cực đại của đáp ứng RCS, thuận 
lợi cho đầu đọc xác định dữ liệu mã hóa với độ tin cậy 
cao. 
 
Phương pháp được triển khai sau khi phân tích đánh 
giá lý thuyết về điện từ, lý thuyết về thuật toán tối ưu, 
kết hợp kỹ thuật lập trình và sử dụng các công cụ phần 
mềm tính toán và mô phỏng hiện đại là Matlab và CST 
Microwave, đã cho ra bộ thông số của cấu trúc mã hóa 
tối ưu với đáp ứng đầu ra tốt hơn nhiều so với cấu trúc 
ban đầu, thể hiện tính đúng đắn của phương pháp mà 
tác giả đề xuất. 
 
Phương pháp này không chỉ áp dụng cho một dạng cấu 
trúc mã hóa với bộ cộng hưởng slot, mà còn có thể áp 
dụng để thiết kế tối ưu cho bất kỳ dạng thẻ tag RFID 
không chip nào mà tín hiệu được phân tích trong miền 
tần số, sử dụng các tần số cộng hưởng riêng để mã hóa 
dữ liệu. 
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Tóm tắt— Trong bài viết này, chúng tôi đề xuất giải pháp 
ứng dụng van điều khiển 3 ngã dựa trên loại van cơ 
thông thường kết hợp với động cơ servo và giải thuật 
điều khiển PID để thiết kế bộ ổn định nhiệt độ nước tự 
động cho máy nước nóng năng lượng mặt trời dân dụng. 
Một giải thuật điều khiển được nhúng vào kit Arduino 
Nano  để điều chỉnh góc mở của van điều khiển cho phép 
pha trộn nguồn nước nóng từ máy năng lượng mặt trời 
và nguồn nước ở nhiệt độ môi trường để đạt được nhiệt 
độ nước mong muốn cài đặt trước. Nghiên cứu này cũng 
xác định được giá trị tối ưu của góc mở van ban đầu 
nhằm đạt được yêu cầu về hiệu quả năng lượng và thời 
gian đáp ứng. Kết quả thực nghiệm cho thấy thiết bị vận 
hành ổn định với thời gian đáp ứng khoảng 60 giây và sai 
số nhiệt độ là r1oC. Kết quả nghiên cứu cung cấp một 
tính năng tiên tiến cho máy nước nóng năng lượng mặt 
trời góp phần tiết kiệm năng lượng và mang đến sự an 
toàn, tiện lợi cho người sử dụng. 

Từ khóa- Máy nước nóng, năng lượng mặt trời, ổn 
định nhiệt độ, PID, van ba ngã. 

I.  GIỚI THIỆU 
Trong những năm gần đây, nhu cầu sử dụng năng 

lượng mặt trời như một nguồn cung cấp năng lượng 
sạch và bền vững cho dân dụng và công nghiệp ngày 
càng tăng. Đặc biệt, việc sử dụng năng lượng mặt trời 
để đun nóng nước cho mục đích sử dụng tại hộ gia đình 
ngày càng trở nên phổ biến. Điều này giúp tiết kiệm 
đáng kể lượng điện năng tiêu thụ và góp phần làm giảm 
lượng khí CO2 phát thải từ việc đốt nhiên liệu hóa 
thạch.  

Khu vực Nam Trung bộ và miền Nam - Việt Nam 
có tổng số giờ nắng từ 2000 đến 2500 giờ/năm và 
cường độ bức xạ của mặt trời trong khoảng từ 4,9 đến 
5,7 kWh/m2/ngày [1] rất thích hợp để triển khai sử 
dụng loại máy nước nóng năng lượng mặt trời thụ động 
(Passive solar water heating systems) [2].  Ưu điểm của 
máy nước nóng năng lượng mặt trời kiểu thụ động là 
không cần sử dụng điện năng để hoạt động, có độ bền 
cao và chi phí bảo trì thấp. Tuy nhiên, việc điều chỉnh 
nước đầu ra để có nhiệt độ như mong muốn thường 
được thực hiện thủ công bằng cách điều chỉnh van pha 
trộn nước 3 ngã. Điều này có nhược điểm là mất nhiều 

thời gian và có rủi ro cao do người sử dụng có thể bị 
bỏng nước nóng, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi.  

Việc thiết kế bộ ổn định nhiệt độ nước cho máy 
nước năng lượng mặt trời đã nhận được sự quan tâm 
của cộng đồng nghiên cứu trong khoảng 10 năm gần 
đây [3-9]. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu này tập 
trung vào việc đề xuất giải pháp ổn định nhiệt độ cho 
máy nước nóng năng lượng mặt trời kiểu chủ động 
(Active solar water heating systems) sử dụng điện năng 
để vận hành. Ngoài ra, công việc thiết kế, xây dựng mô 
hình điều khiển ổn định nhiệt độ cho hệ thống cũng 
chưa được trình bày một cách chi tiết. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất giải pháp 
ứng dụng van điều khiển 3 ngã dựa trên loại van cơ 
thông thường kết hợp với động cơ servo và giải thuật 
điều khiển PID (Proportional – Integral – Derivative) 
để thiết kế bộ ổn định nhiệt độ nước tự động cho máy 
nước nóng năng lượng mặt trời dân dụng. Một giải 
thuật điều khiển được nhúng vào kit Arduino Nano  để 
điều chỉnh góc mở của van điều khiển cho phép pha 
trộn nguồn nước nóng từ máy năng lượng mặt trời và 
nguồn nước ở nhiệt độ môi trường để đạt được nhiệt độ 
nước mong muốn cài đặt trước. Nghiên cứu này cũng 
xác định được giá trị tối ưu của góc mở van ban đầu 
nhằm đạt được yêu cầu về hiệu quả năng lượng và thời 
gian đáp ứng. 

Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau: 
trong phần II, chúng tôi mô tả cấu tạo và nguyên lý 
hoạt động của hệ thống ổn định nhiệt độ đề xuất. Nội 
dung phần III trình bày việc thiết lập mô hình điều 
khiển PID cho hệ thống. Công việc xây dựng giải thuật 
chương trình điều khiển hoạt động của bộ ổn định nhiệt 
độ được trình bày ở phần IV. Phần V cung cấp các kết 
quả thực nghiệm. Cuối cùng, chúng tôi kết luận bài báo 
trong phần VI. 

II. CẤU TẠO HỆ THỐNG 
Hình 1 trình bày sơ đồ nguyên lý của máy nước 

nóng năng lượng mặt trời tích hợp bộ ổn định nhiệt độ 
nước ở ngõ ra. Hệ thống điều khiển ổn định nhiệt độ có 
cấu tạo gồm 4 thành phần chính: bộ vi xử lý, van điện 3 
ngã, cảm biến nhiệt độ và mô-đun thu/phát RF. 
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�� Bộ vi xử lý: một kit Arduino Nano [10] được sử 
dụng làm bộ xử lý trung tâm với giải thuật điều khiển 
PID cài đặt trong bộ nhớ. Nhiệm vụ chính của bộ vi xử 
lý là điều khiển góc quay của một động cơ servo để 
điều tiết lưu lượng các dòng nước nóng và lạnh đi qua 
van 3 ngã dựa trên giá trị đo đạc nhiệt độ nước ở ngõ 
ra. Ngoài ra, bộ vi xử lý cũng thực hiện truyền nhận dữ 
liệu điều khiển với bộ điều khiển từ xa thông qua mô-
đun thu/phát RF. 

� Van điện 3 ngã: van có nhiệm vụ pha trộn lượng 
nước từ 2 ngõ vào nước nóng và nước lạnh với một tỷ 
lệ phù hợp để nước ở ngõ ra có nhiệt độ như mong 
muốn. Van điện có cấu tạo gồm một van 3 ngã thông 
thường kết hợp với 01 động cơ servo. Góc quay của 
động cơ servo được điều khiển bởi bộ vi xử lý dựa trên 
giải thuật điều khiển.  

� Cảm biến nhiệt độ: một vi mạch cảm biến nhiệt độ 
DS18B20 [11] được sử dụng để đo nhiệt độ dòng nước 
ở ngõ ra của van điện 3 ngã. Dữ liệu về nhiệt độ được 
cảm biến truyền về bộ vi xử lý theo giao tiếp chuẩn 1-
Wire [12]. 
� Mô-đun thu/phát RF: một mô-đun thu/phát sóng RF 
HC11 [13] hoạt động trên dải tần số 433 MHz được sử 
dụng để truyền/nhận dữ liệu điều khiển giữa bộ vi xử lý 
và bộ điều khiển từ xa.  

Bộ điều khiển từ xa (Hình 2), hoạt động bằng 
nguồn pin 9V, cho phép người dùng điều chỉnh giá trị 
nhiệt độ nước mong muốn từ xa thông qua kết nối 
không dây nhằm tạo sự tiện lợi trong quá trình sử dụng. 
 

 
Hình 1. Sơ đồ khối bộ ổn định nhiệt độ máy nước nóng năng 

lượng mặt trời. 

 
Hình 2. Sơ đồ khối bộ điều khiển từ xa. 

III. XÂY DỰNG MÔ HÌNH BỘ ĐIỀU KHIỂN PID 
1. Khảo sát đặc tính van 3 ngã: 

Trong nghiên cứu này, tác giả đề xuất giải pháp sử 
dụng một van 3 ngã thông dụng trên thị trường kết hợp 
với động cơ servo Digital Servo LD-27MG [14] để 
thiết kế một van điện 3 ngã (Hình 3). Động cơ servo 
được điều khiển bởi bộ vi xử lý để thay đổi góc mở của 
van 3 ngã cho phép điều chỉnh tỷ lệ pha trộn lượng 
nước từ 02 ngõ vào nước nóng và nước lạnh nhằm đạt 
được nhiệt độ nước như mong muốn ở ngõ ra. 

Hình 4 mô tả sơ đồ thí nghiệm khảo sát đặc tính của 
van điều khiển 3 ngã được điều khiển bởi động cơ 
servo. Ba cảm biến lưu lượng FI-01, FI-02 và FI-03 
được sử dụng để đo lưu lượng dòng nước nóng, nước 
lạnh và dòng nước pha trộn ở ngõ ra. Mục tiêu của 
khảo sát này là kiểm chứng độ tuyến tính của van và 
xác định kiểu điều tiết của loại van 3 ngã được sử 
dụng. Qua thực nghiệm, góc giới hạn mở van được xác 
định thuộc khoảng giá trị [300,1400]. Cụ thể, góc mở 
van 300 tương ứng với việc mở van 100% lưu lượng 
nước nóng và góc mở van 1400 tương ứng với mở van 
100% lưu lượng nước lạnh. Kết quả thí nghiệm đáp 
ứng lưu lượng nước qua van ở Hình 5 cho thấy khi thay 
đổi góc mở van từ nhỏ đến lớn, lưu lượng ngõ vào 
nước nóng giảm dần gần như tuyến tính. Lưu lượng 
ngõ vào nước lạnh cũng có tính chất tương tự nhưng 
theo chiều hướng ngược lại. Lưu lượng nước ở ngõ ra 
van được duy trì ổn định trong quá trình pha trộn nước 
từ 2 ngõ vào. 

2. Thí nghiệm mô hình bộ ổn định nhiệt độ: 

Để xác định các thông số cần thiết cho bộ điều 
khiển ổn định nhiệt độ, một mô hình thí nghiệm việc 
pha trộn và ổn định nhiệt độ nước đã được thiết lập  
như ở Hình 6. Trong mô hình, 02 bình nước nóng và 
nước lạnh được sử dụng để mô phỏng các nguồn nước 
nóng từ máy năng lượng mặt trời và nguồn nước máy 
thông thường. Mục tiêu của thí nghiệm là điều khiển 
van 3 ngã điều tiết việc pha trộn nguồn nước nóng và 
lạnh sao cho nước ở ngõ ra đạt được đến một nhiệt độ 
mong muốn trong thời gian nhanh nhất, chính xác và 
ổn định nhất. Một chương trình điều khiển được xây 
dựng trên nền tảng Matlab - Simulink [15] với sơ đồ 
thiết kế phục vụ mô phỏng quá trình điều khiển van 3 
ngã ổn định nhiệt độ nước được mô tả ở Hình 7. Hệ 
thống được thiết kế với 03 cảm biến lưu lượng YF-
S201 [16], 03 cảm biến nhiệt độ DS18B20 và 01 van 
điều khiển được đặt tên theo thứ tự từng cụm: cụm 1 
(FI-01 và TI-01) tương ứng với nguồn nước nóng, cụm 
2 (FI-02 và TI-02) tương ứng với nguồn nước lạnh và 
cụm 3 (FI-03 và TI-03) tương ứng với nước pha trộn 
ngõ ra. Trong đó, mỗi cụm cảm biến bao gồm các 
thông số nhiệt độ và lưu lượng nước sẽ được thu thập 
bởi một kit Arduino Nano (Hình 8). Các kit Arduino 
Nano được kết nối với nhau tạo thành một hệ thống có 
dạng SCADA (điều khiển, giám sát và thu thập dữ 
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liệu) cho phép thay đổi chức năng, cấu hình kỹ thuật, 
điều khiển và giám sát hệ thống theo thời gian thực 
(Hình 9). 

 

   
Hình 3. (a) Van 3 ngã; (b) Van tích hợp động cơ servo. 

 
Hình 4. Sơ đồ thí nghiệm khảo sát đặc tính van 3 ngã điều 

khiển bằng động cơ servo. 

 
Hình 5. Đáp ứng lưu lượng nước với góc mở van tăng dần từ 

300 đến 1400. 

 
Hình 6. Mô hình thí nghiệm bộ ổn định nhiệt độ. 

 
Hình 7. Giao diện chương trình Matlab-Simulink mô phỏng 

điều khiển van 3 ngã. 

 
Hình 8. Cấu trúc chương trình thu thập dữ liệu từ cảm biến 

qua giao thức I2C và kit Arduino Nano. 

 
Hình 9. Sơ đồ nguyên lý kết nối phần cứng của bộ thí 

nghiệm pha trộn và ổn định nhiệt độ nước. 

3. Giải thuật điều khiển PID: 

Trong nghiên cứu này, bộ ổn định nhiệt độ được 
xây dựng theo nguyên lý điều khiển PID vòng kín [17-
19]. Sơ đồ điều khiển hệ thống được trình bày ở các 
Hình 10 và Hình 11. Hệ thống lúc này trở thành một 
hệ SISO (một ngõ vào và một ngõ ra), với ngõ vào sai 
số là nhiệt độ của nước được pha trộn (TI-03) so với 
nhiệt độ mong muốn và ngõ ra là góc mở van điều 
khiển 3 ngã với góc giới hạn được xác định trong 
khoảng [300, 1400] như đã trình bày ở phần trên. Để 
xác định mối quan hệ giữa góc mở van khởi tạo và 
thời gian đáp ứng của hệ thống, thí nghiệm khảo sát 
đáp ứng của hệ thống với các giá trị góc mở van khởi 

(a) (b) 
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tạo khác nhau đã được tiến hành. Kết quả cho thấy, 
góc mở van khởi tạo 900 cho đáp ứng tốt, thời gian xác 
lập ngắn nhất (Hình 12). Điều này đồng nghĩa với 
lượng nước lãng phí trong quá trình vận hành được 
giảm thiểu và thời gian chờ của người dùng để có 
nhiệt độ nước như mong muốn là ngắn nhất. 

Để xác định các tham số của bộ điều khiển PID ổn 
định nhiệt độ, trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng 
phương pháp thực nghiệm Ziegler – Nichols với đáp 
ứng tần số cho hệ điều khiển dạng vòng kín [20]. Theo 
đó, quá trình thiết kế được bắt đầu bằng cách tạo ra 
một bộ điều khiển P với hệ số Kp đủ lớn (bằng 0,75) để 
hệ dao động với một chu kỳ nhất định. Sau quá trình 
khởi tạo điều khiển tỷ lệ P, các thông số của bộ điều 
khiển PID lúc này được tinh chỉnh theo phương pháp 
thực nghiệm và thu được kết quả như ở Hình 13 với Kp 
= 0,15, Ki = 0,1 và Kd = 0,001. Với kết quả này, hệ 
thống có thời gian xác lập khoảng 65 giây và độ vọt lố 
(percent of overshoot) là 1%. Các tham số Kp, Ki và Kd 
của bộ điều khiển PID sẽ được sử dụng trong quá trình 
nhúng giải thuật điều khiển vào bộ vi xử lý. 

 
Hình 10. Sơ đồ điều khiển PID vòng kín ổn định nhiệt độ. 

 
Hình 11. Cơ cấu điều khiển van 3 ngã trong chương trình 

Matlab-Simulink. 

 
Hình 12. Đáp ứng điều khiển pha trộn nước ổn định nhiệt độ 

tại to = 400 C với góc mở van khởi tạo bằng 900. 

 
Hình 13. Đáp ứng điều khiển pha trộn nước ổn định nhiệt độ 
tại to = 400 C với thông số Kp = 0,15, Ki = 0,1 và Kd = 0,001. 

IV. THIẾT KẾ PHẦM MỀM HỆ THỐNG 

Lưu đồ giải thuật điều khiển hoạt động của bộ ổn 
định nhiệt độ được trình bày ở Hình 14. Theo giải thuật 
này, hệ thống sẽ được đưa vào chế độ ngủ (sleep mode) 
để tiết kiệm năng lượng khi lưu lượng nước ngõ ra 
bằng 0 (trạng thái ngừng sử dụng) sau hơn 10 phút. 
Ngoài ra, để đảm bảo sự an toàn cho người dùng, hệ 
thống có tính năng phát hiện hiện tượng mất kiểm soát 
trong trường hợp bồn nước lạnh cạn đi và chỉ còn 
nước nóng được đưa vào hệ thống dựa vào giá trị độ 
vọt lố. Nếu giá trị này vượt quá 10% trong thời gian 
khoảng 60 giây, hệ thống sẽ gửi cảnh báo cho người 
sử dụng bằng tiếng còi phát ra trên thiết bị điều khiển 
từ xa. Hơn nữa, một van điện từ (solenoid) dạng 
thường đóng được lắp đặt tại vị trí ngõ vào nước nóng, 
phòng khi mất điện hệ thống sẽ tự ngắt dòng nước 
nóng qua thiết bị. 
 

 
 

Hình 14. Lưu đồ giải thuật chương trình điều khiển hệ thống. 

V. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 

Sau khi hoàn tất các thử nghiệm về phần cứng và 
phần mềm điều khiển hệ thống, bộ điều khiển ổn định 
nhiệt độ được triển khai lắp đặt tại thực địa như trình 
bày ở Hình 15. Với cách bố trí này, ngõ vào nước 
nóng của thiết bị được lấy trực tiếp từ máy nước nóng 
năng lượng mặt trời và ngõ vào nước lạnh được lấy từ 
nguồn nước sinh hoạt. 
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Dữ liệu thu thập được trong quá trình đo đạc ở điều 
kiện thực tế cho thấy, với các thông số điều khiển 
được tinh chỉnh một lần nữa Kp = 0,18, Ki = 0,12 và Kd 
= 0,0025, hệ thống có thời gian xác lập khoảng 60 giây 
và độ vọt lố không quá 5% (Hình 16). Kết quả điều 
khiển nhiệt độ có sai số trong khoảng ±10 C. Với kết 
quả này, hệ thống có thể đáp ứng được nhu cầu sử 
dụng trong thực tế. Kết quả thực nghiệm cũng cho 
thấy mức độ thay đổi của góc mở van điều khiển là rất 
ít trong quá trình vận hành. Điều này giúp tiết kiệm 
điện năng tiêu thụ cũng như tăng tuổi thọ van và động 
cơ điều khiển.  

Ngoài ra, do được thiết kế để hoạt động với nguồn 
điện 12V DC, hệ thống có thể được tích hợp bộ nguồn 
điện năng lượng mặt trời cho phép thiết bị có thể hoạt 
động an toàn và không phụ thuộc vào nguồn điện lưới. 

 

 
Hình 15. Lắp đặt bộ điều khiển ổn định nhiệt độ trong thực tế. 
 

 
Hình 16. Đáp ứng điều khiển pha trộn nước ổn định nhiệt độ 
trong điều kiện thực tế với thông số Kp = 0,18, Ki = 0,12 và 

Kd = 0,0025. 
 

VI. KẾT LUẬN 
Bài viết này đã trình bày việc thiết kế và thi công 

bộ ổn định nhiệt độ cho máy nước nóng năng lượng 
mặt trời thụ động. Hệ thống đề xuất được xây dựng dựa 
trên mô hình điều khiển PID cho phép điều chỉnh góc 
mở của van điện để pha trộn nguồn nước nóng từ máy 
năng lượng mặt trời và nguồn nước ở nhiệt độ môi 
trường nhằm đạt được nhiệt độ nước mong muốn. 
Nghiên cứu đã đề xuất giải pháp sử dụng loại van 3 
ngã thông dụng để thiết kế van điện cùng với giá trị 
góc mở van ban đầu tối ưu nhằm đạt được các yêu cầu 
về hiệu quả năng lượng và thời gian đáp ứng. Kết quả 
nghiên cứu cung cấp một chức năng tiên tiến cho máy 

nước nóng năng lượng mặt trời góp phần tiết kiệm 
năng lượng và mang đến sự an toàn, tiện lợi cho người 
sử dụng. 
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�ánh giá £nh h˜ng cıa kênh truy∑n Double Rayleigh �∏n hª
thËng chuy∫n ti∏p �a truy nh™p không tr¸c giao

Lê Vi∏t V´n⇤, Nguyπn Danh Khoa⇤, VÙ Anh Tußn⇤,
Võ Quang DÙng⇤, Nguyπn Th‡ Thái Hòa⇤, Tr¶n M§nh Hoàng⇤

⇤Telecommunication University, Khánh Hòa, Vietnam
Emails: vietvana8@gmail.com, nguyenkhoavn73@gmail.com, vuanhtuansqtt@gmail.com,
voquangdung.sqtt@gmail.com, thaihoa.nhatrang@gmail.com, tranmanhhoang@tcu.edu.vn

Tóm t≠t nÎi dung—�a truy nh™p không tr¸c giao (NOMA:

non-orthogonal multiple access) là gi£i pháp kæ thu™t �˜Òc d¸

ki∏n s≥ thay th∏ cho �a truy nh™p tr¸c giao (OMA: orthogonal

multiple access) trong các hª thËng thông tin th∏ hª mÓi (5G:

fifth generation, 6G: sixth G) do hiªu qu£ s˚ dˆng phÍ t¶n cıa kˇ

thu™t NOMA cao hÏn. Bên c§nh �ó, kênh truy∑n Double Rayleigh

�˜Òc s˚ dˆng �∫ mô hình hóa cho các kênh truy∑n vô tuy∏n cıa

các thi∏t b‡ truy∑n thông �∞t trên ph˜Ïng tiªn giao thông khi

tËc �Î di chuy∫n t˜Ïng �Ëi lÓn. Trong bài báo này, �ánh giá £nh

h˜ng cıa kênh Double Rayleigh lên hiªu n´ng hª thËng NOMA

mi∑n công sußt chuy∫n ti∏p hai ch∞ng. Bi∫u th˘c xác sußt d¯ng

(OP: outage probability), thông l˜Òng (⌧ throughput) cıa mÈi

ng˜Ìi dùng �˜Òc trình bày d˜Ói d§ng công th˘c t˜Ìng minh. S˚

dˆng mô ph‰ng Monte-Carlo �∫ ki∫m ch˘ng các k∏t qu£ phân

tích và �ánh giá ph©m chßt hª thËng. Bên c§nh �ó, kh£o sát xác

sußt lÈi bít (BER: Bit error ratio) thông qua k∏t qu£ mô ph‰ng

hª thËng. So sánh ph©m chßt OP, thông l˜Òng, BER  hai mô

hình kênh Rayleigh và Double Rayleigh cho thßy s¸ di �Îng cıa

các thi∏t b‡ £nh h˜ng �áng k∫ �∏n hiªu n´ng cıa hª thËng.

T¯ khóa: NOMA, V2V, SIC, Relay, OP, Double Rayleigh,

throughput.

I. GIŒI THIõU

�a truy nh™p không tr¸c giao (NOMA: non-orthogonal
multiple access) �˜Òc xem xét là kæ thu™t h˘a hµn nh¨m thay
th∏ cho các ph˜Ïng th˘c �a truy nh™p vô tuy∏n hiªn nay  hª
thËng 5G (5G: fifth generation) và các hª thËng 6G (6G: sixth
generation) do NOMA �áp ˘ng tËt v∑ hiªu qu£ s˚ dˆng phÍ t¶n
so vÓi các hª thËng �a truy nh™p tr¸c giao (OMA: orthogonal
multiple access) [1]–[3]. Tuy mÓi �˜Òc nghiên c˘u, nh˜ng kˇ
thu™t NOMA �ã xây d¸ng thành chu©n trong các hª thËng
truy∑n hình tiên ti∏n ATSC 3.0 (ATSC: Advanced Television
Systems Committee) [4], �ây là chu©n truy∑n hình qu£ng bá
th∏ hª mÓi cıa HÒp chıng quËc Hoa K˝ (US: United State).

Hiªn t§i NOMA �˜Òc phân thành 2 nhóm chính d¸a vào
ph˜Ïng pháp x∏p chÁng (SC: Superposition Coding) tín hiªu
�ó là NOMA theo mi∑n công sußt và NOMA theo mi∑n mã.
NOMA theo mi∑n công sußt là tín hiªu cıa mÈi ng˜Ìi dùng
(trên cùng mÎt t¶n sË, thÌi gian ho∞c mã) �˜Òc phân bÍ (gán)
mÎt m˘c công sußt khác nhau tùy theo chßt l˜Òng kênh truy∑n
ho∞c theo m˘c ˜u tiên cıa t¯ng ng˜Ìi dùng. T§i �¶u thu
th¸c hiªn kæ thu™t lo§i b‰ nhiπu nËi ti∏p (SIC: Successive
Interference Cancelation) �∫ tách tín hiªu [5]. NOMA theo
mã (Code-Domain NOMA) là s˚ dˆng kˇ thu™t tr£i phÍ m™t

�Î thßp �∫ �ánh dßu phân biªt �∞c �i∫m khác nhau cıa các
tín hiªu t˜Ïng ˘ng vÓi t¯ng ng˜Ìi dùng. T§i phía thu th¸c
hiªn gi£i tr£i phÍ tách tín hiªu �ã nh™n �˜Òc theo mã t˜Ïng
˘ng, ph˜Ïng pháp tách tín hiªu này cÙng d¸a vào kæ thu™t
SIC [2], [6]. Ngoài ra, khi kh£o sát các hª thËng NOMA
cÙng �˜Òc phân chia thành hª thËng NOMA �˜Ìng lên và hª
thËng NOMA �˜Ìng xuËng.

Trong kæ thu™t NOMA mi∑n công sußt  �˜Ìng xuËng, ng˜Ìi
dùng có �i∑u kiªn kênh kém hÏn �˜Òc gán vÓi m˘c công xußt
lÓn hÏn, và ng˜Òc l§i. Ph˜Ïng th˘c phân bÍ công sußt này
nh¨m mˆc �ích �£m b£o công b¨ng m˘c n´ng l˜Òng nh™n t§i
mÈi ng˜Ìi dùng là t˜Ïng �˜Ïng nhau [7], [8]. Ngoài ra tø lª
gán công sußt cho các ng˜Ìi dùng có th∫ th¸c hiªn theo tính
chßt ˜u tiên d‡ch vˆ cıa ng˜Ìi dùng; t˘c là ng˜Ìi dùng có ˜u
tiên cao hÏn �˜Òc gán vÓi m˘c công sußt lÓn hÏn, ng˜Ìi dùng
có ˜u tiên thßp hÏn �˜Òc gán m˘c công sußt nh‰ hÏn [9]–[11].
Trong hª thËng NOMA �˜Ìng lên, th¸c hiªn gán công sußt
ng˜Òc l§i vÓi ph˜Ïng th˘c gán cho �˜Ìng xuËng, t˘c là ng˜Ìi
dùng g¶n (�i∑u kiªn kênh tËt) gán m˘c công sußt lÓn hÏn.

�ánh giá ph©m chßt hª thËng NOMA cÙng d¸a trên các
tham sË t˜Ïng t¸ nh˜ các hª thËng truy∑n thông hiªn t§i,
bao gÁm xác sußt d¯ng (OP: outage probability), dung l˜Òng
ergodic (EC: ergodic capacity), tø lª lÈi bít (BER: bit error
ratio) ho∞c tø lª lÈi kí hiªu (symbol error ratio). Ví dˆ trong
[12] �ã kh£o sát OP và EC cıa mÎt hª thËng NOMA. Tuy
nhiên, trong [12] các tác gi£ xem xét hª thËng NOMA �˜Ìng
xuËng t¯ tr§m gËc (BS: Based station) �∏n nhi∑u ng˜Ìi dùng
�˜Òc �∞t ng®u nhiên trong cùng bán kính. OP và EC cÙng �ã
�˜Òc kh£o sát trong công trình [13]. Các tác gi£ �ã xem xét
ph˜Ïng th˘c phân bÍ công sußt d¸a vào �i∑u kiªn kênh truy∑n
cıa các ng˜Ìi dùng, �ây là ph˜Ïng th˘c phân bÍ công sußt
�˜Òc s˚ dˆng phÍ bi∏n khi thi∏t k∏ hª thËng NOMA. Phân
tích OP cıa hª thËng NOMA trong môi tr˜Ìng vô tuy∏n nh™n
th˘c (CR: cognitive radio) �ã �˜Òc các tác gi£ trong [14] th¸c
hiªn. Trong �ó, mÎt ng˜Ìi dùng �óng vai trò nh˜ là nút thu
cıa m§ng sÏ cßp b‡ ràng buÎc m˘c công sußt �∏n.

Trong công trình [15] các tác gi£ �ã kh£o sát hª thËng
NOMA bao gÁm �˜Ìng lên và �˜Ìng xuËng, trong �ó ph˜Ïng
th˘c phân bÍ công sußt �Îng theo ˜u tiên chßt l˜Òng d‡ch vˆ
(QoS: Quality of Service) �˜Òc áp dˆng. Trên cÏ s k∏t qu£
nh™n �˜Òc t¯ các phân tích trong bài báo, các tác gi£ k∏t lu™n
r¨ng, vÓi ph˜Ïng th˘c phân bÍ công sußt thích nghi theo �i∑u
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kiªn ng˜Ìi dùng có hiªu qu£ cân b¨ng ph©m chßt tËt hÏn so
vÓi phân bÍ công sußt cË �‡nh.

VÓi ˜u �i∫m �§t �˜Òc �Î lÒi v∑ phân t™p không gian, m
rÎng vùng phı sóng, gi£m công sußt phát cho các thi∏t b‡,
gi£m tác �Îng cıa pha-�inh c£i thiªn �Î tin c™y cıa hª thËng,
các hª thËng truy∑n thông hÒp tác cÙng �ã �˜Òc nghiên c˘u áp
dˆng trong các hª thËng NOMA [16], [17]. Trong [16] các tác
gi£ �ã �∑ xußt hª thËng truy∑n thông hÒp tác s˚ dˆng ph˜Ïng
th˘c NOMA k∏t hÒp vÓi s˚ dˆng bÎ �ªm t§i nút chuy∫n ti∏p.
Các tác gi£ trong [17] �ã �∑ xußt và kh£o sát m§ng truy∑n
thông hÒp tác hai ch∞ng s˚ dˆng ph˜Ïng th˘c NOMA. – �ó,
hai nút nguÁn truy∑n thông vÓi hai nút �ích thông qua nút
chuy∫n ti∏p s˚ dˆng ph˜Ïng th˘c NOMA.

VÓi hª thËng có cßu hình ph˘c t§p hÏn nh˜ multi-input-
multi-output (MIMO), multi-user �˜Òc thi∏t k∏ cùng vÓi kæ
thu™t NOMA �ã �˜Òc �∑ xußt trong [18], [19]. MÎt k∏t qu£
hi∫n nhiên là ph©m chßt hª thËng NOMA-MIMO tËt hÏn hª
thËng NOMA thông th˜Ìng [20], [21]. Tuy nhiên viªc phân
tích hª thËng NOMA-MIMO g∞p nhi∑u khó kh´n t¯ viªc xây
d¸ng bi∫u th˘c �∏n cài �∞t ch˜Ïng trình mô ph‰ng.

Thông qua các k∏t qu£ phân tích t¯ nh˙ng công trình �ã �∑
c™p  trên cho thßy ˜u �i∫m cıa hª thËng NOMA cho phép
c£i thiªn hiªu sußt phÍ t¶n và thông l˜Òng  vùng rìa t∏ bào
nhÌ kh£ n´ng tái s˚ dˆng tài nguyên t¶n sË và thÌi gian. Kˇ
thu™t NOMA �£m b£o s¸ công b¨ng thông l˜Òng gi˙a các
ng˜Ìi dùng tËt hÏn OMA. NOMA cung cßp sË l˜Òng k∏t nËi
lÓn hÏn OMA, d¸a vào ph˜Ïng pháp phân chia không tr¸c
giao các tài nguyên. Kˇ thu™t NOMA có th∫ k∏t hÒp vÓi các
kˇ thu™t �a truy nh™p hiªn có chø bÍ sung hai cßu trúc SC và
SIC mà không làm thay �Íi quy ho§ch m§ng.

Tuy nhiên, các kh£o sát hiªn t§i cho hª thËng NOMA chuy∫n
ti∏p chø d¯ng l§i  mô hình kênh vÓi các thi∏t b‡ �˜Òc gi£ s˚ là
cË �‡nh v‡ trí (theo các phân bË Rayleigh, Nakagami, Rician).
Trong tr˜Ìng hÒp này mô hình hóa kênh truy∑n theo phân
bË Rayleigh, Nakagami, Rician s≥ không £nh h˜ng �∏n tính
tÍng quát cıa bài toán. Nh˜ng trong tr˜Ìng hÒp các thi∏t b‡ vô
tuy∏n �˜Òc �∞t  trên xe, ho∞c ng˜Ìi dùng di �Îng thì viªc mô
hình hóa kênh truy∑n d§ng V2V ho∞c Double-X (X là d§ng
phân bË) s≥ phù hÒp cho tr˜Ìng hÒp này. Do �ó, bài báo này
chúng tôi kh£o sát hª thËng NOMA chuy∫n ti∏p 2 ng˜Ìi dùng
trong �i∑u kiªn kênh truy∑n Double Rayleigh. �óng góp cıa
bài báo �˜Òc tóm t≠t nh˜ sau:

• �∑ xußt mô hình NOMA chuy∫n ti∏p hai ch∞ng ho§t
�Îng truy∑n thông trong �i∑u kiªn kênh truy∑n có phân
bË Double Rayleigh. Th¸c hiªn so sánh hiªu n´ng cıa
hª thËng �§t �˜Òc  mô hình kênh Double Rayleigh và
Rayleigh. K∏t qu£ cho thßy £nh h˜ng cıa kênh Double
Rayleigh làm suy gi£m ph©m chßt cıa hª thËng NOMA
chuy∫n ti∏p là �áng k∫.

• Các công th˘c t˜Ìng minh cıa xác sußt d¯ng và thông
l˜Òng cıa mÈi ng˜Ìi dùng �˜Òc xác �‡nh t¯ phân tích
gi£i tích. Trên cÏ s bi∫u th˘c �ã xác �‡nh, cung cßp
cho ng˜Ìi �Âc nh˙ng hi∫u bi∏t sâu s≠c và ˛ nghæa v™t lí
cıa �∞c tính kênh truy∑n có phân bË Double Rayleigh.
So sánh k∏t qu£ phân tích �ã nh™n �˜Òc vÓi mô ph‰ng

Monte-Carlo cho thßy các k∏t qu£ gi£i tích hoàn toàn
chính xác.

• K∏t qu£ cıa bài báo này có th∫ �˜Òc s˚ dˆng khi kh£o
sát, �ánh giá hª thËng truy∑n thông cho các m§ng giao
thông, �Îi hình hành ti∏n b¨ng cÏ giÓi. Ngoài ra có th∫
dùng �∫ mô hình hóa hª thËng truy∑n thông gi˙a các thi∏t
b‡ truy∑n thông không ng˜Ìi lái (UAV: Unmanned Aerial
Vehicle).

Cßu trúc bài báo �˜Òc trình bày nh˜ sau: Mô hình hª thËng,
mô hình kênh truy∑n V2V-NOMA �˜Òc trình bày trong ph¶n
II. Ph¶n III trình bày các k∏t qu£ phân tích gi£i tích hª thËng
bao gÁm OP và thông l˜Òng. K∏t qu£ mô ph‰ng so sánh �˜Òc
trình bày trong ph¶n IV. CuËi cùng là ph¶n trình bày k∏t lu™n
cıa bài báo.

II. MÔ HÌNH Hõ TH»NG

V0

R

V1

V2

Hình 1. Mô hình hª thËng chuy∫n ti∏p NOMA vehicle-to-vehicle (V2V).

Xem xét hª thËng V2V-NOMA chuy∫n ti∏p nh˜ Hình 1,
trong �ó mÎt nút nguÁn di �Îng V0 truy∑n thông �Áng thÌi
�∏n hai nút �ích V1 và V2 thông qua nút chuy∫n ti∏p di �Îng
R. Gi£ s˚ r¨ng hª thËng không có �˜Ìng truy∑n tr¸c ti∏p gi˙a
V0 ! V1 và V0 ! V2 do kho£ng cách ho∞c giÓi h§n công
sußt phát. Ho§t �Îng truy∑n thông cıa hª thËng �∑ xußt gi£
s˚ theo ch∏ �Î bán song công (HD: half duplex). Mô hình này
�áp ˘ng tËt cho m§ng truy∑n thông cıa �Îi hình xe cÏ giÓi
hành ti∏n và truy∑n thông gi˙a các ph˜Ïng tiªn giao thông.

Các hª sË pha �inh cıa các �˜Ìng truy∑n V0 ! R và R !

V1,V2 �˜Òc mô hình hóa theo phân bË Double Rayleigh [22].
Mô hình kênh này �˜Òc xây d¸ng t¯ viªc �o th¸c nghiªm 
môi tr˜Ìng giàu tán x§ t¯ hai khu v¸c �˜Òc t§o ra t˜Ïng �˜Ïng
nh˜ s¸ di �Îng cıa các thi∏t b‡ truy∑n thông, sau �ó �o giá tr‡
trung bình nh™n �˜Òc t§i trung �i∫m cıa hai khu v¸c �ó [23],
[24]. Tùy thuÎc vào môi tr˜Ìng và �i∑u kiªn truy∑n lan, phân
bË nh™n �˜Òc có th∫ là Double Rayleigh, Double Nakagami,
ho∞c phân bË hÈn t§p khác. �∫ �Ïn gi£n chúng tôi chø l¸a
chÂn phân bË Double Rayleigh �∫ phân tích cho mô hình bài
báo này.

�∞t h1 = hV0RhRV0 và gi = gRVigViR, trong �ó i 2 {1, 2}.
Chú ˛ r¨ng, khi hª sË kênh truy∑n t¯ A �∏n B �˜Òc mô
hình hóa theo phân bË Rayleigh, �Î lÒi kênh truy∑n |hA,B |

2

nh™n �˜Òc s≥ có d§ng phân bË mÙ [22]. Kí hiªu hA,B ⇠

CN (µ,⌦A,B) và gA,B ⇠ CN (µ,⌦A,B) t˜Ïng ˘ng là các hª
sË kênh A ! B, vÓi A,B 2 {V0,R,Vi} trong �ó ⌦A,B =

E{|hA,B |
2
} là �Î lÒi kênh trung bình. T§p âm cÎng t§i máy
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thu R, V1 và V2 gi£ s˚ tuân theo phân bË Gaussian cÎng tính
(AWGN: additive white Gaussian noise) và �˜Òc kí hiªu bi
wA ⇠ CN (0,�2

A
), vÓi A 2 {R,V1,V2}.

Không mßt tính tÍng quát, gi£ s˚ r¨ng �Î lÒi kênh t¯ R �∏n
V1 và V2 �˜Òc xác �‡nh là |g1|2 � |g2|2, tËc �Î di chuy∫n
cıa các ph˜Ïng tiªn là nh˜ nhau �∫ �£m b£o gi£ thi∏t này
luôn �úng. T̄ gi£ s˚ v∑ �Î lÒi kênh truy∑n, hª sË phân bÍ
công sußt cho hai tín hiªu cıa V1 và V2 là a1 < a2. Ngoài
ra gi£ s˚ r¨ng thông tin tr§ng thái kênh (CSI: channel state
information) nh™n �˜Òc t§i mÈi máy thu và ˜Óc l˜Òng t§i nút
nguÁn là hoàn h£o. Do �ó, V0 th¸c hiªn gán hª sË công sußt
và x∏p chÁng hai tín hiªu �Îc l™p x1 và x2 là hoàn h£o.

Trong pha truy∑n th˘ nhßt theo mô hình HD, các tín hiªu
x1, x2 sau khi �ã x∏p chÁng t§i V0 �˜Òc phát �∏n R có d§ng
xS =

p
a1PSx1 +

p
a2PSx2, trong �ó a1, a2 là các hª sË

công sußt �˜Òc gán t˜Ïng ˘ng cho x1 và x2 th‰a mãn �i∑u
kiªn a1 + a2 = 1. Do �ó, tín hiªu nh™n �˜Òc t§i R là

yR = h1(
p
a1PSx1 +

p
a2PSx2) + wR, (1)

vÓi PS là quˇ công sußt �˜Òc xác �‡nh bi �¶u ra cıa V0.
Khi giao th˘c gi£i mã và chuy∫n ti∏p (DF: decode and

forward) �˜Òc áp dˆng t§i nút chuy∫n ti∏p, ho§t �Îng SIC
t§i R gi£i mã x2 tr˜Óc và xem x1 là nhiπu, sau �ó lo§i b‰ x2

ra kh‰i tín hiªu thu �˜Òc và ti∏p tˆc gi£i mã x1. Sau khi gi£i
mã và mã hóa x∏p chÁng l§i x1 và x2 hoàn thành, tín hiªu
này s≥ �˜Òc phát �∏n Vi trong pha thÌi gian th˘ hai. Do �ó
tín hiªu nh™n �˜Òc t§i Vi là

yVi = gi(
p
a1PRx1 +

p
a2PRx2) + wVi , (2)

Do tính chßt qu£ng bá cıa kênh vô tuy∏n, t§i mÈi nút nh™n
�˜Òc bao gÁm c£ hai tín hiªu x1 và x2. Khi a2 > a1, t§i V1

c¶n ph£i SIC x2, sau �ó gi£i �i∑u ch∏ x1, trong khi �ó t§i
V2 gi£i �i∑u ch∏ tr¸c ti∏p x2 xem x1 là nhiπu. Gi£ s˚ SIC t§i
R và V1 là hoàn h£o. T̄ (1) và (2), tø sË công sußt tín hiªu
trên công sußt nhiπu (SINR: signal-to-interference-plus-noise
ratio) và tø sË tín hiªu trên t§p âm (SNR:signal-noise- ratio)
t§i R, V1 và V2 �˜Òc xác �‡nh nh˜ sau:

�x2
R�SIC =

a2PS|h1|
2

a1PS|h1|
2 + �2

R

. (3)

�x1
R =

a1PS|h1|
2

�2
R

. (4)

�x2
V2

=
a2PR|g2|2

a1PR|g2|2 + �2
V2

, (5)

�x2
V1�SIC =

a2PR|g1|2

a1PR|g1|2 + �2
V1

, (6)

�x1
V1

=
a1PR|g1|2

�2
V1

. (7)

III. PHÂN TÍCH CÁC THAM S» HIõU NãNG

A. Xác sußt d¯ng

Trong ph¶n này, bài báo trình bày các b˜Óc phân tích �∫
nh™n �˜Òc bi∫u th˘c t˜Ìng minh OP cıa mÈi ng˜Ìi dùng, t˘c
là t§i V1 và V2. T˜Ïng t¸ nh˜ BER, OP là mÎt trong nh˙ng
tham sË �ánh giá ph©m chßt hª thËng qua �Î phân t™p �§t
�˜Òc. OP �˜Òc �‡nh nghæa là xác sußt mà SINR (SNR) nh™n
�˜Òc t§i máy thu nh‰ hÏn ng˜Ông gi£i mã thành công tín hiªu
xác �‡nh tr˜Óc. Xác sußt d¯ng x£y ra t§i V1 khi R và V1 SIC
không thành công x2, gi£i mã không thành công x1. Do �ó
OP cıa V1 �˜Òc xác �‡nh bi bi∫u th˘c nh˜ sau:

OPV1 =Pr

"
min

 
�x1
R , �x2

R�SIC, �
x2
V1�SIC, �

x1
V1

!
 �th

#

=1� Pr

⇣
�x1
R > �th, �

x2
R�SIC > �th

⌘

| {z }
O1

⇥ Pr

⇣
�x2
V1�SIC > �th, �

x1
V1

> �th
⌘

| {z }
O2

, (8)

trong �ó �th = 2
2R

� 1, vÓi R1 = R2 = R là tËc �Î yêu c¶u
tËi thi∫u t§i Vi.

T̄ các bi∫u th˘c (3)- (7) và (8) chúng ta có nh™n �˜Òc
OPV1 d˜Ói d§ng t˜Ìng minh nh˜ sau

OPV1 = 1�

s
4�max�2

R

⌦V0R⌦RV0

K1

 s
4�max�2

R

⌦V0R⌦RV0

!

⇥

s
4Qmax�2

V1

⌦V1R⌦RV1

K1

 s
4Qmax�2

V1

⌦V1R⌦RV1

!
, (9)

trong �ó �max và Qmax nh™n t¯ các bi∫u th˘c

�max = max

(
�th
a1PS

,
�th

PS(a2 � a1�th)

)
, (10)

Qmax = max

(
�th
a1PR

,
�th

PR(a2 � a1�th)

)
, (11)

vÓi K1(x) �˜Òc �‡nh nghæa là hàm Bessel s˚a �Íi lo§i hai [25,
ct. (8.432.1)].

Xác sußt d¯ng x£y ra t§i V2 khi x2 gi£i mã không thành
công t§i R và t§i V2. Do �ó chúng ta có bi∫u th˜c OPV2 là

OPV2 =Pr

h
min

⇣
�x2
R�SIC, �

x2
V2

⌘
 �th

i

=1� Pr

⇣
�x2
R�SIC > �th, �

x2
V2

> �th
⌘
. (12)

T̄ bi∫u th˘c (3) và (5) chúng ta nh™n �˜Òc

OPV2 = 1�

s
4�1�2

R

⌦V0R⌦RV0

K1

 s
4�1�2

R

⌦V0R⌦RV0

!

⇥

s
4 �2

V2

⌦V2R⌦RV2

K1

 s
4 �2

V2

⌦V2R⌦RV2

!
, (13)
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trong �ó

�1 =
�th

PV0(a2 � a1�th)
,  =

�th
PR(a2 � a1�th)

. (14)

Viªc ch˘ng minh �∫ nh™n �˜Òc OPV1 và OPV2 �˜Òc trình
bày chi ti∏t trong ph¶n phˆ lˆc. T̄ các bi∫u th˘c OPV1 và
OPV2 chúng ta xác �‡nh công th˘c thông l˜Òng cıa mÈi ng˜Ìi
dùng �§t �˜Òc trong ph¶n trình bày ti∏p theo cıa bài báo.

B. Thông l˜Òng
SÔ dæ trong ph¶n này xem xét tham sË thông l˜Òng thay

cho tham sË dung l˜Òng ergodic do bi viªc tính toán bi∫u
th˘c EC ph˘c t§p. Ngoài ra, khi hª thËng có �Î trπ phát �˜Òc
giÓi h§n trên kênh truy∑n pha �inh phØng, thông l˜Òng có th∫
�˜Òc xem xét thay th∏ cho dung l˜Òng ergodic nh˜ trình bày
trong [26], [27]. VÓi tËc �Î truy∑n cË �‡nh cho tr˜Óc, thông
l˜Òng �˜Òc xác �‡nh là kh£ n´ng truy∑n thành công tín hiªu
qua kênh truy∑n trong mÎt �Ïn v‡ thÌi gian. Thông l˜Òng �§t
�˜Òc t§i V1 và V2 cıa hª thËng �˜Òc xác �‡nh nh˜ sau:

⌧x1
V1

=
1

2
R(1�OPV1), (15)

⌧x2
V2

=
1

2
R(1�OPV2), (16)

trong �ó chø sË 1/2 là hª do truy∑n tín hiªu t¯ V0 �∏n V1 và
V2 thông qua 2 pha thÌi gian. Hª thËng NOMA thông l˜Òng
�§t �˜Òc cıa hª thËng là tÍng �§i sË thông l˜Òng cıa mÈi
ng˜Ìi dùng.

IV. KòT QUÉ S» VÀ THÉO LUäN

Trong ph¶n này, chúng tôi trình bày k∏t qu£ mô ph‰ng �∫
ki∫m ch˘ng l§i các k∏t qu£ �ã phân tích  ph¶n trên. Ngoài
ra còn nh¨m mˆc �ích so sánh ph©m chßt �§t �˜Òc gi˙a hai
lo§i kênh truy∑n Double Rayleigh và Rayleigh cıa hª thËng
V2V-NOMA �˜Òc kh£o sát.

Không mßt tính tÍng quát, gi£ s˚ r¨ng kho£ng cách t¯ R �∏n
V2 luôn luôn lÓn hÏn kho£ng cách t¯ R �∏n V1. Do �ó, chÂn
�Î lÒi kênh trung bình là ⌦V0R = 1, ⌦RV1 = 2, ⌦RV2 = 1,
các hª sË phân bÍ công sußt a1 = 0.3 và a2 = 0.7. TËc �Î
ng˜Ông yêu c¶u là R1 = R2 = R = 1 [b/s/Hz]. SË l¶n l∞p
m®u �¶u vào mô ph‰ng là 2

14. S˚ dˆng ph˜Ïng th˘c �i∑u ch∏
BPSK �∫ kh£o sát ph©m chßt BER, kênh truy∑n �˜Òc t§o bi
phân bË Rayleigh. Mˆc �ích cıa nghiên c˘u là �ánh giá £nh
h˜ng cıa kênh Double Rayleigh �∏n ph©m chßt hª thËng,
do �ó chúng tôi không th¸c hiªn so sánh các tham sË cıa hª
thËng NOMA vÓi hª thËng OMA.

Hình 2, minh hÂa OP cıa V1 và V2 theo SINR cıa hª
thËng. T̄ k∏t qu£ so sánh thßy r¨ng, V1 có ph©m chßt tËt hÏn
V2 m∞c dù hª sË phân bÍ công sußt a2 > a1. K∏t qu£ này
do các nguyên nhân, V2 xa R hÏn so vÓi V1, tách tín hiªu x2

xem x1 là nhiπu, trong khi �ó tách x1 sau khi �ã SIC x2. Nh˜
v™y t§i V1 c¶n có bÎ SIC và s≥ làm t´ng �Î ph˘c t§p cıa V1.
– �ây có s¸ �ánh �Íi �Î ph˘c t§p và ph©m chßt �§t �˜Òc. So
sánh m˘c phân t™p cıa hª thËng  kênh truy∑n Rayleigh và
kênh Double Rayleigh thßy r¨ng, ph©m chßt hª thËng  kênh
Rayleigh tËt hÏn kho£ng 10 dB t§i 5⇥ 10

�2. Ngoài ra t¯ k∏t
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Hình 2. So sánh OP trong �i∑u kiªn kênh Double Rayleigh và Rayleigh cıa
V1 và V2.
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Hình 3. So sánh thông l˜Òng cıa V1 và V2 qua kênh truy∑n Double Rayleigh
và Rayleigh theo SNR.

qu£ �˜Òc th∫ hiªn  Hình 2 chø ra r¨ng �Á th‡ �˜Ìng l˛ thuy∏t
trùng vÓi k∏t qu£ mô ph‰ng, ch˘ng t‰ r¨ng các b˜Óc phân tích
�ã th¸c hiªn  ph¶n trên hoàn toàn chính xác.

Hình 3 trình bày k∏t qu£ so sánh thông l˜Òng �§t �˜Òc t§i
V1 và V2 cıa hª thËng V2V-NOMA chuy∫n ti∏p  hai �i∑u
kiªn kênh truy∑n Double Rayleigh và Rayleigh. K∏t qu£ cho
thßy khi hª thËng ho§t �Îng  kênh Rayleigh có ph©m chßt
tËt hÏn khi ho§t �Îng  kênh Double Rayleigh. Tuy nhiên s¸
v˜Òt trÎi v∑ thông l˜Òng chø �§t �˜Òc  vùng SNR trung bình
(15-30) dB, còn  mi∑n cao (SNR lÓn hÏn 30 dB) thông l˜Òng
cıa hª thËng b‡ bão hòa, do ràng buÎc bi tËc �Î truy∑n cho
tr˜Óc R. Do �∞t R = 1 [b/s/Hz] d®n �∏n thông l˜Òng tËi �a
cıa hª thËng chø �§t �∏n 1 cho dù t´ng SNR �∏n vô cùng.

MÎt tiêu chu©n khác �ánh giá v∑ �Î lÒi phân t™p �§t �˜Òc
cıa hª thËng V2V-NOMA chuy∫n ti∏p �ã kh£o sát là ph©m
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Hình 4. So sánh BER cıa V1 và V2 trong �i∑u kiªn kênh Double Rayleigh
và Rayleigh thông qua SNRs

chßt BER, tham sË này �˜Òc trình bày t¯ k∏t qu£ mô ph‰ng
Monte-Carlo nh˜  Hình 4. S dæ trong bài báo này chúng tôi
trình bày thêm �Á th‡ mô t£ BER �∫ so sánh gi˙a hai hª thËng
Double Rayleigh và Rayleigh vì các nghiên c˘u tr˜Óc �ây v∑
kênh Double Rayleigh  các hª thËng truy∑n thËng ch˜a trình
bày tham sË BER và trong hª thËng NOMA cÙng ch˜a có
công trình nào �∑ c™p. Tuy chø trình bày d˜Ói d§ng mô ph‰ng
nh˜ng �ây là �óng góp quan trÂng �∫ ti∏p tˆc kh£o sát các
hª thËng NOMA khác. Theo �ó Hình 4 chø ra r¨ng trong môi
tr˜Ìng Double Rayleigh ph©m chßt BER gi£m �áng k∫ so vÓi
môi tr˜Ìng Rayleigh. Cˆ th∫ suy gi£m m˘c phân t™p cıa hª
thËng  kênh Double Rayleigh lÓn hÏn 10 dB t§i 10�3. Ngoài
ra s¸ khác biªt v∑ BER cıa V1 và V2  hai môi tr˜Ìng kênh
Rayleigh và Double Rayleigh cÙng hoàn toàn khác nhau.

V. KòT LUäN

Trong bài báo này �ã �∑ xußt và �ánh giá ph©m chßt hª
thËng V2V-NOMA chuy∫n ti∏p, so sánh các tham sË hiªu
n´ng nh˜ OP, thông l˜Òng, BER cıa t¯ng ng˜Ìi dùng ho§t
�Îng truy∑n thông  hai lo§i kênh truy∑n có phân bË khác
nhau, �ó là kênh Rayleigh pha �inh và Double Rayleigh pha
�inh. T̄ k∏t qu£ so sánh chø ra s¸ £nh h˜ng cıa hiªn t˜Òng
dao �Îng các thi∏t b‡ vô tuy∏n làm suy gi£m ph©m chßt các hª
thËng vô tuy∏n nói chung và hª thËng NOMA chuy∫n ti∏p nói
riêng. Xây d¸ng các công th˘c t˜Ìng minh OP, thông l˜Òng
nh¨m mˆc �ích cung cßp s¸ hi∫u bi∏t sâu s≠c hÏn v∑ hª thËng
ho§t �Îng trong �i∑u kiªn các thi∏t b‡ di chuy∫n và liên l§c.
K∏t qu£ này có th∫ s˚ dˆng �∫ mô hình hóa thay th∏ cho
£nh h˜ng cıa hiªn t˜Òng truy∑n lan trong �i∑u kiªn Doppler.
Ngoài ra mô hình hª thËng có th∫ m rÎng �∫ phân tích cho
tr˜Ìng hÒp nhi∑u ng˜Ìi dùng.

PH÷ L÷C

Trong ph¶n này, bài báo trình bày chi ti∏t các b˜Óc ch˘ng
minh �∫ nh™n �˜Òc bi∫u th˘c OP cıa V1 và V2 trong �i∑u

kiªn kênh truy∑n Double Rayleigh. �∞t X và Y là hai bi∏n
ng®u nhiên theo phân bË bßt kì, tích cıa chúng Z = XY cÙng
là mÎt bi∏n ng®u nhiên. Do �ó, hàm phân bË tích lÙy (CDF:
cumulative distribution function) và phân bË xác sußt (PDF:
probability density functions) cıa Z �˜Òc xác �‡nh nh˜ sau:

FZ(z) = Pr(XY  z) =

Z
1

0
Pr

⇣
X 

z

y

⌘
fY (y)dy, (17)

vÓi phân bË mÙ chúng ta có

fY (y) =
1

�y
exp

✓
�

y

�y

◆
(18)

FX(x) = 1� exp

✓
�

x

�x

◆
. (19)

Thay th∏ (18), (19) vào (17) sau �ó s˚ dˆng công th˘c có sÆn
trong [25, ct. (3.324.1)] chúng ta nh™n �˜Òc CDF và PDF cıa
bi∏n ng®u nhiên Z nh˜ sau: .

FZ(z) = 1�
1

�y

Z
1

0
exp

✓
�

y

�y
�

z

y�x

◆
dy

= 1�

s
4z

�x�y
K1

 s
4z

�x�y

!
. (20)

�§o hàm FZ(z) theo bi∏n z �Ëi vÓi bi∫u th˘c (20) chúng ta
nh™n �˜Òc PDF cıa z, có th∫ tham kh£o  [28].

fZ(z) =
2

�x�y
K0

 s
4z

�x�y

!
. (21)

Nh˜ v™y vÓi kênh truy∑n Double Rayleigh hàm phân bË cıa
SNR không còn d§ng phân bË mÙ mà tuân theo hàm Bessel
b™c mÎt lo§i hai. �ây là hàm có tính chßt gi£m d¶n khi �Ëi
sË d˜Ïng t´ng d¶n. D¸a vào các hàm CDF và PDF cıa phân
bË Double Reyleigh �ã xác �‡nh �˜Òc  (20) và (21), chúng
ta tính toán OPV1 và OPV1 nh˜ sau:

T̄ bi∫u th˘c (3) và (4) chúng ta nh™n �˜Òc O1

O1 = Pr

 
a1PS|h1|

2

�2
R

> �th,
a2PS|h1|

2

a1PS|h1|
2 + �2

R

> �th

!

= Pr

 
Z1 >

�th
a1PS

, Z1 >
�th

PS(a2 � a1�th)

!

= Pr

⇣
Z1 > �max

⌘
, (22)

Thay th∏ vào hàm CDF v¯a xác �‡nh, chúng ta nh™n �˜Òc
công th˘c t˜Ìng minh O1

O1 =

s
4�max�2

R

⌦V0R⌦RV0

K1

 s
4�max�2

R

⌦V0R⌦RV0

!
. (23)
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T˜Ïng t¸, t¯ các bi∫u th˘c (6) và (7) chúng ta tính toán
�˜Òc bi∫u th˘c O2 là

O2 = Pr

 
a2PR|g1|2

a1PR|g1|2 + �2
V1

> �th,
a1PR|g1|2

�2
V1

> �th

!

= Pr

 
Z2 >

�th
PR(a2 � a1�th)

, Z2 >
�th
a1PR

!

= Pr

⇣
Z2 > Qmax

⌘
, (24)

trong �ó Qmax = max

n
�th

a1PR
, �th

PR(a2�a1�th)

o
.

CuËi cùng thay th∏ vào hàm CDF t¯ (20) nh™n �˜Òc bi∫u
th˘c O2 là

O2 =

s
4Qmax�2

V1

⌦V1R⌦RV1

K1

 s
4Qmax�2

V1

⌦V1R⌦RV1

!
. (25)

Thay th∏ các bi∫u th˘c (23) và (25) vào (8) s≥ dπ dàng có
�˜Òc xác sußt d¯ng t§i V1 là OPV1 nh˜ trong bi∫u th˘c (9).

Ti∏p theo là trình bày các b˜Óc ch˘ng minh �∫ nh™n �˜Òc
OPV2 . Theo �ó, t¯ các bi∫u th˘c (3), (5) và (12) chúng ta vi∏t
l§i OPV2 nh˜ sau

OPV2 = Pr

 
a2PS|h1|

2

a1PS|h1|
2 + �2

R

 �th,
a2PR|g2|2

a1PR|g2|2 + �2
V2

 �th

!

= 1� Pr

 
a2PS|h1|

2

a1PS|h1|
2 + �2

R

> �th

!

⇥ Pr

 
a2PR|g2|2

a1PR|g2|2 + �2
V2

> �th

!

= 1� Pr

⇣
Z1 > �1

⌘
Pr

⇣
Z3 >  

⌘
. (26)

trong �ó �1 =
�th

PS(a2�a1�th)
và  =

�th

PR(a2�a1�th)
.

Thay th∏ các bi∫u th˘c (20) vào các bi∫u th˘c xác sußt �Îc
l™p  (26) chúng ta nh™n �˜Òc OPV2 nh˜ công th˘c (13).
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Tóm tắt— Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất mô 

hình mạng nơron CV-CNN để trích xuất độ cao rừng từ 
ảnh PolInSAR. Trong mô hình được đề xuất, hệ số giao 
thoa phân cực phức tối ưu được đưa tới đầu vào của 
mạng CV-CNN để thực hiện quá trình huấn luyện tại các 
độ cao rừng khác nhau. Kết quả mô phỏng và tính toán 
trên phần mềm Matlab đối với mô hình mạng CV-CNN 
đề xuất đã cho ra độ chính xác xác định độ cao rừng đạt 
98.4%, 99.2%, 98.2% và 98.9% lần lượt ở các khu vực 
rừng có độ cao tương ứng là 15m, 20m, 25m và 30m.  

Từ khóa- Rađa tổng hợp mặt mở giao thoa phân cực, 
độ cao rừng, mạng nơron học sâu tham số phức, hệ số kết 
hợp giao thoa phức, pha bề mặt. 

I.  GIỚI THIỆU 
Hiện nay, vấn đề biến đổi khí hậu đã và đang ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của tất cả 
các quốc gia trên toàn thế giới, đặc biệt là khối các 
nước đang phát triển. Để kiểm soát lượng khí thải 
nhằm giảm thiểu hiệu ứng nhà kính thì việc giám sát 
chặt chẽ nguồn tài nguyên rừng là hết sức cấp thiết. 
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công 
nghệ, đã có nhiều các kỹ thuật được ứng dụng để nâng 
cao hiệu quả của công tác quản lý, giám sát và bảo vệ 
rừng. Tuy nhiên, hệ thống rađa tổng hợp mặt mở giao 
thoa phân cực (Polarimetric Interferometry Synthetic 
Aperture Radar: PolInSAR) vẫn cho thấy những ưu thế 
vượt trội và đạt hiệu quả cao trong việc trích xuất các 
tham số rừng. Trong hai thập kỷ vừa qua, nhiều 
phương pháp và kỹ thuật phân tích đã được đề xuất như 
phương pháp ESPRIT (Estimation of Signal Parameter 
via Rotational Invariance Techniques) [1], phương 
pháp nghịch chuyển ba trạng thái [2]. Tuy nhiên những 
phương pháp đó đều có các hạn chế nhất định. Phương 
pháp ESPRIT có xu hướng ước lượng thấp các tham số 
thực vật do sóng điện từ bị suy hao trong môi trường 
mặt đất. Với phương pháp nghịch chuyển ba trạng thái, 
chúng ta phải thực hiện ước lượng bình phương tối 
thiểu nhiều tham số. Việc ước lượng này rất phức tạp 
và đó là một điều kiện hạn chế khi thực hiện. Ngoài ra, 
nhiều kỹ thuật phân hoạch cũng được đưa ra để phân 
tích ảnh PolInSAR như phân hoạch Freeman-Durden 
[3-4], phân hoạch bốn thành phần Yamaguchi [5], phân 

hoạch Cloude-Pottier [6-7]. Tuy nhiên, cấu trúc phân 
tán của rừng ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tán xạ 
ngược của tín hiệu từ mặt đất về anten thu, do vậy các 
tham số bề mặt trong các phương pháp này có độ ổn 
định và độ chính xác không cao. 

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence: AI), vạn 
vật kết nối (Internet of Things: IoT) và dữ liệu lớn (Big 
data) là những yếu tố cốt lõi của cách mạng công 
nghiệp 4.0. Hiện nay không thể phủ nhận lợi ích đem 
lại của AI, đã có rất nhiều các ứng dụng công nghệ ra 
đời dựa trên cơ sở nền tảng của AI. Vấn đề trích xuất 
tham số rừng là một bài toán đòi hỏi việc xử lý dữ liệu 
lớn và vô cùng phức tạp, việc sử dụng mạng nơron học 
sâu vào giải quyết bài toán này sẽ phù hợp và có tính 
khả quan rất cao. 

Bài báo này đề xuất một phương pháp nâng cao độ 
chính xác cho ước lượng tham số rừng từ dữ liệu ảnh 
PolInSAR bằng cách sử dụng mạng nơron giá trị số 
phức (Complex Valued Convolutional Neural 
Network: CV-CNN) để xử lý từng điểm ảnh. Trong 
phương pháp đề xuất, đầu tiên mỗi điểm ảnh sẽ được 
biến đổi thành các hệ số giao thoa phân cực phức tương 
ứng với các kênh phân cực, ma trận hệ số này sẽ được 
đưa tới đầu vào của mạng CV-CNN, dữ liệu được sử 
dụng để đánh giá chính là các hệ số giao thoa phân cực 
tối ưu tương ứng với mỗi dữ liệu điểm ảnh tại đầu vào 
của mạng, thu nhận được từ thuật toán mà chúng tôi 
xây dựng, để thực hiện quá trình huấn luyện cho mạng 
tại các độ cao rừng khác nhau. Từ giá trị tối ưu tại đầu 
ra của mạng CV-CNN chúng tôi tiến hành trích xuất 
tham số rừng, từ đó làm cơ sở để lập bản đồ độ cao 
rừng. Các kết quả mô phỏng và phân tích đã cho thấy 
rằng phương pháp đề xuất đã mang lại hiệu quả tốt và 
có tính ổn định rất cao. Đồng thời phương pháp này 
cũng cho kết quả chính xác rất cao trên mọi loại địa 
hình rừng trong thực tế. 

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 
1. PolInSAR 

Một hệ thống giao thoa, phân cực hoàn toàn quét 
mỗi phần tử phân giải trong một khu vực từ hai góc 
quét khác nhau sẽ cho hai ma trận tán xạ � �1S  và � �2S . 
Với trường hợp tán xạ ngược trong môi trường tương 
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hỗ, các véc tơ tán xạ Pauli ba chiều 
1Pk
�

 và 
2Pk
�

 được 
cho bởi công thức sau:  

� �2 ; 1, 2
i

Ti i i i i
P hh vv hh vv hvk S S S S S i� �� � 	 �
 �
�         (1) 

Trong đó � �� ; , ,
mn

iS m n h v� là các hệ số tán xạ đặc 
trưng cho các kênh phân cực ngang, và phân cực đứng 
của 2 hệ thống SAR. Dữ liệu thu được từ hệ thống 
PolInSAR thường được biểu diễn thông qua một ma 
trận vuông cấp 6 [10]: 
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Trong đó, toán tử � biểu thị mức lấy trung bình 

toàn bộ trong quá trình xử lý dữ liệu, � �*T� biểu thị toán 
tử chuyển vị và liên hợp phức của ma trận. � �1T  và � �2T  
là các ma trận Hermitian, mô tả các thuộc tính phân 
cực của mục tiêu thu được từ mỗi hệ thống PolSAR 
riêng lẻ, trong khi đó � ��  là ma trận phức phi-
Hermitian, nó bao hàm các thông tin giao thoa và phân 
cực của mục tiêu. 

Sự kết hợp giao thoa phân cực của hệ thống 
PolInSAR được mô tả bằng một hàm phân cực của hai 
ảnh được biểu diễn như sau [10,11]: 
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TT TT
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�           (3) 

Trong đó, 1�
�

, 2�
�

là các véc tơ phức đơn nhất, nó 
định nghĩa sự lựa chọn của mỗi trạng thái phân cực. 

 
2. Mạng nơron tích chập giá trị phức (CV-CNN) 

Như được trình bày trong Hình 1, kiến trúc của 
CV-CNN có thể được coi là một biến thể của mạng 
nơron học sâu. Nó được thiết kế để học tập các đặc 
tính của hình ảnh đầu vào, từ đó có thể phân loại được 
các đối tượng trong những hình ảnh đó. Để phân loại 
độ cao rừng trong ảnh SAR, giá trị giao thoa phân cực 
của hình ảnh SAR ở dạng số phức có thể được đưa vào 
mạng CV-CNN. Thành phần chính của mạng CV-
CNN là các lớp ẩn gồm lớp chập (Convolutional layer) 
và lớp gộp (Pooling layer). Trong khi lớp chập được 
sử dụng để tăng cường những đặc trưng hữu ích của 
dữ liệu đầu vào và tạo ra các bản đồ đặc trưng ở đầu ra 

của nó thì lớp gộp đóng vai trò trích xuất những đặc 
trưng hữu ích và có thể làm giảm kích thước ma trận 
đặc trưng ở đầu ra. Sau khi qua các tầng tích chập và 
gộp, bản đồ đặc trưng được duỗi thẳng thành một 
vector để tạo bộ phân loại. Sau khi trích xuất tính năng 
qua nhiều tầng tích chập và gộp, lớp đầu ra cuối cùng 
là vectơ mà các phần tử của nó là các giá trị phức đóng 
vai trò là bộ phân loại để dự đoán chiều cao của rừng. 
Trong CV-CNN, nhãn được gắn cho các giá trị chiều 
cao là các giá trị nhị phân, trong đó giá trị ON được 
thay bởi (1 + 1∗j), còn những giá trị còn lại bằng 0. Số 
lượng phân lớp tại đầu ra tương ứng với sô lượng các 
giá trị độ cao mà chúng ta định nghĩa, chẳng hạn trong 
bài báo này, số lượng phân lớp ở đầu ra là 4, tương 
ứng với 4 giá trị độ cao 15 m, 20 m, 25 m và 30 m. 
Sau khi tính khoảng cách giữa mỗi phần tử trong vectơ 
đầu ra và (1 + 1∗ j), số vị trí của phần tử với khoảng 
cách nhỏ nhất là loại được yêu cầu phân loại. Với mẫu 
đầu vào và nhãn của chúng, các thông số của CV-
CNN được học có giám sát từ đầu đến cuối bằng cách 
giảm thiểu hàm mất mát (Loss function) trên dữ liệu 
đào tạo. Trong đề xuất này, mô hình của chúng tôi sử 
dụng hàm sai số bình phương nhỏ nhất để tạo giá trị 
cho quyết định phân loại của mỗi độ cao rừng [8].  

 

III. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT 
1. Ước lượng tập kết hợp 

Bằng cách thay đổi trạng thái phân cực thu và phát, 
chúng ta có được các cơ chế tán xạ tối ưu với độ kết 
hợp giao thoa là lớn nhất. Tối ưu hệ số kết hợp phân 
cực cho phép chúng ta giảm độ không chắc chắn trong 
ước lượng pha giao thoa. Ta sẽ xây dựng một thuật 
toán tối ưu 

Trong bài báo này chúng tôi đề xuất sử dụng lý 
thuyết tập kết hợp để xác định pha bề mặt cũng như hệ 
số kết hợp tối ưu phức đặc trưng cho thành phần tán xạ 
trực tiếp từ tán cây. Trong đó hệ số kết hợp tối ưu 
phức này được sử dụng như tập dữ liệu đánh giá cho 
mạng CV-CNN. Ta có: 

� �
*

2

j je e� �

�
	� ��

� �  với )0( �� ��     (4a) 

2/1
12

2/1 		 ��� TT                       (4b) 

Hình 1. Tổng quan về kiến trúc CV-CNN 
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Trong đó 1 2( ) 2T T T� �   
Bằng cách cho giá trị �  thay đổi trong dải từ 0 đến π 
và ta thực hiện phân tích trị riêng ma trận � ��� . Với 

mỗi giá trị của �  ma trận � ���  có ba trị riêng là 
; 1 3

k
k� � � , giả sử rằng 3� là trị riêng có argument 

lớn nhất và 1�  có argument nhỏ nhất. Theo lý thuyết 
tán xạ tín hiệu rađa trong môi trường tự nhiên [2] thì 
thành phần 3� có mối quan hệ mật thiết với quá trình 
tán xạ trực tiếp từ tán cây trong khi đó thì thành phần 
tán xạ bề mặt lại liên quan đến hai trị riêng còn lại. 

 
Hình 2. Biểu diễn hình học của các hệ số kết hợp giao 

thoa trên mặt phẳng phức 
Tương ứng với mỗi trị riêng ta hoàn toàn có thể 

xác định được hai hệ số kết hợp giao thoa phức tương 
ứng với hai thành phần tán xạ chính trong môi trường 
rừng như sau: 

**
3 31 1

1 3* *
1 1 3 3

( )( ) ;
( ) ( )

k T kk T k
k k

k k k kT T
� �� �� �
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��

� �� �  (5) 

Đầu tiên ta thực hiện lựa chọn các cặp giá trị kết 
hợp tối ưu phân cực � �1 3,� �� � theo điều kiện sau: 

1

3

arg( ) arg( )
arg( ) arg( )

HH

HV

� �
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��
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� �

               (6) 

Giả sử, ta nhận được một tập hợp gồm M cặp 
� �1 3,� �� �  thỏa mãn điều kiện (6). Cặp giá trị kết hợp tối 

ưu phân cực � �1 3,opt opt� �� � sẽ được xác định sao cho 
khoảng cách giữa hai kênh phân cực này là cực đại: 

3 1 max� �	� �                   (7) 
Ta thực hiện biểu diễn hai hệ số này lên trên mặt 
phẳng phức và vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm 
này. Đường thẳng này cắt đường tròn đơn vị tại hai 
điểm và một trong hai điểm đó sẽ là pha bề mặt (Hình 
2). Khi đó, pha giao thoa của địa hình mặt đất được 
xác định như sau: 

� 0 1 3arg (1 )opt opt X� � �� 	 	� �             (8) 

Trong đó: X nghiệm phương trình bậc hai 

2
2 40

2
B B ACAX BX C X

A
	 	 	

� � � � �     (9) 

Với 2

3 1optA �� 	� ; � *
1 3 32 Re ( )opt opt optB � � �� 	� � � ; 

2

1 3
opt optC � �� 	� � . 

 
2. Ước lượng độ cao rừng dựa trên mạng CV-CNN 

Trong phần này, chúng tôi trình bày việc thực hiện 
chi tiết CV-CNN được đề xuất để phân loại hình ảnh 
SAR / POLSAR. Dữ liệu SAR / POLSAR, với mỗi 
điểm ảnh được chuyển thành ma trận các hệ số kết hợp 

ij�
~ (i, j đại diện cho các kênh phân cực đứng và ngang) 

được xác định theo công thức (3), cùng với pha bề mặt 
0�  được sử dụng làm các tính năng đầu vào cho mạng 

CNN, giá trị của 3
opt��  được sử dụng làm dữ liệu đánh 

giá cho quá trình học của mạng. Đầu ra của mạng là 4 
phân lớp tương ứng với 4 giá trị độ cao rừng 15m, 
20m, 25m và 30m. Mạng được xây dựng theo kiến 
trúc trong Hình 1. Theo đó, mạng được thiết kế với N 
tầng, mỗi tầng gồm một lớp tích chập và một lớp gộp. 
Lớp tích chập được thiết kế với K bộ lọc, và mỗi bộ 
lọc có kích thước là q×q. Trong thử nghiệm này, 
chúng tôi thực hiện khảo sát hiệu năng của mạng CV-
CNN theo chỉ tiêu độ chính xác ước lượng độ cao rừng 
và tốc độ tính toán (đo bằng thời gian thực thi của mô 
hình). Kết quả đầu ra của mạng CV-CNN là giá trị ước 
lượng, phân loại độ cao rừng. 

 
Hình 3. Lưu đồ thuật toán của mô hình đề xuất. 
Với thuật toán tối ưu được xây dựng thì tại đầu vào 

của mạng ta sẽ nhận được thành phần ,i j��  tương ứng 

với mỗi điểm ảnh. Chúng tôi tiến hành xây dựng bảng 
tra cứu LUT (Lookup table) hai chiều của hệ số kết 
hợp giao thoa phức cho thành phần tán xạ trực tiếp từ 
tán cây v�

~  với hai thông số, độ cao rừng vh  và hệ số 

hấp thụ sóng �. 
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Trong đó 0� là góc của sóng tới và zK là hệ số sóng 

đứng. Khi đó độ cao rừng vh  và hệ số hấp thụ sóng � 

hoàn toàn có thể được trích chọn dựa trên điều kiện 
opt
out v� �	� � cực tiểu. 

Lưu đồ của thuật toán đề xuất được trình bày tóm lược 
trên Hình 3. 

IV. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG 
Trong phần này, phương pháp đề xuất được áp dụng 

với dữ liệu PolInSAR được mô phỏng bằng phần mềm 
PolSARproSim. Kịch bản rừng mô phỏng và các tham 
số hệ thống được mô tả chi tiết như trường hợp cụ thể 
được thể hiện trong Bảng 1. Với kết quả mô phỏng có 
được sẽ là cơ sở để đánh giá độ chính xác của mô hình 
ước lượng mà chúng tôi đề xuất 

Bảng 1. Các tham số của kịch bản mô phỏng 

Độ cao Đường cơ 
sở dọc 

Tần số 
trung tâm 

Đường cơ 
sở ngang 

3000m 1.0 m 1.3 GHz 10m 
Góc tới Mật độ Loại cây Độ cao cây 

450 900 
cây/Ha 

Cây tán 
rộng 20 m 

 
Hình ảnh màu Pauli của một khu vực khảo sát rừng 

được thể hiện như Hình 4 

 
 

Hình 4. Ảnh màu Pauli 
Trước tiên, mô hình CV-CNN với 2 tầng tích chập 

và gộp được chỉ định. Lớp tích chập được thiết kết với 
số lượng bộ lọc khác nhau (K = 8, 16, 32 và 64), mỗi 
bộ lọc có kích thước 3×3. Sau khi huấn luyện mạng 
CV-CNN với tập dữ liệu được tạo ra từ chương trình 
phần mềm PolSAR prosim với các độ cao rừng như đã 
trình bày ở trên, mạng CV-CNN đã huấn luyện được 
thử với một tập dữ liệu khác độc lập để kiểm chứng 
hiệu năng của nó. Kết quả thử nghiệm được thể hiện 

trong Hình 5 cho thấy, với cấu hình như trên thì số 
lượng bộ lọc càng lớn mạng CV-CNN càng cho độ 
chính xác cao hơn, tuy nhiên nếu số lượng bộ lọc quá 
lớn thì số lượng các trọng số xuất hiện trong quá trình 
huấn luyện tăng đột biến sẽ làm gia tăng đáng kể thời 
gian huấn luyện cho mạng. 

 
Hình 5. Độ chính xác ước lượng độ cao rừng phụ 

thuộc vào số lượng bộ lọc trong lớp tích chập 
Chúng tôi lựa chọn số lượng bộ lọc tối ưu cho mỗi 

tầng tích chập là 32 bộ lọc (33 ngàn trọng số). Tiếp 
theo, chúng tôi thực hiện khảo sát mô hình mạng 
nơron với số lượng các tầng tích chập và gộp khác với 
N = 2, 3, 4, 5. Trong thí nghiệm này, lớp tích chập 
được thiết kế cố định với 32 bộ lọc, mỗi bộ lọc có kích 
thước 3×3. Hình 6 thể hiện mối liên hệ giữa độ chính 
xác ước lượng độ cao rừng với số lượng các tầng tích 
chập và gộp. Có thể thấy rằng, việc tăng số lượng các 
tầng tích chập và gộp sẽ giúp cho việc ước lượng độ 
cao rừng sẽ chính xác hơn, tuy nhiên cùng với đó sẽ 
làm cho kích thước mạng CV-CNN lớn hơn dẫn tới 
tốc độ tính toán giảm xuống. 

 
Hình 6. Độ chính xác ước lượng độ cao rừng phụ 

thuộc vào số tầng tích chập và gộp 
Từ các kết quả mô phỏng thử nghiệm, chúng tôi 

đưa ra lựa chọn số tầng tích chập và gộp là 3 tầng vì 
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nếu có tăng thêm số tầng thì kích thước của mạng tăng 
đột biến trong khi đó hiệu suất của mạng không tăng 
đáng kể. Kế thừa kết quả từ hai thí nghiệm trên, chúng 
tôi lựa chọn mạng CV-CNN với 3 tầng tích chập và 
gộp, mỗi lớp tích chập có 32 bộ lọc, và tiến hành thay 
đổi kích thước của bộ lọc với các giá trị lần lượt là 
{3×3; 4×4; 5×5; 6×6 và 7×7}. Kết quả khảo sát của 
thử nghiệm này được thể hiện trong Hình 7. Hình vẽ 
mô tả  cho thấy khi tăng kích thước bộ lọc độ chính 
xác phân biệt độ cao rừng giảm xuống. Khi tăng kích 
thước bộ lọc lên 4×4 thì hiệu năng của mạng tăng 
không đáng kể lại làm gia tăng cấu trúc của mạng dẫn 
đến tốc độ tính toán chậm hơn. Chúng tôi lựa chọn 
kích thước tối ưu cho bộ lọc là 3×3. 

 
Hình 7. Độ chính xác ước lượng độ cao rừng phụ 

thuộc vào kích thước bộ lọc 
Như vậy mô hình mạng CV-CNN mà chúng tôi đề 

xuất sẽ là mạng được cấu hình với 3 lớp tích chập, 32 
bộ lọc và kích thước bộ lọc 3×3. Hiệu năng ước lượng 
độ cao rừng so với chiều cao thực tế khi sử dụng mạng 
nơron đề xuất được thể hiện như trong Hình 8. 

 
Hình 8. Ma trận so sánh giá trị ước lượng độ cao 

rừng so với chiều cao thực tế với mạng đề xuất 
Từ ma trận so sánh ta thấy rằng hiệu suất ước 

lượng độ cao rừng đạt kết quả khá cao, các sai số trong 

ước lượng nhầm độ cao trong quá trình huấn luyện 
không vượt quá 0.6%. Phương pháp đề xuất đã cải 
thiện đáng kể hiệu suất ước lượng độ cao rừng so với 
các phương pháp ESPRIT, phương pháp nghịch 
chuyển ba trạng thái trước đó. 

V. KẾT LUẬN 
Bài báo đã xây dựng và đề xuất một mô hình mới 

với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao độ 
chính xác cho ước lượng tham số rừng sử dụng ảnh 
PolInSAR băng L. Mô hình đề xuất đã tìm kiếm hệ số 
kết hợp giao thoa phức tối ưu có ít nhất sự ảnh hưởng 
của thành phần tán xạ bề mặt nhằm nâng cao kết quả 
ước lượng độ cao rừng. Kết quả thực nghiệm chỉ ra 
rằng các tham số rừng có thể được trích xuất trực tiếp 
và chính xác hơn bằng mô hình đề xuất. Trong tương 
lai, các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm tiếp theo 
sẽ được thực hiện để cải thiện hiệu suất của mô hình 
đề xuất. 
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Tóm tắt - Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất 

phương pháp nâng cao khả năng phát hiện mục tiêu trên 
nhiễu nền (tăng độ tương phản của tín hiệu có ích  và 
nhiễu nền) của hệ thống ra đa giám sát dựa trên cơ sở lựa 
chọn cấu trúc tín hiệu thăm dò điều tần tuyến tính 
(ĐTTT) kết hợp điều chế đường bao biên độ xung thăm dò 
theo hàm Taylor. Phương pháp và kết quả khảo sát được 
thực hiện trong bài báo chỉ rõ ưu điểm của phương pháp 
được đề xuất và là cơ sở để lựa chọn cấu trúc tín hiệu 
thăm dò của hệ thống ra đa giám sát. 

Từ khóa - Điều tần tuyến tính, hệ thống ra đa giám 
sát, hàm tự tương quan, điều chế đường bao biên độ 

I. GIỚI THIỆU 

Việc phát hiện các mục tiêu có diện tích phản xạ hiệu 
dụng thấp (tín hiệu phản xạ từ mục tiêu và nền gần ngang 
nhau, đặc biệt khi mục tiêu đứng yên) trên bề mặt nền (ví dụ 
trên mặt biển) là bài toán khó đối với các ra đa thông thường 
khi việc phát hiện chỉ thực hiện theo tham số diện tích phản 
xạ hiệu dụng của mục tiêu. Các kết quả nghiên cứu [1-3, 7, 8] 
chỉ ra rằng, các đối tượng quan sát trên bề mặt trái đất của hệ 
thống ra đa giám sát rất đa dạng về cấu trúc, đặc tính bức xạ 
thứ cấp. Ngoài ra, hệ số phản xạ sóng điện từ của các đối 
tượng này còn phụ thuộc vào loại chất liệu, độ ẩm, góc quan 
sát của ra đa, tính chất phân cực và tần số điều chế của tín 
hiệu thăm dò.v.v…Trong lĩnh vực quân sự, để theo dõi các 
hoạt động quân sự đối phương vai trò của hệ thống ra đa 
giám sát càng trở lên quan trọng, đòi hỏi yêu cầu cao về khả 
năng phân biệt cũng như nhận dạng chính xác mục tiêu đối 
phương có lợi thế rất lớn cho nhiệm vụ tác chiến đường 
không. Vấn đề nâng cao khả năng phát hiện, nhận dạng mục 
tiêu quân sự trên bề mặt trái đất của đối phương sẽ khó khăn 
hơn trong trường hợp đối phương thực hiện ngụy trang theo 
địa hình hay ngụy trang điện tử. Khi đó, độ tương phản của 
mục tiêu và nhiễu nền giảm đáng kể. Trong nghiên cứu [4] đã 
chỉ ra việc sử dụng các tín hiệu thăm dò điều chế pha, tần số 
(mã Baker, mã M, ĐTTT liên tục, rời rạc hay bậc thang) có 
nhiều lợi thế. Tuy nhiên, khi sử dụng các dạng điều chế mã 
Baker, mã M cần yêu cầu độ rộng xung con hẹp cỡ vài đến 
vài chục na nô giây mới đáp ứng được yêu cầu về khả năng 
phân biệt mục tiêu của hệ thống ra đa. Điều này đòi hỏi 
cấu hình cao của thiết bị xử lý và độ chính xác của hệ 
thống anten, đường truyền cũng như việc đồng bộ và 
khử ghép thu-phát. Trong trường hợp sử dụng tín hiệu 
ĐTTT với đường bao biên độ hình chữ nhật cho phép 
thực hiện kỹ thuật tương đối đơn giản các thiết bị phát 
và lọc tối ưu chúng. Song gặp phải hạn chế là sự đa trị 
đo cự ly khi chưa biết vận tốc của mục tiêu và sự xuất 
hiện của các bướu phụ sau bộ lọc nén xung và là 
nguyên nhân giảm khả năng phát hiện, khả năng phân 
biệt mục tiêu trên bề mặt trái đất. Để khắc phục hạn 
chế này, phương pháp xử lý trọng lượng tín hiệu phản 
xạ được sử dụng. Khi đó sẽ xuất hiện các tổn hao phụ 
do không phối hợp đặc tuyến tần số của phần tuyến 

tính máy thu với phổ của tín hiệu phản xạ [4]. Một 
phương pháp được chúng tôi đề xuất nhằm nâng cao tỉ 
số tín hiệu mục tiêu/nhiễu nền là điều chế đường bao 
biên độ tín hiệu xung thăm dò theo dạng hàm Taylor. 

Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau: 
trong phần II, chúng tôi miêu tả phương pháp đề xuất. 
Trong phần III, trình bày mô hình và phương pháp 
khảo sát. Trong phần IV là kết quả khảo sát và đánh 
giá độ lợi tỷ số tín hiệu có ích/nhiễu nền của phương 
pháp được đề xuất so sánh với hệ thống ra đa sử dụng 
cấu trúc tín hiệu thăm dò tương tự nhưng không điều 
chế đường bao (đường bao biên độ hình chữ nhật). 
Cuối cùng, chúng tôi kết luận bài báo trong phần V. 

II. PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ ĐƢỜNG BAO BIÊN 
ĐỘ XUNG ĐTTT 

Trên hình 1 đưa ra mô hình vật lý hệ thống ra đa 
giám sát đặt trên máy bay, hình 2 là sơ đồ cấu trúc của 
hệ thống ra đa giám sát sử dụng tín hiệu thăm dò dạng 
xung ĐTTT đường bao vuông. 

 
Hình 1. Mô hình vật lý hệ thống ra đa giám sát đặt trên máy 

bay 

 
Hình 2. Sơ đồ cấu trúc của hệ thống ra đa giám sát 
Với hệ thống ra đa giám sát sử dụng tín hiệu thăm dò 

dạng xung ĐTTT có điều chế đường bao biên độ, dạng 
hàm điều chế đường bao biên độ xung thăm dò được lựa 
chọn là hàm Taylor: 

)/(cos)1()( 2
xtkkt WS�� <                  (1) 

ở đây, k – độ cao của đáy hàm Taylor, xW - độ rộng xung 
thăm dò. Biểu thức toán học của tín hiệu thăm dò 
được viết ở dạng: 
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Trong đó 0U  là biên độ, f0 là tần số mang trung 

tâm, 0M  là pha đầu, rect(.) là hàm xung vuông được 
xác định như sau: 
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P  là lượng di tần trong độ 

rộng xung xW . Để tạo ra tín hiệu thăm dò tương ứng 
với mô hình toán học được thể hiện trong biểu thức 2, 
mô đun điều chế-khuếch đại (ĐcKđ) được sử dụng 
(hình 3). Trong đó, Uv – là tín hiệu xung điều tần 
tuyến tính có đường bao biên độ hình chữ nhật, Uđc – 
là điện áp điều chế đường bao biên độ xung, Ur – là 
tín hiệu đầu ra. Kết quả trong các nghiên cứu [5, 6] 
chỉ ra khả năng đáp ứng của công nghệ cho giải pháp 
kỹ thuật điều chế đường bao biên độ xung điều tần 
tuyến tính theo các tham số của bảng 1 với độ chính 
xác cao. 

 
Hình 3. Mô đun điều chế-khuếch đại 

Bảng 1. Tham số làm việc của mô đun ĐcKđ 
TT Tham số Giá trị 
1 Dải tần số làm việc, MHz 380-520 
2 Độ rộng xung, µs 200 
3 Công suất cực đại của xung, W 1500 

4 Dạng hàm điện áp điều chế Taylor 
(biểu thức 2) 

III. MÔ HÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP KHẢO SÁT 
Mô hình khảo sát: 
Để đánh giá ưu điểm của phương pháp được đề 

xuất trong bài báo so với hệ thống ra đa sử dụng cấu 
trúc tín hiệu thăm dò tương tự nhưng không điều chế 
đường bao, mô hình khảo sát được giả thiết như sau: 

Độ rộng búp sóng chính giản đồ hướng anten 
trong mặt phẳng thẳng đứng ở mức 50% công suất là 
50-60 độ, trong mặt phẳng ngang là 1-2 độ. 

Tín hiệu phản xạ từ mục tiêu cũng như mỗi phần 
tử phân biệt theo cự li đối với bề mặt nền là tổng của 
các tín hiệu phản xạ từ các phần tử phản xạ thành 
phần cấu thành nó và được xem là những véctơ độc 
lập có hàm phân bố biên độ Rayleigh [9]. Trên hình 4 
đưa ra dạng hàm phân bố biên độ của tín hiệu phản xạ 
từ mục tiêu và từ mỗi phần tử phân biệt theo cự li đối 
với bề mặt nền. 

 
Hình 4. Dạng hàm phân bố biên độ của tín hiệu phản 

xạ từ mục tiêu và nhiễu nền 

Phương pháp khảo sát: 
Bước 1: Tạo cấu trúc tín hiệu thăm dò 
Bước 2: Tạo tín hiệu phản xạ từ mục tiêu và nhiễu 

nền 
Bước 3: Xây dựng thuật toán lọc nén tương quan 
Bước 4: Hiển thị kết quả đầu ra của thuật toán lọc 

nén tương quan 
Các tham số của cấu trúc tín hiệu thăm dò và tín 

hiệu phản xạ từ mục tiêu và nhiễu nền được thể hiện 
trong bảng 2. 

Bảng 2. Tham số khảo sát, đánh giá 

Tần số 
trung tần 

đầu vào bộ 
lọc nén, 
MHz 

Tần số 
lấy mẫu 

– flm, 
MHz 

Độ 
rộng 
xung, 
µs 

Tỷ số tín 
hiệu có 
ích/tạp 

nền (theo 
biên độ), 

dB 

Hệ số 
điều tần 

Kết quả 
mô phỏng 

70  256  200 6 0.7E12 Hình 5 
70  256  200 6 0.07E12 Hình 6 
70  256  200 6 0.7E12 Hình 7 

IV. KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ 
Trên hình 5 và 6, chúng tôi đưa ra kết quả xử lý 

sau thuật toán lọc nén tương quan cho mục tiêu đơn 
tương ứng với tham số cấu trúc tín hiệu thăm dò được 
lựa chọn trong bảng 2. Tọa độ trên trục “thời gian” 
của các hình được xác định là 106k/flm µs, k là chỉ số 
trên trục hoành. Đường nét liền tương ứng sử dụng 
cấu trúc tín hiệu ĐTTT điều chế đường bao theo hàm 
Taylor, đường nét chấm – điều chế đường bao tín hiệu thăm 
dò dạng hình chữ nhật. 

 
Hình 5. So sánh độ lợi tỷ số tín hiệu mục tiêu/nhiễu nền sau 
thuật toán lọc nén tương quan của phương pháp điều chế 

đường bao theo hàm Taylor và đường bao tín hiệu thăm dò 
dạng hình chữ nhật (độ di tần trong xung là 140 MHz). 
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Hình 6. So sánh độ lợi tỷ số tín hiệu mục tiêu/nhiễu nền sau 
thuật toán lọc nén tương quan của phương pháp điều chế 

đường bao theo hàm Taylor và đường bao tín hiệu thăm dò 
dạng hình chữ nhật (độ di tần trong xung là 14 MHz) 
Từ hình 5 và 6 cho thấy độ lợi (độ tương phản) tỷ số tín 

hiệu mục tiêu/nhiễu nền sau thuật toán lọc nén tương quan 
của phương pháp điều chế đường bao theo hàm Taylor so 
với phương pháp điều chế đường bao tín hiệu thăm dò dạng 
hình chữ nhật đạt cỡ khoảng 10 dB khi độ di tần trong xung 
thay đổi trong dải tương đối rộng từ 14 đến 140 MHz.  Điều 
này được giải thích bởi các bướu phụ lân cận búp chính của 
hàm tự tương quan của tín hiệu thăm dò khi điều chế đường 
bao theo hàm Taylor có mức thấp hơn so với đương bao 
dạng hình chữ nhật (hình 7). Tuy nhiên, khi giảm giá trị di 
tần (giảm hệ số điều chế tần số) trong xung khả năng phân 
biệt và mức độ mô tả chân dung mục tiêu theo cự li cũng 
giảm (so sánh kết quả mô phỏng trên hình 5 và 6). Như vậy, 
kết quả khảo sát trên chứng minh ưu điểm của phương pháp 
điều chế đường bao biên độ xung ĐTTT, cho phép nâng cao 
khả năng mô tả, phát hiện các mục tiêu trên nền nhiễu của hệ 
thống ra đa mô tả không-đối đất. 

 

10
lo

g1
0R

(τ
) 

 
 Thời gian, 106.k/flm, µs 
Hình 7. Hàm tự tương quan tín hiệu xung thăm dò sau 
bộ lấy mẫu (flm=256MHz), màu đỏ - thực hiện điều chế 

đường bao biên độ xung theo hàm Taylor (k=0,22), màu 
xanh – đường bao biên độ xung dạng hình chữ nhật 

V. KẾT LUẬN 
Bài báo đã đề xuất giải pháp sử dụng xung thăm dò 

ĐTTT kết hợp điều chế đường bao biên độ xung theo dạng 
hàm Taylor. Ưu điểm của giải pháp này là không quá phức 
tạp về mặt kỹ thuật thực hiện, đồng thời tăng tỷ số búp 
chính/bướu phụ (tăng độ tương phản của tín hiệu có ích và 
nhiễu nền), nó cho phép nâng cao chất lượng mô tả và phát 
hiện của các hệ thống ra đa giám sát bề mặt trái đất. Việc lựa 
chọn các dạng hàm điều chế đường bao (dạng hàm sin, cos, 
hình chuông...) cũng như vấn đề mô hình hóa tín hiệu phản 
xạ về từ mục tiêu và nhiễu nền có tính đến sự giao thao của 
tia trực xạ và phản xạ là hướng nghiên cứu tiếp theo của 
chúng tôi. 
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Abstract—Nghiên cứu này đề xuất một phương pháp 
phân loại ảnh viễn thám siêu phổ (AVTSP). Chúng tôi sử 
dụng một khung mạng nơ-ron tích chập mới để trích 
xuất các đặc điểm cục bộ của ảnh viễn thám siêu phổ, và 
sau đó sử dụng một thuật toán máy học hạt nhân cấp tốc 
(kernel extreme learning machine, KELM) để phân loại 
các đối tượng khác nhau. Các thí nghiệm được thực hiện 
trên hai ảnh viễn thám siêu phổ và thu được kết quả 
phân loại tốt. 

Keywords- Ảnh viễn thám siêu phổ, mạng nơ-ron tích 
chập (convolutional neural network, CNN), máy học hạt 
nhân cấp tốc (kernel extreme learning machine, KELM), 
phân loại. 

I. GIỚI THIỆU 
Gần đây, thuật toán học sâu đã thu hút sự chú ý của các 
nhà nghiên cứu trong việc phân loại ảnh viễn thám siêu 
phổ [1], [2]. Mou và cộng sự [3] đã đề xuất một khung 
mạng nơ-ron lặp lại sâu cho phân loại AVTSP. Mô 
hình này có thể phân tích hiệu quả các pixel siêu phổ 
và xác định các đối tượng thông qua một mạng suy 
luận. Zhou và cộng sự [4] đưa ra một mô hình phân 
loại AVTSP bằng cách sử dụng một mạng nhớ ngắn-
dài hạn. Đầu tiên, mô hình sử dụng thuật toán phân tích 
thành phần chính để trích xuất các tính năng chính của 
AVTSP, sau đó nhập các tính năng của mỗi pixel vào 
mạng nhớ ngắn-dài hạn để học và cuối cùng sử dụng 
bộ phân loại Softmax để phân loại từng pixel. Zhao và 
cộng sự [5] đã đề xuất một khung mạng nơ-ron tích 
chập nhiều lớp để phân loại AVTSP. Khung có hai mô-
đun: “mạng quyết định và mạng phức hợp” và sử dụng 
phương pháp biểu quyết để thu được kết quả hợp nhất 
của hai mạng này. Wang và cộng sự [6] đã sử dụng 
mạng nơ-ron tích chập để trích xuất các đặc điểm của 
AVTSP và sử dụng một thuật toán rừng ngẫu nhiên để 
chọn các đặc trưng và phân loại. Kết quả cho thấy rằng 
phương pháp đề xuất của họ có thể cải thiện kết quả 
phân loại của ảnh AVTSP.  

So với các phương pháp học máy truyền thống, 
CNN có thể trích xuất các đặc điểm hình học của hình 
ảnh tốt hơn. Trong phân loại AVTSP, CNN có thể 
được sử dụng như một công cụ trích xuất đặc trưng cho 

dữ liệu AVTSP. Nó được chứng minh là một phương 
pháp khai thác tính năng với hiệu quả cao [7], [8], [9]. 
Huang và cộng sự [10] đề xuất thuật toán máy học hạt 
nhân cấp tốc, sử dụng lý thuyết hàm hạt nhân và không 
cần xác định số lượng nút lớp ẩn, do đó thời gian đào 
tạo nhanh hơn các mạng truyền thống.  

Bộ phân loại được sử dụng trong hầu hết các 
nghiên cứu là hàm Softmax truyền thống. Chức năng 
này sẽ hoạt động kém trong các bài toán đa phân loại. 
Mặt khác, việc sử dụng các đặc trưng không gian của 
các đối tượng trên mặt đất để nâng cao độ chính xác 
của mô hình phân loại là một nhiệm vụ quan trọng cần 
được nghiên cứu trong công nghệ viễn thám. Do đó, để 
cải thiện hiệu suất của mô hình phân loại AVTSP, dựa 
trên hai thuật toán CNN và KELM, nghiên cứu này đề 
xuất một mô hình phân loại cho AVTSP. Mô hình này 
sử dụng các ưu điểm của thuật toán CNN và KELM và 
thông tin phổ không gian của AVTSP. Thuật toán CNN 
được sử dụng để trích xuất các đặc trưng cục bộ không 
gian-phổ của AVTSP và chuyển các đặc trưng sang 
KELM để phân loại.  

II. THIẾT LẬP KHUNG PHÂN LOẠI AVTSP 
1. Mạng nơ-ron tích chập 
Cấu trúc mạng nơ ron tích chập bao gồm các lớp tích 
chập, lớp gộp, và lớp kết nối. Lớp kết nối thường là 
một vectơ một chiều. Nếu l một lớp chập, ánh xạ đối 
tượng  j được tính theo công thức (1) 
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i j

l l l l
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x g x k b  (1) 

ở đây, ( )g  là một hàm kích hoạt phi tuyến tính; jM  

là dữ liệu đầu bào; l
ijk  là nhân tích chập; l

jb  là độ lệch. 
Nếu lớp l là một lớp gộp, thì ánh xạ đối tượng j 

được thể hiện bằng công thức (2) 

� �� �1Z � �l l l l
j j j jx g DO x b

 
(2) 

 
 

Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2020)

ISBN: 978-604-80-5076-4 265



 

Hình 1: Một mô hình phân loại cho ảnh viễn thám siêu phổ. 
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                                             (a)                                                       (b)                                    (c) 

Hình 2: Các kết quả phân loại của bộ dữ liệu Indian Pines: 
(a) Hình chuẩn,         (b) CNN , và (c)       CNN-KELM 
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(a)                                                           (b)                                   (c)  

Hình 3: Kết quả phân loại của bộ dữ liệu Đại học Pavia: 
(a) Hình chuẩn   (b) CNN  (c) CNN-KELM 

ở đây ( )DO  là nhân gộp; l
jZ là trọng số; l

jb là độ 
lệch. 
2. Máy học hạt nhân cấp tốc 
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ở đây, ( )g x là hàm số kích hoạt; L số nơ-ron thần kinh; 

jE  là trọng số đầu ra; là trọng số đầu vào bà jb  là độ 
lệch.  

Tiếp theo, công thức (3) sẽ được viết gọn lại như 
công thức (4). 

β  H T  (4) 
ở đây, β  là trọng số đầu ra; H  là ma trận đầu ra; và T  
là giá trị thực tế. β  sẽ được tính theo công thức (6). 
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ở đây, C là hệ số chính quy. Cuối cùng, mạng KELM 
được tính theo công thức  (6). 
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ở đây, T ω HH . 
3. Xây dựng mô hình 
Dựa trên hai thuật toán CNN và KELM, chúng tôi đề 
xuất mô hình phân loại AVTSP, gọi là mô hình CNN-
KELM. Mô hình sử dụng các ưu điểm của hai thuật 
toán CNN và KELM. Thuật toán CNN được sử dụng 
để trích xuất các đặc trưng cục bộ không gian-phổ của 
AVTSP và chuyển các đặc trưng sang KELM để phân 
loại. Sơ đồ mô hình được thể hiện trong Hình 1. 

Mô hình bao gồm bốn lớp tích chập, ba lớp quy 
chuẩn hàng loạt, ba lớp gộp và hai lớp kết nối đầy đủ. 
Lớp cuối cùng là thuật toán KELM có nhiệm vụ là máy 
phân loại. Lớp tích chập sử dụng hàm nhân 5*5. Chúng 
tôi đã thiết kế 32 bộ lọc cho lớp chập đầu tiên và 64 bộ 
lọc cho lớp chập thứ hai và thứ ba. Đặc biệt, số bộ lọc 
trong lớp tích chập thứ tư là 1, đầu ra nối chung với các 
lớp tích chập khác. Lớp gộp sử dụng ma trận gộp 2*2 
và chọn phương pháp gộp tối đa. Lớp tích chập thứ ba 
được kết nối với lớp được kết nối đầy đủ thứ nhất và 
được hợp nhất với lớp tích chập thứ tư, và các đặc 
trưng đầu ra được gửi đến KELM để phân loại và phân 
tích. 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
Để đánh giá hiệu suất của mô hình đề xuất, hai bộ dữ 
liệu chuẩn được sử dụng [11]. Bộ dữ liệu Indian Pines 
AVTSP được cảm biến AVIRIS chụp ở Tây Bắc 
Indiana. Độ phân giải hình ảnh là 145*145, với 200 
bước sóng đặc trưng quang phổ, và có tổng cộng 16 
loại. AVTSP của Đại học Pavia được chụp bởi cảm 
biến ROSIS-03 ở Pavia, Ý. Độ phân giải hình ảnh là 
640*340, với 103 bước sóng đặc trưng phổ, nằm trong 
khoảng (430-860) nm, và có tổng cộng 9 loại. Chúng 
tôi chọn 10% dữ liệu làm tập huấn luyện và 90% dữ 
liệu làm tập kiểm tra. Chúng tôi so sánh mô hình CNN 
với mô hình CNN-KELM. 

Ảnh đầu vào có kích thước là 25*25 và được 
chuẩn hóa về 0-1. Sau đó được đưa vào mô hình CNN-
KELM để huấn luyện và thử nghiệm. Hình 2 cho thấy 
kết quả phân loại của bộ dữ liệu Indian Pines theo các 
mô hình khác nhau. Có thể thấy rằng mô hình CNN-
KELM có thể phân loại tốt hơn các đối tượng như loại 
10 và loại 11, loại 14 và loại 15. Hình 3 cho thấy kết 
quả phân loại của các mô hình trên tập dữ liệu của Đại 
học Pavia. Chúng ta có thể thấy rằng có một số phân 
loại sai trong mô hình CNN, chẳng hạn như loại 6 được 
xếp thành loại 2; và loại 3 được xếp vào loại 8. CNN-
KELM có thể xác định chính xác các loại này. Bảng 1 
thể hiện độ chính xác nhận dạng của các mô hình. Có 
thể thấy rằng độ chính xác tổng thể và độ chính xác 
trung bình của mô hình CNN-KELM cao hơn so với 
mô hình CNN. Cụ thể, đối với bộ dữ liệu Indian Pines,  
độ chính xác tổng thể và trung bình của mô hình mà 
chúng tôi đề xuất lần lượt cao hơn mô hình CNN là 

1.73% và 1.47%, còn đối với bộ dữ liệu Pavia 
University là 1.66% và 3.07%. Thời gian huấn luyện và 
kiểm tra của hai mô hình cơ bản là giống nhau, thời 
gian huấn luyện của CNN-KELM là 167 giây, và của 
CNN là 163 giây, thời gian kiểm tra lần lượt là 3.28 
giây và 3.25 giây. Kết quả cho thấy hiệu quả của 
phương pháp đề xuất của chúng tôi. 

Bảng 1: Độ chính xác phân loại (%) của các mô hình 
khác nhau 

Tập dữ liệu Độ chính sác CNN CNN-KELM 

Indian 
Pines 

Tổng thể 96.67 98.40 

Trung bình 97.15 98.62 

Pavia 
University 

Tổng thể 97.60 99.26 

Trung bình 95.51 98.58 

IV. KẾT LUẬN 
Viễn thám là một công cụ quan trọng để quan sát các 
đối tượng trên mặt đất, và viễn thám siêu phổ là một 
công nghệ then chốt cho sự phát triển của viễn thám. 
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất một phương 
pháp phân loại chính xác hơn cho ảnh viễn thám phổ. 
Phương pháp này áp dụng học tập sâu vào các đặc 
trưng không gian-phổ của ảnh viễn thám. Kết quả cho 
thấy phương pháp được đề xuất tốt hơn các thuật toán 
học sâu truyền thống về độ chính xác. 
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Tóm tắt - Ăng-ten mảng phản xạ vi dải được nghiên cứu 
và sử dụng rộng rãi trong các trạm thu phát gốc, đặc biệt 
là các trạm thông tin vệ tinh. Bên cạnh các ưu điểm như 
trọng lượng và chi phí thấp, khả năng tạo đa búp sóng và 
điều hướng búp sóng chính mà vẫn duy trì được mức 
búp sóng phụ thấp, ăng-ten mảng phản xạ vi dải vẫn có 
hạn chế lớn nhất là băng thông hẹp. Trong bài báo này, 
nhóm tác giả đề xuất giải pháp mở rộng băng thông cho 
ăng-ten mảng phản xạ vi dải ở băng tần Ka trong thông 
tin vệ tinh sử dụng phần tử hai lớp với cấu trúc bốn vòng 
bát giác và mút xốp. Ăng-ten mảng phản xạ vi dải hai lớp 
được thiết kế có kích thước 144 mm x 144 mm, đạt độ lợi 
cực đại là 22 dBi và có băng thông cải thiện 200 MHz so 
với ăng-ten mảng phản xạ vi dải một lớp truyền thống.    

Từ khóa - ăng-ten mảng phản xạ vi dải, băng tần Ka,  
trạm thu phát gốc, mở rộng băng thông. 

I.  GIỚI THIỆU 
 Ăng-ten mảng phản xạ (MPX) được công bố từ 
những năm 1960 [1].Tuy nhiên, mãi đến thập niên 80, 
MPX vi dải được tập trung nghiên cứu nhiều hơn nhờ 
sự tiến bộ của công nghệ chế tạo mạch in. So với ăng-
ten gương truyền thống, MPX dạng vi dải có ưu điểm: 
nhẹ, cấu trúc phẳng, chi phí sản xuất thấp [2]. Hiện 
nay, ăng-ten này đã được nghiên cứu và ứng dụng 
nhiều trong thông tin vệ tinh [3]. Tuy nhiên, cũng như 
các ăng-ten mảng vi dải truyền thống, ăng-ten này có 
nhược điểm là băng thông hẹp [2]. Băng thông của 
MPX phụ thuộc vào hai yêu tố chủ yếu, thứ nhất là 
băng thông của phần tử, thứ hai là do sai pha theo tần 
số và chênh lệch khoảng cách cấp nguồn như công thức 
(1) [4]: 

0( )( ) .i i c x i xS S k k S kI'  � �  ' '                 (1) 
 Trong đó, Si, S0 là khoảng cách từ nguồn đến 
phần tử thứ i và tâm của mảng; kc, kx là số sóng trong 
không gian tự do của tần số trung tâm fc và tần số fx 
trong băng tần.  
 Công thức (1) cho thấy độ lệch pha giữa các phần 
tử sẽ thay đổi theo khoảng cách và tần số. Các phần tử 
ngoài biên sẽ có sai pha lớn hơn các phần tử ở giữa. Do 
đó, mảng càng rộng, băng thông càng hẹp. 
 Để mở rộng băng thông của MPX vi dải, trước 
hết cần phải mở rộng băng thông của phần tử. Một số 
nghiên cứu sử dụng phần tử phản xạ với nhiều phần tử 
cộng hưởng [5]. Các mạch này đóng vai trò là các 
mạch cộng hưởng. Nghiên cứu [6] sử dụng nhiều lớp, 

mỗi lớp có một phần tử tương đương với một mạch 
cộng hưởng để làm tăng băng thông của phần tử mảng. 
Đối với các ăng-ten nhiều phần tử, ở tần số cao thì kích 
thước đường mạch dải sẽ nhỏ, do đó đòi hỏi sai số chế 
tạo thấp để đảm bảo chất lượng của phần tử. Đối với 
ăng-ten có nhiều lớp, việc căn chỉnh các phần tử theo 
thiết kế cũng cần chính xác, do đó, việc chế tạo sẽ yêu 
cầu mức độ công nghệ chính xác cao hơn và do đó giá 
thành chế tạo cao [7]. Để khắc phục sự hạn chế băng 
thông do sai lệch khoảng cách, đơn giản nhất là tăng tỷ 
lệ giữa khoảng cách từ nguồn cấp đến mảng so với 
đường kính của mảng, tức là giảm 'S trong công thức 
(1). Tuy nhiên, khi giảm 'S thì hệ số tràn lại tăng lên 
nên thông thường tỷ lệ này nhỏ hơn 1,5. Một số nghiên 
cứu thực hiện tuyến tính hóa đường đặc tuyến pha của 
phần tử bằng cách dùng các phần tử trễ thời gian như 
dây chêm, khe vi dải [8]. Nghiên cứu [9], [10] đề xuất 
giải pháp tuyến tính hóa đường đặc tuyến pha bằng 
cách kết hợp nhiều phần tử.  
 Một nhược điểm khác của MPX là độ nhạy pha 
lớn. Thông thường, một phần tử ăng-ten có giản đồ pha 
hình chữ ‘S’. Ở đoạn giữa giản đồ pha theo kích thước 
hoặc tần số thường rất dốc. Tức là sai số kích thước 
nhỏ dẫn đến sai số pha của các phần tử rất lớn. Một yếu 
tố bất lợi của phần tử MPX là hầu hết các phần tử trong 
mảng đều thuộc khu vực dốc này. Do đó, các phần tử 
này rất dễ sai pha do chế tạo. Để giảm sự sai pha cần 
phải thiết kế các cấu trúc có đáp ứng pha rộng, độ dốc 
giản đồ pha thấp. Để cải thiện độ dốc của đặc tuyến 
pha thì có thể tăng độ dày lớp điện môi. Tuy nhiên, khi 
tăng độ dày lớp điện môi, dẫn đến dải đáp ứng pha của 
các phần tử có thể nhỏ hơn 360o, do đó sai pha lớn cho 
một số phần tử của mảng, điều này có thể ảnh hưởng 
đến độ lợi của ăng-ten. Đồng thời, nó cũng làm tăng 
chi phí chế tạo ăng-ten do phôi có lớp điện môi dày 
hơn thông thường sẽ đắt hơn.  

Trong bài báo này, nhóm tác giả nghiên cứu, đề 
xuất thiết kế ăng-ten MPX gồm 144 phần tử vi dải, 
hoạt động ở dải tần Ka, tần số trung tâm là 12,5 GHz. 
Để cải thiện băng thông, nhóm tác giả khảo sát hai kiểu 
phần tử phản xạ: một lớp và hai lớp. Phần tử phản xạ 
được cấu thành bởi các vòng bát giác (octagon) lồng 
vào nhau. Đồng thời, nhóm tác giả sử dụng lớp đệm 
mút xốp (foam) ROHACELL 51HF để làm tăng độ 
tuyến tính của đặc tuyến pha và giảm chi phí chế tạo.  
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Bài báo được chia làm 4 phần. Phần thứ II trình bày 
việc so sánh và thiết kế phần tử ăng-ten. Phần III trình 
bày việc thiết kế cấu trúc MPX vi dải. Phần thứ IV so 
sánh kết quả mô phỏng hai ăng-ten MPX vi dải sử 
dụng hai kiểu phần tử phản xạ. Phần V là kết luận.  

II. THIẾT KẾ PHẦN TỬ 
 Các nghiên cứu gần đây đã cho thấy cấu trúc hai 
vòng tròn trong một phần tử với mút xốp (foam) 
ROHACELL 51HF (hằng số điện môi tương tự như 
không khí Hr2 = 1,06) có dải pha rộng [11]. Tuy nhiên 
đối với cấu trúc tròn, việc chế tạo vẫn gặp sai số nhất 
định. Trong phạm vi bài báo này, nhóm tác giả đề xuất 
sử dụng cấu trúc hai vòng bát giác (octagon) để thay 
thế cho cấu trúc tròn. Thêm vào đó, nhóm tác giả sử 
dụng cấu trúc hai lớp và tăng độ dày lớp mút xốp 
ROHACELL 51HF để tăng độ tuyến tính đặc tuyến 
pha nhằm cải thiện băng thông của ăng-ten.  

Bảng 1. Kích thước của phần tử (đơn vị: mm) 
h1 h2 w1 w2 d1 g t l 

0,787 1 0,9 0,67 10 0,4 0,035 10 
h3 d2 d3 d4 d5 w3 w4 
3 10 8 6 4 0,5 0,5 

 Để làm rõ sự cải thiện đặc tuyến pha của phần tử 
hai lớp đề xuất, nhóm tác giả tiến hành khảo sát đặc 
tuyến pha của hai phần tử như trên Hình 1. Ở Hình 1a, 
phần tử một lớp có hai vòng bát giác được khắc trên 
một lớp điện môi RT5870 (Hr1=2,33), bên dưới là lớp 
mút xốp với độ dày 1 mm, kích thước cụ thể như Bảng 
1. Phần tử hai lớp trình bày ở hình 1c, có bốn vòng bát 
giác, hai vòng ở lớp đồng trên, hai vòng ở lớp đồng 
thứ hai, ở giữa lớp mút xốp và lớp điện môi RT5870. 
Các vòng bát giác có độ dày và khoảng cách đều bằng 
0,5 mm. Lớp điện môi thứ nhất (RT5870) có độ dày 
0,787 mm, lớp điện môi thứ hai là lớp mút xốp có độ 
dày 3 mm. Giản đồ đặc tuyến pha và biên độ của hai 
phần tử được trình bày ở Hình 2. Giản đồ độ dốc của 
đặc tuyến pha được trình bày ở Hình 3. Độ dốc của 
đặc tính pha được tính theo công thức (2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1. Cấu trúc của hai phần tử ăng-ten. 
Phần tử một lớp: mặt bên và mặt trên (a), kích thước chi tiết 

của phần tử (b); 
Phần tử hai lớp: Mặt bên, phần tử lớp trên, phần tử lớp dưới 

(c), kích thước chi tiết của phần tử (d). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 2. Giản đồ đặc tuyến pha và hệ số phản xạ của hai phần 

tử khảo sát. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3. Độ dốc đặc tuyến pha của hai phần tử khảo sát. 
 

 dG
dl
I

                                       (2) 

 Trong đó, ϕ là giá trị pha, tính theo độ, l là kích 
thước của phần tử, tính theo milimét.  
 Hình 2 và Hình 3 cho thấy độ tuyến tính của đặc 
tuyến pha của phần tử hai lớp được cải thiện rõ. Độ 
dốc lớn nhất của phần tử hai lớp đạt 250o/mm so với 
320o/mm của phần tử một lớp. Tuy nhiên hệ số phản 
xạ của phần tử hai lớp nhỏ hơn trong toàn dải do cấu 
trúc hai lớp suy hao lớn hơn. Kết quả này kỳ vọng 
mảng phản xạ của phần tử hai lớp có băng thông tốt 
hơn. 

III. THIẾT KẾ ĂNG-TEN MẢNG PHẢN XẠ VI DẢI 
 Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả chọn kích 
thước của mảng là 144 mm x 144 mm, bao gồm 144 
phần tử, mỗi phần tử có kích thước O/2. Ăng-ten loa 
dùng làm bộ chiếu xạ có kích thước 40 mm x 35 mm, 
hệ số tăng ích cực đại 14,2 dBi tại tần số trung tâm 
12,5 GHz, góc -10 dB đạt 65o. Cấu trúc của một MPX 
vi dải như Hình 4. Công thức tính (3) [7] được sử dụng 
để tính pha và kích thước của từng phần tử trong 
mảng.  
 
 

(a) 

 
(a)  

4 5 6 7 8 9 10
0

30
60
90

120
150
180
210
240
270
300
330

 1 lớp
 2 lớp

Tố
c 

độ
 th

ay
 đ

ổi
 p

ha
 (0 /m

m
)

l (mm)

4 5 6 7 8 9 10
-780
-720
-660
-600
-540
-480
-420
-360
-300
-240
-180
-120

-60

Ph
a 

củ
a 

hệ
 số

 p
hả

n 
xạ

 S
11

 (o )

 Pha của S11 (1 lớp)
 Pha của S11 (2 lớp)

l (mm)
-0.6

-0.4

-0.2

0.0

 S11(1 lớp)
 S11(2 lớp)

H
ệ 

số
 p

hả
n 

xạ
 S

11
(d

B
)

(b) 
 

(d) 

 
(a)  

RHC HF

RT5870h1

Độ dày t

Độ dày t

h3

(c) 

 
(a)  

h1

h2

RT5870

RHC HF

w3

d5

d4

d2d3

w4

l

l

d1

Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2020)

ISBN: 978-604-80-5076-4 270



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hình 4. Cấu trúc của ăng-ten mảng phản xạ. 
 

0

0 0

( , ) ( , ) 
( , ) sin cos sin sin

i i i R i i

R i i b b i b b i

x y k d x y
x y k x k y

I I
I T M T M

 �
®  � �¯

 (3) 

 Trong đó, k0 là số sóng trong không gian tự do; di 
là khoảng cách từ nguồn cấp đến phần tử thứ i, IR(xi, 
yi) là pha của phần tử thứ i. Đối với phạm vi bài báo 
này, búp sóng được tạo ra vuông góc với mặt phản xạ 
nên Tb = 0, Mb = 0. Do đó: 

0

( , ) 0
 

( , )
R i i

i i i

x y
x y k d

I
I

 
®  ¯

                                 (4) 

    Cả hai ăng-ten với 2 kiểu phần tử đều được tính 
toán và mô phỏng giống nhau để đánh giá băng thông. 
Trong bài báo này, nhóm tác giả chỉ cấp nguồn tại 
tâm, tức là nguồn cấp nằm bên trên và giữa mảng phản 
xạ. Để xác định được pha và kích thước của các phần 
tử, trước hết phải xác định được vị trí của nguồn cấp, 
tức là độ cao H. Tham số này được xác định nhằm đạt 
hiệu quả mặt mở lớn nhất. Sau khi tính toán bằng công 
thức từ tài liệu [12], kết quả được thể hiện ở Hình 5.  
 Hiệu quả mặt mở tốt nhất khi tỷ số H/D = 0,73 
và được biểu diễn trong Hình 5. Trên cơ sở độ cao 
nguồn cấp H = 105,12 mm cùng với đặc tuyến pha ở 
Hình 2, pha và kích thước của từng phần tử được xác 
định. Hình của hai MPX vi dải cùng cấu hình được 
trình bày ở Hình 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 5. Hiệu quả mặt mở khi thay đổi tỷ số H/D. 

 
 
 

  
 
 
 
 
Hình 6. Cấu trúc của ăng-ten mảng phản xạ sau khi tính toán 

kích thước các phần tử. 

IV. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG 
 Hình 7 trình bày đặc trưng phát xạ của hai MPX 
vi dải cấu tạo bởi phần tử một lớp và hai lớp. Hình 8 
trình bày giản đồ băng thông của hai ăng-ten MPX vi 
dải.  Hình 7 cho thấy hệ số định hướng cực đại ở phân 
cực dọc (PCD) của ăng-ten một lớp tốt hơn ăng-ten hai 
lớp (22,4 dBi so với 22 dBi). Điều này phản ánh đúng 
theo xu hướng đặc tính độ lợi của phần tử cấu thành. 
Phân cực ngang (PCN) của ăng-ten một lớp kém hơn 
so với ăng-ten hai lớp (- 32 dB so với - 40 dB). Hình 8 
cho thấy sự cải thiện về băng thông - 1 dB của ăng-ten 
hai lớp so với một lớp (1,1 GHz so với 900 MHz). 
Điều này chính là nhờ đặc tuyến pha tuyến tính hơn 
của phần tử hai lớp. Búp sóng bên của ăng-ten MPX vi 
dải hai lớp là -15,9 dB, búp sóng bên đầu tiên của ăng-
ten MPX một lớp là -17 dB. Búp sóng bên này được 
gây ra chủ yếu bởi hiệu ứng che khuất của ăng-ten loa. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 7. Giản đồ bức xạ của hai ăng-ten MPX vi dải một lớp 
và hai lớp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 8. Băng thông -1dB của hai ăng-ten với phần tử  
một lớp và hai lớp. 
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V. KẾT LUẬN 
 Bằng cách sử dụng bốn phần tử dạng vòng bát 
giác trong hai lớp mạch in, nhóm tác giả đã cải tiến 
đặc tuyến pha của phần tử ăng-ten mảng phản xạ vi 
dải. Độ dốc đặc tuyến pha giảm 70o. Kết quả này được 
thể hiện ở băng thông -1 dB của ăng-ten hai lớp tăng 
200 MHz so với ăng-ten một lớp. Độ lợi của ăng-ten 
hai lớp giảm 0,4 dB so với cấu trúc một lớp. Tuy 
nhiên, độ dốc của đặc tuyến pha vẫn còn cao nên băng 
thông của anten vẫn còn thấp (8,8 %). Trong thời gian 
tới, nhóm sẽ tiếp tục cải thiện đặc tuyến pha của phần 
tử bằng cách tích hợp nhiều loại phần tử để cải thiện 
băng thông.  
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Tái nh™n d§ng nhân v™t s˚ dˆng ph˜Ïng pháp
hÂc sâu

Nguyπn Hoàng TrÂng Nghæa⇤, Nguyπn Công Minh⇤, Võ Duy Nguyên⇤,
Tr¶n Minh Tùng† Nguyπn Tßn Tr¶n Minh Khang⇤
⇤ Tr˜Ìng �§i hÂc Công nghª Thông tin, �HQG-HCM

† Tr˜Ìng �§i hÂc Tài chính - Marketing
{16520808, 16520740}@gm.uit.edu.vn, {nguyenvd, khangnttm}@uit.edu.vn,

tungufm@ufm.edu.vn

Tóm t≠t—Tái nh™n d§ng nhân v™t (Person ReIdentifica-
tion) có nhi∑u ˘ng dˆng th¸c tiπn vào các hª thËng an ninh,
camera giám sát. Bài toán tÁn t§i nhi∑u thách th˘c do s¸
�a d§ng góc nhìn, t˜ th∏, trang phˆc và khung n∑n khi �Ëi
t˜Òng di chuy∫n qua nhi∑u camera. Trong nghiên c˘u này,
chúng tôi dùng �∞c tr˜ng hÂc sâu t¯ m§ng DenseNet và
s˚ dˆng thêm thông tin không gian – thÌi gian �∫ giúp c£i
thiªn k∏t qu£. Th˚ nghiªm trên hai bÎ d˙ liªu Market-1501
và DukeMTMC-reID cho thßy hiªu qu£ c£i thiªn Rank-1
l¶n l˜Òt t´ng 15% và 18.1%.

T¯ khóa—Tái nh™n d§ng nhân v™t, �∞c tr˜ng hÂc sâu,
�∞c tr˜ng không gian – thÌi gian.

I. GIŒI THIõU

Trong thÌi �§i công nghª phát tri∫n ngày nay, hª thËng
các camera giám sát an ninh ngày càng phÍ bi∏n trong
các môi tr˜Ìng c¶n �£m b£o an ninh nh˜ siêu th‡, tr˜Ìng
hÂc, ngân hàng, bãi gi˙ xe,... Viªc v™n hành, s˚ dˆng
hª thËng camera quan sát này hiªn v®n còn �˜Òc th¸c
hiªn thı công chı y∏u bi các chuyên viên v™n hành.
Tuy nhiên, t§i nh˙ng �‡a �i∫m k∫ trên, sË l˜Òng ng˜Ìi
xußt hiªn là rßt lÓn, gây ra rßt nhi∑u khó kh´n trong viªc
giám sát con ng˜Ìi.
VÓi mÎt hª thËng camera giám sát vÓi góc nhìn không
chÁng lßp, mÎt trong nh˙ng vßn �∑ nÍi b™t cıa hª thËng
giám sát này là viªc theo v∏t mÎt �Ëi t˜Òng khi �Ëi
t˜Òng này di chuy∫n t¯ vùng giám sát cıa camera này
sang vùng giám sát cıa camera khác, hay còn �˜Òc gÂi
là bài toán tái nh™n d§ng �Ëi t˜Òng. Bài toán này trên
th¸c t∏ g∞p rßt nhi∑u khó kh´n do s¸ �a d§ng v∑ ngo§i
hình và trang phˆc cıa �Ëi t˜Òng, �Î nhiπu cıa vùng
n∑n, s¸ thay �Íi v∑ �Î chi∏u sáng, góc nhìn cÙng nh˜
mÎt vài y∏u tË khác.
Bài toán tái nh™n d§ng nhân v™t b¨ng hª thËng máy tính
�˜Òc �˜a ra �∫ gi£i quy∏t vßn �∑ trên. Tái nh™n d§ng
nhân v™t là bài toán so khÓp hình £nh các nhân v™t �˜Òc
quay t¯ hai camera khác nhau có vùng quan sát không
chÁng lßp. Cˆ th∫, vÓi mÈi ng˜Ìi xußt hiªn  camera

th˘ hai, hª thËng s≥ cho ra mÎt danh sách nh˙ng nhân
v™t �ã xußt hiªn  camera th˘ nhßt �˜Òc x∏p h§ng theo
m˘c �Î t˜Ïng t¸ so vÓi ng˜Ìi �ang xét. Và trong mÎt
th™p kø qua, bài toán này nh™n �˜Òc s¸ quan tâm cıa
cÎng �Áng nghiên c˘u th‡ giác [1][2][3][4][5]

II. CÁC NGHIÊN CŸU LIÊN QUAN
A. Ph˜Ïng pháp hÂc sâu d¸a trên CNN

S¸ thành công cıa các ph˜Ïng pháp hÂc sâu (Deep
learning) trong image classification lan t‰a �∏n person
reidentification vào n´m 2014. Hiªn t§i có rßt nhi∑u
ph˜Ïng pháp s˚ dˆng deep learning cho person ReID
�˜Òc xußt b£n t§i các hÎi ngh‡ lÓn nh˜ ICCV, CVPR,
... D¸a trên các model, các ph˜Ïng pháp này �˜Òc chia
thành ba nhánh chính và sau �ây là mÎt trong ba nhánh:
d¸a trên CNN.
CNN nguyên thıy d¸a trên multi-layer perceptron hai
chi∑u. H˜Óng ti∏p c™n này th˜Ìng b‡ tác �Îng bi nhi∑u
y∏u tË nh˜ hình dáng, góc �Î, chi∏u sáng. Vì các m§ng
CNN ban �¶u không �˜Òc phát tri∫n cho bài toán phát
hiªn �Ëi t˜Òng nên khi chúng ta áp dˆng chúng vào bài
toán tái nh™n d§ng nhân v™t s≥ không �§t �˜Òc k∏t qu£
cao. Các ph˜Ïng pháp tái nh™n d§ng nhân v™t d¸a trên
CNN �∫ rút trích �∞c tr˜ng có mÎt framework chung
�˜Òc mô t£ trong hình 1.

Hình 1. Framework chung cho các ph˜Ïng pháp tái nh™n d§ng nhân
v™t s˚ dˆng m§ng CNN �∫ rút trích �∞c tr˜ng.

B. Bi∏n không gian – thÌi gian

Thay vì dùng thông tin �∞c tr˜ng th‡ giác nhân v™t
cho bài toán P-ReID, mÎt lo§t các ph˜Ïng pháp ti∏p
c™n cÙng cË g≠ng �∫ khai thác thông tin không gian –
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thÌi gian. Cách �Ïn gi£n nhßt là lßy thông tin không
gian – thÌi gian t¯ chính các video. Các ph˜Ïng pháp
tái nh™n d§ng nhân v™t trên image-to-video và video-
based [2][3] nh≠m �∏n viªc hÂc giá tr‡ không gian và
thÌi gian. Tuy nhiên nh˙ng ph˜Ïng pháp ti∏p c™n này
còn t™p trung chı y∏u vào viªc trích xußt �∞c tr˜ng hình
£nh ch˘ không ph£i thông tin không gian, thÌi gian. Ví
dˆ mÎt ng˜Ìi  camera 1 t§i thÌi gian t1 không nên
�˜Òc nh™n d§ng  camera 2 t§i thÌi gian t2 cách �ó mÎt
thÌi �i∫m ng≠n. MÎt bi∏n không thÌi gian nh˜ v™y s≥
gi£m bÓt rßt nhi∑u các �Ëi t˜Òng không liên quan trong
t™p gallery. Áp dˆng s¸ hÈ trÒ �≠c l¸c này, Guangcong
Wang [6] �∑ xußt mÎt framework hai luÁng �∞c tr˜ng
th‡ giác và xác sußt không gian - thÌi gian mÓi l§ và �§t
�˜Òc state-of-the-art trong bài toán này.
Guangcong Wang cùng nhóm tác gi£ �ã �∑ xußt mÎt
framework mÓi �∫ tái nh™n d§ng nhân v™t vÓi thông tin
không gian – thÌi gian. Framework có hai luÁng chính
mà nh™n vào c£ hai thông tin �∞c tr˜ng th‡ giác và không
gian – thÌi gian �∫ tính toán. VÓi s¸ giúp s˘c cıa các
thông tin không gian – thÌi gian �Ïn gi£n có th∫ dπ
dàng thu th™p, st-ReID lo§i b‰ rßt nhi∑u các c∞p £nh
không liên quan và do v™y gi£m bÓt khó kh´n trong vßn
�∑ m™p mÌ v∑ ngo§i hình trong bài toán tái nh™n d§ng
nhân v™t. Ngoài ra, �∫ k∏t hÒp thông tin t¯ hai luÁng
khác nhau, bài báo �ã �∑ xußt mÎt joint similarity metric
vÓi Logistic Smoothing (LS) �∫ tích hÒp hai lo§i thông
tin không �Áng nhßt vào chung mÎt framework thËng
nhßt.

C. Ph˜Ïng pháp re-ranking

LÒi ích chính cıa ph˜Ïng pháp re-ranking là có th∫
th¸c thi mà không yêu c¶u các m®u hußn luyªn bÍ sung,
và nó có th∫ cung cßp bßt k˝ k∏t qu£ ranking ban �¶u
nào. Hiªu qu£ cıa re-ranking phˆ thuÎc nhi∑u vào chßt
l˜Òng cıa danh sách x∏p h§ng ban �¶u. Do �ó, s˚ dˆng
tr¸c ti∏p top-k £nh �˜Òc x∏p h§ng có th∫ gây nhiπu trong
hª thËng re-ranking và £nh h˜ng tÓi k∏t qu£ n∏u top-k
£nh �˜Òc x∏p h§ng tÁn t§i £nh không �úng. K-reciprocal
nearest neighbor [7] là gi£i pháp hiªu qu£ cho vßn �∑
trên. Hai £nh �˜Òc gÂi là k-reciprocal nearest neighbors
khi chúng cùng �˜Òc x∏p h§ng top-k khi £nh còn l§i
�˜Òc dùng làm £nh �¶u vào. Do �ó, k-reciprocal nearest
neighbor �óng vai trò là mÎt quy t≠c ch∞t ch≥ hÏn cho
dù hai hình £nh có �úng là t˜Ïng �Áng hay không.

III. PH◊ÃNG PHÁP TH‹C NGHIõM
Trong nghiên c˘u này, chúng tôi h˜Óng �∏n viªc c£i

thiªn k∏t qu£ cıa các ph˜Ïng pháp rút trích �∞c tr˜ng
hÂc sâu b¨ng cách thêm vào các thông tin Không gian
– thÌi gian �˜Òc lßy t¯ t™p hußn luyªn. D¸a vào st-ReID

[6], chúng tôi s˚ dˆng framework này và áp dˆng cho
các model trích xußt �∞c tr˜ng th‡ giác nh˜ DenseNet
và OSNet.

A. LuÁng trích xußt �∞c tr˜ng th‡ giác

�ây là luÁng bi∫u diπn �´c tr˜ng hình £nh. LuÁng
này có th∫ s˚ dˆng �a d§ng các lo§i model �˜Òc thi∏t
k∏ cho viªc trích xußt �∞c tr˜ng hình £nh nh˜ DenseNet,
ResNet (�˜Òc thi∏t k∏ cho bài toán phát hiªn �Ëi t˜Òng)
hay PCB (�˜Òc thi∏t k∏ cho bài toán tái nh™n d§ng nhân
v™t).

B. LuÁng Không gian – ThÌi gian

MÎt h¨ng sË không gian – thÌi gian s≥ lo§i b‰ rßt
nhi∑u �Ëi t˜Òng không liên quan trong t™p £nh gallery
và �i∑u này làm gi£m bÓt vßn �∑ v∑ s¸ m™p mÌ trong
ngo§i hình. Ví dˆ, mÎt nhân v™t xußt hiªn  camera A
t§i thÌi �i∫m t1 chø nên �˜Òc tìm ki∏m t§i camera B
t§i thÌi �i∫m t2. fi t˜ng này �ã �˜Òc giÓi thiªu bi
Guangcong Wang [6].
Thay vì dùng thông tin cßu trúc nhân v™t, mÎt lo§t các
ph˜Ïng pháp ti∏p c™n cÙng cË g≠ng �∫ khai thác thông
tin không gian – thÌi gian. Cách �Ïn gi£n nhßt là lßy
thông tin không gian – thÌi gian t¯ chính các video. Các
ph˜Ïng pháp tái nh™n diªn ng˜Ìi trên Image-to-video và
video-based [8] [2] nh≠m tÓi viªc hÂc không gian và thÌi
gian cË �‡nh �∞c �i∫m th‡ giác. Tuy nhiên, các h˜Óng
ti∏p c™n này chø t™p trung viªc bi∫u diπn �∞c tr˜ng ch˘
không ph£i thông tin không gian – thÌi gian xuyên suËt
các camera.
V∑ hình th˘c, luÁng không gian – thÌi gian này hÂc
mÎt ánh x§ f = X ! Y t¯ mÎt t™p hußn luyªn
(Xv

i , x
s
i , x

t
i, yi), trong �ó (Xv

i , x
s
i , x

t
i, yi) �§i diªn cho

visual feature vector, camera ID (thông tin không gian),
nhãn thÌi gian (thông tin thÌi gian) và ID nhân v™t. St-
ReID có 3 tính chßt:
- Thông tin bÍ sung (xs

i , x
t
i). Xußt hiªn rÎng rãi trong

các camera giám sát và có th∫ dπ dàng thu th™p mà
không c¶n annotation thı công.
- VÓi thông tin không gian – thÌi gian �Ïn gi£n, chúng
ta có th∫ c£i thiªn �áng k∫ hiªu n´ng cho bài toán
MÎt luÁng không gian – thÌi gian có mˆc �ích lßy �˜Òc
thông tin không gian – thÌi gian bÍ sung �∫ trÒ giúp
luÁng �∞c tr˜ng th‡ giác. Thay vì dùng mÎt hàm phân
phËi xác sußt �óng [9] tuân theo chı y∏u là gi£ thuy∏t,
chúng tôi ˜Óc l˜Òng phân phËi không gian – thÌi gian
b¨ng cách s˚ dˆng h˜Óng ti∏p c™n ˜Óc l˜Òng không tham
sË, Parzen Window. Tuy nhiên, s≥ tËn thÌi gian �∫ tr¸c
ti∏p ˜Óc l˜Òng mÎt hàm m™t �Î xác sußt vì có quá nhi∑u
�i∫m d˙ liªu không gian – thÌi gian.

Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2020)

ISBN: 978-604-80-5076-4 274



C. Hàm Joint

�∫ k∏t hÒp thông tin t¯ hai luÁng trên, mÎt hàm Joint
vÓi ph˜Ïng pháp làm m˜Òt logistic mà có th∫ �i∑u chønh
xác sußt cıa các s¸ kiªn hi∏m g∞p và tính toán xác sußt
cıa hai c∞p £nh có cùng ID vÓi nh˙ng thông tin nhßt
�‡nh.
Chúng tôi s˚ dˆng hai h˜Óng ti∏p c™n:
- Làm m˜Òt Laplace. Là mÎt kˇ thu™t �˜Òc s˚ dˆng rÎng
rãi trong ˜Óc l˜Òng xác sußt tr˜Óc trong Naive Bayes.
Kˇ thu™t này �˜Òc s˚ dˆng �∫ �i∑u chønh xác sußt cıa
các tr˜Ìng hÒp hi∏m g∞p nên nh˙ng tr˜Ìng hÒp mà xác
sußt g¶n b¨ng 0 �˜Òc tránh.
- Hàm logistic. MÎt mô hình logistic �˜Òc áp dˆng rÎng
rãi trong bài toán phân lÓp nh‡ phân.

IV. TH‹C NGHIõM VÀ �ÁNH GIÁ

A. LuÁng trích xußt �∞c tr˜ng th‡ giác

Chúng tôi th¸c nghiªm trên model trích xußt �∞c tr˜ng
cho luÁng này là: DenseNet.
DenseNet [10] ban �¶u �˜Òc thi∏t k∏ cho bài toán phát
hiªn �Ëi t˜Òng. Trong bài báo này chúng tôi s≥ dùng
DenseNet nh˜ là mÎt backbone cho viªc trích xußt �∞c
tr˜ng th‡ giác. Bi vì DenseNet không �˜Òc thi∏t k∏ cho
bài toán tái nh™n d§ng nhân v™t nên viªc áp dˆng vào
bài toán s≥ g∞p nhi∑u khó kh´n.

B. BÎ D˙ Liªu

Market-1501 [11] có tÍng cÎng 32668 £nh �˜Òc chú
thích cıa 1501 �Ëi t˜Òng, vÓi 12936 £nh cıa 751 �Ëi
t˜Òng dùng cho giai �o§n hußn luyªn (training) và 19732
£nh cıa 750 �Ëi t˜Òng dùng cho giai �o§n ki∫m th˚
(testing) cùng 3368 £nh dùng �∫ truy vßn (query). MÈi
�Ëi t˜Òng xußt hiªn trong t™p d˙ liªu tÁn t§i ít nhßt trong
hai máy quay.

DukeMTMC-reID [12] là mÎt ph¶n cıa bÎ d˙ liªu
DukeMTMC (bÎ d˙ liªu cıa máy quay giám sát t¯
�§i hÂc DUKE 2014, phˆc vˆ cho nghiên c˘u tái nh™n
d§ng nhân v™t trên £nh), theo �‡nh d§ng cıa bÎ d˙ liªu
Market-1501. BÎ d˙ liªu gÁm 85 phút video có �Î phân
gi£i cao (1080p) t¯ 8 camera khác nhau.
Các tác gi£ �ã c≠t £nh ng˜Ìi �i bÎ sau mÈi 120 frame.
T§o ra tÍng hÒp 36,411 bounding box �˜Òc g≠n nhãn.
Có 1404 �Ëi t˜Òng xußt hiªn  nhi∑u hÏn 2 máy quay và
408 �Ëi t˜Òng nhiπu, chø xußt hiªn  1 máy quay. ChÂn
ng®u nhiên 702 �Ëi t˜Òng �∫ hußn luyªn (training) và
702 �Ëi t˜Òng còn l§i �∫ ki∫m th˚ (testing). Trong bÎ
ki∫m th˚, chÂn mÎt £nh cıa mÈi �Ëi t˜Òng trong mÈi
camera và �∞t các £nh còn l§i vào gallery.
K∏t qu£ là có �˜Òc 16,552 £nh hußn luyªn cıa 702 �Ëi
t˜Òng, 2,228 £nh query cıa 702 �Ëi t˜Òng còn l§i và

17,661 £nh gallery (702 �Ëi t˜Òng và 408 �Ëi t˜Òng
nhiπu).

C. K∏t Qu£ Th¸c Nghiªm

Chúng tôi s˚ dˆng model DenseNet �∫ rút trích �∞c
tr˜ng vÓi �Î �o kho£ng cách cosine. �∫ �ánh giá k∏t qu£
bài toán, chúng tôi s˚ dˆng hai �Î �o phÍ bi∏n là Rank-I
và mAP. Rank i là tø lª th˘ h§ng �úng (true rank) n¨m
trong i v‡ trí �¶u tiên trong danh sách x∏p h§ng (ranked
list) trên tÍng sË £nh probe c¶n tái nh™n d§ng. mAP thì
lßy giá tr‡ trung bình cıa �i∫m sË average precision cıa
tßt c£ các câu truy vßn.
T̄ các k∏t qu£ trong b£ng I, chúng ta có th∫ thßy �˜Òc
nhÌ vào thông tin bÍ sung t¯ luÁng không gian – thÌi
gian, chúng ta �ã c£i thiªn hiªn n´ng �áng k∫ cho model
DenseNet (Rank-1 �§t 97.5% so vÓi 80.9%, t´ng hÏn
15%), cÙng nh˜ OSNet (Rank-1 �§t 98.2% so vÓi 94.8%,
t´ng 4.6%). �i∑u này cho ta thßy, vÓi mÎt lo§i thông tin
�Ïn gi£n có th∫ thu th™p dπ dàng nh˜ thông tin không,
thÌi gian �ã giúp cho chúng ta c£i thiªn �áng k∫ k∏t qu£
cıa DenseNet (mÎt m§ng không �˜Òc thi∏t k∏ chuyên
biªt cho bài toán tái nh™n d§ng nhân v™t) t˜Ïng �˜Ïng
các k∏t qu£ cıa các ph˜Ïng pháp hÂc sâu, các m§ng
�˜Òc thi∏t k∏ chuyên biªt cho bài toán này.

V. KòT LUäN VÀ H◊ŒNG PHÁT TRIöN

Trong bài báo này, chúng tôi �ã tìm hi∫u bài toán tái
nh™n d§ng nhân v™t và các thách th˘c cıa nó. T̄ �ó
chúng tôi th˚ nghiªm bi∏n không gian - thÌi gian nh¨m
gi£m sË l˜Òng £nh c¶n so khÓp, t¯ �ó t´ng c˜Ìng kh£
n´ng cıa các ph˜Ïng pháp rút trích �∞c tr˜ng không
�˜Òc phát tri∫n riêng cho rút trích �∞c trung cıa bài
toán tái nh™n d§ng nhân v™t, trong nghiên c˘u này là
DenseNet. K∏t qu£ th¸c nghiªm �ã chø ra (theo b£ng
I), ph˜Ïng pháp này c£i thiªn �áng k∫ hiªu n´ng cıa
ph˜Ïng pháp DenseNet g¶n b¨ng các ph˜Ïng pháp �∞c
trung chuyên dùng cho bài toán tái nh™n d§ng nhân v™t
nh˜ PCB, OSNet và cao hÏn �áng k∫ khi không có thông
tin không gian - thÌi gian (trên hai bÎ d˙ liªu Market-
1501 và DukeMTMC-reID cho thßy hiªu qu£ c£i thiªn
Rank-1 l¶n l˜Òt t´ng 15% và 18.1%). Tuy nhiên, s¸ c£i
thiªn này v®n không cao hÏn k∏t qu£ �˜Òc công bË cıa
St-reid do DenseNet không �˜Òc thi∏t k∏ chuyên biªt
cho bài toán tái nh™n d§ng nhân v™t nh˜ là PCB.

Tuy các k∏t qu£ �∞t �˜Òc là khá kh£ quan nh˜ng v®n
còn nhi∑u h§n ch∏. Vì v™y, trong nghiên c˘u t˜Ïng lai,
tác gıa s≥ th˚ nghiªm cÙng nh˜ so sánh k∏t qu£ th¸c
nghiªm vÓi nhi∑u ph˜Ïng pháp State-of-the-art khác
nhau.
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B£ng I
KòT QUÉ TH‹C NGHIõM

Market1501 DukeMTMC-reID
Ph˜Ïng pháp R-1 R-5 R-10 mAP R-1 R-5 R-5 mAP

Rút trích �∞c tr˜ng (DenseNet-121) 80.9 91.4 94.3 61.4 73.1 - - 55.1
Rút trích �∞c tr˜ng + thông tin không gian - thÌi gian

(DenseNet121 97.5 99.2 99.4 88.6 92.9 96.7 97.4 80.8

Rút trích �∞c tr˜ng + thông tin không gian - thÌi gian +
reranking (DenseNet121) 97.1 98.8 99.0 94.6 91.2 95.9 96.5 90.5

St-reid [6] 98.0 98.9 99.1 95.5 94.5 96.8 97.1 92.7

LÕI CÉM ÃN
Nghiên c˘u �˜Òc tài trÒ bi Tr˜Ìng �§i hÂc Tài chính

- Marketing trong khuôn khÍ �∑ tài mã sË CS-10-20.
Chúng tôi xin chân thành cám Ïn Phòng thí nghiªm
Truy∑n thông �a ph˜Ïng tiªn, Tr˜Ìng �§i hÂc Công
nghª Thông tin, �HQG-HCM �ã hÈ trÒ chúng tôi trong
nghiên c˘u này.
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Abstract— Trong nhưng năm gần đây, giải pháp điện 
toán biên di động MEC (Mobile Edge Computing) được 
phát triển mạnh mẽ nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ 
các ứng dụng mới, đáp ứng các yêu cầu thời gian thực 
của người dùng, giảm tải và chi phí cho các hệ thống tính 
toán đám mây. Hàng loạt các chiến lược giảm tải thông 
minh đã được đề xuất và phát huy tác dụng nâng cao 
hiệu năng mạng cũng như bảo toàn năng lượng cho các 
thiết bị người dùng di động. Tuy nhiên, với các điều kiện 
đa ràng buộc của các giải pháp công nghệ ứng dụng cũng 
như cấu hình mạng, việc tìm kiếm các giải pháp tối ưu 
hiện vẫn là các thách thức đối với các nhà nghiên cứu. 
Trong bài báo này sẽ trình bày một phương pháp phân 
bổ tài nguyên tính toán để tối ưu năng lượng các thiết bị 
di động với các điều kiện hạn chế tài nguyên từ các thiết 
bị MEC mà các tác giả trước chưa đề cập. Các kết quả 
mô phỏng số cho thấy giải pháp đề xuất đã đem lại hiệu 
quả phân bổ tài nguyên cho hệ thống diện toán biên.   

Keywords- Hệ hống điện toán biên, tính toán giảm tải, 
năng lượng tiêu thụ, thiết bị hỗ trợ, phân bổ tài nguyên. 

I.  GIỚI THIỆU 
Ngày nay, ngày càng nhiều ứng dụng, dịch vụ yêu 

cầu lượng tài nguyên tính toán lớn, truyền thông thời 
gian thực (real-time communication) như gọi video 
(video chat), chơi game trực tuyến (online gaming), 
giao thông thông minh, các hệ thống internet vạn 
vật,…v..v. Tuy nhiên, một trong các thách thức lớn 
của các các thiết bị di động là bị giới hạn tài nguyên 
như: năng lượng, nguồn pin, khả năng xử lí và lưu trữ 
nên việc phát triển những ứng dụng và dịch vụ mới bị 
hạn chế. Tính toán biên di động MEC (Mobile Edge 
Computing) là giải pháp tiềm năng và đầy hứa hẹn với 
sự hỗ trợ từ các thiết bị di động đầu cuối [1][2].   

Nhằm đáp ứng các yêu cầu tính toán từ các thiết 
bị trong giới hạn thời gian xử lý tác vụ, các chiến lược 
giảm tải giữa thiết bị biên và thiết bị di động được đề 
xuất. Các thiết bị hỗ trợ tính toán cho nhau trong các 
khoảng thời gian yêu cầu nhằm đẩy mạnh tốc độ tính 
toán thông qua xử lý song song. Hướng tiếp cận này 
đã và đang thu hút rất nhiều các nghiên cứu do thách 
thức lớn đến từ các điều kiện ràng buộc và các loại 
hình ứng dụng có các yêu cầu về đặc trưng truyền 
thông khác nhau. Các giải pháp tối ưu năng lượng cho 

các thiết bị di động luôn là hướng chính yếu đi cùng 
với các chiến lược phân bổ tài nguyên hiệu quả nhằm 
đáp ứng các yêu cầu của giải pháp công nghệ. Các 
nghiên cứu trước đây chưa đề cập tới các điều kiện 
công nghệ với các năng lực hữu hạn của tài nguyên 
thiết bị biên mạng. Vì vậy, trong bài báo này, một giải 
pháp phân bổ tài nguyên nhằm tối tối ưu năng lượng 
tổng thể của các thiết bị di động được đề xuất. Phương 
pháp đề xuất được chứng minh qua mô phỏng và cho 
thấy các hiệu quả rõ rệt về bảo toàn năng lượng thiết bị 
di động.    

Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau: 
phần II chỉ ra các kết quả và đánh giá đối với các 
nghiên cứu liên quan, Trong phần III trình bày về mô 
hình hệ thống và các tính toán liên quan.  Phần IV cung 
bài toán và mô tả phương pháp đề xuất cùng với kết 
quả mô phỏng. Các kết luận và đánh giá giải pháp cũng 
như hướng phát triển tiếp theo được trình bày trong 
phần cuối cùng.  

II. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 
Với mục tiêu tối ưu năng lượng cho các thiết bị di 

động và phù hợp với hạ tầng biên mạng, một số giải 
pháp và chiến lược phân hoạch tài nguyên đã được 
một số nghiên cứu đề cập trong vài năm gần đây. 
Nhằm đáp ứng lượng thông tin yêu cầu tính toán và 
đảm bảo thời gian tính toán, các giải pháp giảm tải 
tính toán (Computational Offloading) đã được đề xuất. 
Tài nguyên tính toán của hệ thống điện toán biên được 
phân bổ giữa các thiết bị di động (Mobile Device), 
thiết bị hỗ trợ tính toán (Helper) và hình thành cấu trúc 
cụm nhằm tối ưu các phương án truyền thông tin và 
năng lượng tính toán tại các thiết bị biên [3] [4 [5] [6]. 
Trong [3] các tác giả đã đề xuất một chiến lược giảm 
tải lượng dữ liệu cần tính toán tới máy chủ MEC hoặc 
thực hiện xử lí ngay tại chính thiết bị. Kết quả bài báo 
chỉ ra giải pháp tối ưu năng lượng tính toán với ràng 
buộc độ trễ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, vai trò thiết bị trợ 
giúp và giải pháp lựa chọn thiết bị chủ cụm chưa được 
đề cập. Với mục tiêu tối ưu hóa tổng năng lượng thiết 
bị di động, chiến lược giảm tải trong [4] sử dụng 
phương pháp quy hoạch tuyến tính để phân bổ tài 
nguyên truyền thông không dây và giảm tải cho các 
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ứng dụng yêu cầu nghiêm ngặt về độ trễ. Các tiêu chí 
và tham số ràng buộc thay đổi theo từng mô hình giảm 
tải, trong [4] chỉ ra tiêu chí năng lượng trong các phiên 
truyền ảnh hưởng trực tiếp tới lượng thông tin cần 
giảm tải tới MEC. Tuy nhiên, các đề xuất trên đây xây 
dựng bài toán phân tải dựa trên nguyên tắc nhị phân 
mà chưa xem xét đến bài toán giảm tải một phần nên 
tính linh hoạt còn hạn chế.   

Từ khía cạnh hệ thống, trong [5] đề xuất chiến lược 
phân bổ tài nguyên gồm một máy chủ MEC, một số l 
trạm phát sóng gốc (BSs) và các thiết bị di động. Mục 
tiêu tối thiểu hóa năng lượng tiêu thụ của các thiết bị 
di động đã đạt được nhưng hệ số phân bổ tài nguyên 
trong hệ thống MEC chưa được đề cập. 

Từ góc độ ứng dụng công nghệ điện toán biên, các 
giải pháp truyền dẫn đã được ứng dụng nhằm tương 
thích với đặc trưng của các loại hình điện toán biên. 
Điển hình là ứng dụng hệ thống giao thông thông minh 
ITS (Intelligient Transport System), nơi cần phân phối 
và xử lí lượng lớn dữ liệu cùng với các thông tin ưu 
tiên khác nhau [6] [7].  Trong đó, chuẩn IEEE 802.11p 
là tiêu chuẩn cho truyền thông V2V (Vehicle to 
Vehicle) phân tán đã đem lại một số ứng dụng thực tế 
hiệu quả. Đặc trưng chuyển động của xe và giới hạn 
vùng phủ của các kỹ thuật truyền dẫn không dây đã 
dẫn tới bài toán phân cụm để chia sẻ dữ liệu, thông tin 
giữa các xe với nhau. Vì vậy, bài toán phân cụm tối ưu 
được đặt ra như một trong các thách thức thực tế [7]. 

   Sự kết hợp giữa mô hình tính toán biên với các 
giải pháp phân cụm đã đặt ra một số thách thức cụ thể. 
Người sử dụng xe lưu thông cần các truy nhập internet 
và các thông tin an toàn đã tạo ra các mức ưu tiên và 
nội dung phân bổ khác nhau. Với các mô hình phân bổ 
truyền dẫn kênh diện rộng và kênh truyền cục bộ sẽ 
đòi hỏi các giải pháp tối ưu tài nguyên sử dụng cho 
điện toán biên.  

       Qua các đề xuất gần đây dưới sự hiểu biết tốt nhất 
của chúng tôi, một bài toán phân bổ tài nguyên tối ưu 
với ràng buộc từ các thiết bị biên, lượng thông tin yêu 
cầu và độ trễ tới hạn của các nhiệm vụ chưa từng đặt 
ra trước đây. Vì vậy, trong bài báo này chúng tôi sẽ 
trình bày một chiến lược phân bổ tài nguyên giữa các 
thiết bị biên, thiết bị di động và thiết bị hỗ trợ để tối ưu 
năng lượng sử dụng của các thiết bị di động. 

III. MÔ HÌNH HỆ THỐNG 
Nhằm không mất tính tổng quát, một mô hình điện 

toán biên được trình bày trong hình 1 bao gồm một số 
thành phần thiết bị như: một trạm gốc BS (Base station) 
được trang bị máy chủ MEC có khả năng xử lý nhiều 
tác vụ tính toán chuyên sâu đồng thời, N thiết bị người 
dùng MD (Mobile device) được phân thành M nhóm 
thiết bị (Cluster). Trong mỗi nhóm, các thiết bị người 
dùng được chia thành ba loại: thiết bị của nhiệm vụ để 
thực hiện (MD – member device), thiết bị hỗ trợ/trợ 

giúp (HD – helper device), thiết bị trưởng cụm (CHD – 
cluster head device). CHD có nhiệm vụ trao đổi thông 
tin giữa nhóm thiết bị và BS. Do đó, MD có thể thực 
hiện giảm tải tính toán lên cho MEC thông qua CHD 
của nhóm. Bên cạnh đó, mô hình hệ thống xem xét MD 
có thể thực hiện giảm tải tính toán đến HD của nó [8].  

 

 
Hình 1. Mô hình hệ thống điện toán biên đề xuất. 

 
Chiến lược giảm tải tính toán dựa trên các phiên 

làm việc của các nhóm con thiết bị bao gồm MD, HD, 
CH tới MEC được phân bổ tài nguyên tính toán theo cơ 
chế phân kênh theo thời gian TDMA (hình 2).  
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Hình 2. Cấu trúc phân bổ kênh TDMA từ MEC 

Truyền thông giữa các nút chủ cụm CH tới MEC 
sử dụng chuẩn truyền thông LTE 4G [9], truyền thông 
giữa các MD sử dụng tiêu chuẩn 802.11p [10] [11]. 

A. Mô hình tác vụ 
Như trong [12], mỗi MD i có một nhiệm vụ tính 

toán được mô tả bằng ba tham số , , )( in in in
i i ii b c tW  . 

in
ib là kích thước dữ liệu đầu vào của nhiệm vụ (nó có 

thể là cài đặt hệ thống, mã chương trình và có đơn vị 
là bit). in

ic  là số chu kỳ CPU được yêu cầu để hoàn 
thành một bit nhiệm vụ. in

it là độ trễ tối đa cho nhiệm 
vụ. Do đó, xác định được in in

i ib c  là số chu kỳ CPU cần 
thiết để hoàn thành nhiệm vụ tính toán iW .  
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Trong mô hình này, xem xét mỗi MD có thể được 
giảm tải đến đồng thời MEC và HD của nó. Do đó, các 
bít nhiệm vụ đầu vào ib của MD i được chia làm 3 
phần dành cho tính toán tại cục bộ MD i, tính toán tại 
HD của MD i và tính toán tại MEC tương ứng là 

0 1 2, ,i i ib b b . Do đó ta có công thức:  
               0 1 2in

i i i ib b b b � �                            (1) 
Từ đó, nhiệm vụ tính toán iW  của MD i được chia 

thành 0
iW , 1

iW , 2
iW  tương ứng với 0 1 2, ,i i ib b b . Do đó ta có 

công thức: 
                       0 1 2

i i i iW W W W � �                            (2)   

Trong đó, 0
iW , 1

iW , 2
iW lần lượt là phần nhiệm vụ 

tính toán tại chính thiết bị MD i, tại phần tử hỗ trợ HD 
của MD i và tại MEC.  

B. Chi phí tính toán tại cục bộ 
Số lượng bit cần thiết để được xử lý tại thiết bị 

MD là 0
ib và do đó, nó cần 0 in

i ib c chu kỳ để xử lý. Từ 
đó, ta có chi phí thời gian cho tính toán tại cục bộ 
được kí hiệu là 0

,i mdt và được xác định như sau [12]:   

  
0

0
,

,

in
i i

i md
i md

b c
t

f
           (3) 

Trong đó, ,i mdf là tần số của CPU cục bộ, tức khả 
năng tính toán cục bộ của MD i.  

Năng lượng tiêu thụ của MD i trên mỗi vòng CPU 
được xác đinh như [13], được tính bằng công 
thức 2

,. i mdk f  trong đó k  là hằng số điện dung. Từ đó, 
năng lượng tiêu thụ do tính toán nhiệm vụ tại cục bộ 
của MD i ( 0

,i mdE ) được xác định như sau [13]: 

                  0 0 2
, ,. . .in

i md i i i mdE b c k f                 (4) 

C. Chi phí tính toán tại HD  

MD i có thể giảm tải một phần nhiệm vụ ( 1
iW ) đến 

phần tử hỗ trợ HD của nó. Chi phí thời gian cho quá 
trình giảm tải tính toán đến HD bằng tổng của thời 
gian cho truyền tải và xử lý tính toán phần nhiệm vụ 
tại HD. Giả định rằng, lượng bít kết quả trả về là rất 
nhỏ so với lượng bít nhiệm vụ giảm tải, do đó, độ trễ 
thời gian cho quá trình phản hồi kết quả được bỏ qua. 
Từ đó, chi phí thời gian cho quá trình giảm tải đến HD 
( 1

1,hdt ) được xác định như sau:  

1 1
1
, , ,

,

. in
trans comp i i i

i hd i hd hd i
l hd i

b b c
t t t

r f
 �  �            (5) 

Trong đó, 1
, /trans

i hd i lt b r  là thời gian truyền tải bít 
nhiệm vụ từ MD tới HD với lr  là tốc độ truyền dữ liệu 

giữa MD và HD. 1
, ,( . ) /comp in

hd i i i hd it b c f là thời gian xử lý 
phần nhiệm vụ giảm tải tại HD, với ,hd if là tần số CP 
U của HD hay là khả năng xử lý của HD.  

Năng lượng tiêu thụ cho quá trình giảm tải  một 
phần nhiệm vụ đến HD từ MD i gồm năng lượng 
truyền dữ liệu và năng lượng xử lý nhiệm vụ tại HD. 
Chúng tôi cũng giả định bỏ qua năng lượng tiêu thu 
cho quá trình truyền phản hồi kết quả do lượng bít kết 
quả phản hồi là không đáng kể. Từ đó, tổng năng 
lượng tiêu thụ cho quá trình giảm tải tính toán đến HD 
( 1

,i hdE ) được xác định như sau:  

1
, , ,

trans comp
i hd i hd hd iE E E �              (6) 

Trong đó, ,
trans
i hdE  và ,

comp
hd iE  lần lượt là năng lượng 

tiêu thụ cho quá trình truyền dữ liệu ( 1
ib ) từ MD i đến 

HD và quá trình xử lý nhiệm vụ tại HD. Nó được xác 
định như sau: 

1
, .trans l

i hd tx iE P b                             (7) 

1 2
, ,. . .comp in

hd i i i hd iE b c k f                         (8) 

Trong đó, l
txP  là mức năng lượng tiêu thụ trên mỗi 

bít nhiệm vụ truyền từ MD đến HD. 

D. Chi phí tính toán tại MEC 
Khi MD i thực hiện giảm tải tính toán một phần 

nhiệm vụ 2
iW lên MEC, nó cần gửi phần nhiệm vụ 

2
iW đến chủ cụm CHD của nó, từ đó CHD đó thực hiện 

chuyển tiếp 2
iW đến MEC thông qua kết nối di động. 

Tương tự như trên, độ trễ và năng lượng tiêu thụ cho 
đường phản hồi kết quả được bỏ qua. Vì vậy, chi phí 
cho thời gian truyền tải bao gồm thời gian truyền tải từ 
MD tới CH ( 2

,i chdt ) và thời gian truyền tải từ CH tới 

MEC ( 2
,chd mect ), tương ứng như công thức sau: 

2 2
2 2
, ,

i i
i chd chd mec

l mec

b b
t t

r r
�  �                (9)  

Trong đó, mecr  là tốc độ truyền dữ liệu từ CHD 
đến MBS.  

Từ đó, năng lượng tiêu thụ để thực hiện nhiệm vụ 
với hỗ trợ của MEC ( 2

,i mecE ) được xác định bằng công 
thức sau: 

2
, , ,

2        = ( )
tx tx

trans trans
i mec i chd chd mec

l mec
i

E E E

b P P

 �

�
                  (10) 

Trong đó, ,
trans
i chdE là năng lượng truyền tải từ MD 

đến CHD. ,
trans
chd mecE  năng lượng truyền từ CHD lên 
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MEC. 
tx

mecP là mức tiêu thu năng lượng trên mỗi bít 

nhiệm vụ truyền tải từ CHD lên MBS. 
Từ đó, mức tiêu thụ năng lượng tại mỗi phiên cho 

quá trình xử lý nhiệm vụ của mỗi nhóm thiết bị được 
miêu tả như sau: 

0 1 2
, , ,

0 2 1 2 2
, ,

( )

= . . . ( . . ) ( )  
j

tx tx
j

total
j i md i hd i mec

i M

in l in l mec
i i i md i tx i i h i

i M

E E E E

b c k f b P c k f b P P

�

�

 � �

ª º� � � �¬ ¼

¦

¦
  

(11) 
Trong đó, Mj là tập các MD đang có nhiệm vụ xử 

lý trong nhóm thiết bị j. 

E. Mô hình truyền dẫn từ CHD lên MBS 
Mô hình truyền dẫn giữa CHD và MBS được thể 

hiện như trên hình 2. Hệ thống xem xét có Kchannel 
kênh con cho đường lên tương ứng với Kchannel khe 
thời gian trong khoảng thời gian đường truyền lên. 
MBS cần thực hiện phân bổ kênh con đường lên cho 
các CHD của các nhóm để từ đó các CHD có thể 
truyền tải lượng bít nhiệm vụ của các MD trong nhóm 
lên cho MEC để xử lý hỗ trợ. Giả sử jv  là số kênh con 
đường lên cấp cho nhóm thiết bị  j, ta có rằng buộc 
sau: 

 
1

M

j channel
j

v K
 

 ¦                      (12) 

Trong đó, M là số nhóm thiết bị trong hệ thống. 
Lượng dữ liệu tối đa cho thể truyền từ CHD thuộc 

nhóm thiết bị j với số lượng kênh được cấp jv  lên 

MEC ( max
jc ) được xác định như sau: 

max . .j mec j slotc r v W                     (13) 
Trong đó, slotW là khoảng thời gian của một khe 

thời gian hay một kênh con đường truyền lên. Xem xét 
rằng, lượng dữ liệu tối đa mà CHD có thể truyền được 
chia đều cho các MD đang nằm trong nhóm thiết bị. 
Do đó, một rằng buộc cho lượng bít nhiệm vụ giảm tải 
lên MEC của mỗi MD i được thể hiện như sau: 

2 . .
| |

mec j slot
i

j

r v
b

M
W

d                     (14) 

Trong đó, | |jM là số lượng MD có nhiệm vụ xử 
lý trong nhóm j đang có nhiệm vụ cần xử lý. 

IV. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP   
Trong nghiên cứu này, chúng tôi quan tâm đến 

việc tối thiểu hóa tổng mức tiêu thụ năng lượng của hệ 
thống với rằng buộc về độ trễ xử lý các tác vụ. Vấn đề 
tối ưu được mô tả như sau: 

  1

0 2 1 2 2
, ,

min

 . . . ( . . ) ( )  
tx tx

j

M
total
j

j

total in l in l mec
j i i i md i tx i i h i

i M

E

E b c k f b P c k f b P P
 

�

ª º � � � �¬ ¼

¦

¦
 (15) 

Điều kiện ràng buộc:  
 0

ib , 1
ib , 2

ib , jv t 0 và nguyên             (15.a) 

                   0 1 2
i i i ib b b b� �                        (15.b) 

  2 . .
| |

mec j slot
i

j

r v
b

M
W

d                         (15.e) 

1

M

j channel
j

v K
 

 ¦                  (15.f) 

0 1 2max( , , )i i it t t Td                (15.g) 
Trong đó, T là điều kiện giới hạn trễ tác vụ; các 

điều kiện 15.a,b,c,d,e thể hiện rằng buộc về lượng bít 
nhiệm vụ có thể phân chia tại MD i. Điều kiện 15.e thể 
hiện rằng buộc về tổng lượng bít nhiệm vụ có thể giảm 
tải lên MEC tại Cluster j. Rằng buộc về tổng lượng 
kênh cấp cho mỗi Cluster được mô tả ở điều kiện 15.f. 
Trong đó giả định rằng tốc độ xử lý của MEC lớn hơn 
nhiều so với tổng tốc độ của đường truyền từ các CHD 
lên MEC. Rằng buộc về giới hạn trễ cho xử lý tác vụ 
được thể hiện tại điều kiện 15.g. 

Bài toán tối ưu trên được phân hoạch thành 02 bài 
toán con gồm bài toán phân bổ tài nguyên từ MEC tới 
các cụm nhằm bảo tính công bằng và ràng buộc năng 
lực MEC. Bài toán tiếp theo được xây dựng nhằm tối 
ưu tài nguyên trong các cụm. Từ đó, mục tiêu tổng thể 
của bài toán tối ưu tài nguyên đa ràng buộc với chiến 
lược phân bổ tài nguyên hợp lý sẽ đạt được. 

Phương pháp giảm tải tính toán đề xuất bao gồm 
hai giai đoạn. Đầu tiên, MEC thực hiện phân bổ tài 
nguyên cho các nhóm thiết bị dựa trên các thông tin 
mà các nhóm đã cung cấp, trong đó bao gồm phân bổ 
tài nguyên tính toán cho các nhóm và tài nguyên kênh 
cho đường lên giữa các CHD và MEC. Sau đó, các 
thông tin cấp phát này được MEC gửi đến cho các 
CHD của các Cluster. Lúc này, CHD gửi thông tin 
lượng bít giảm tải tối đa lên MEC cho các MD trong 
Cluster, sau đó vấn đề (15) được MD giải tối ưu năng 
lượng tiêu thụ và đảm bảo độ trễ xử lý tác vụ. 

A. Sơ đồ phân bổ tài nguyên nhóm thiết bị 
Mục tiêu của sơ đồ này là thực hiện phân bổ tài 

nguyên tính toán và kênh cho mỗi nhóm thiết bị dựa 
trên thông tin về tổng năng lượng còn lại và số lượng 
tác vụ đang có của mỗi nhóm. Lược đồ đề xuất được 
thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: CH của mỗi Cluster (giả sử là CHD i của 
Cluster j) cần thực hiện xác định các thông số sau: 

Tổng năng lượng của các MD và HD trong 
Cluster  j ( total

jE ). total
jE được xác định như sau: 

,( )
j

total
j i HD i

i M
E E E

�

 �¦                    (16) 

Trong đó, Ei, EHD,i lần lượt là năng lượng còn lại 
của MD i và HD của MD i.  
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Tổng số lượng bít nhiệm vụ của Cluster j ( total
jB ). 

total
jB  là tổng số tác vụ đang cần xử lý của các MD 

trong Cluster j, ta có: 

j

total
j i

i M
B b

�

 ¦                        (17) 

Bằng việc trao đổi thông tin với các MD, CHD 
xác định được các thông số yêu cầu từ đó gửi thông tin 
này lên cho MEC. 

Bước 2: MEC thực hiện phân bổ tài nguyên. 
Sau khi nhận được các thông tin từ các CHD, MEC 
xác định trọng số w  cho từng Cluster dựa theo công 
thức sau: 

 
total
j

j total
j

B
w

E
 với j = 1,2,…,M          (18) 

Từ đó, số kênh truyền được phân bổ cho Cluster j 
được xác định bằng: 

 

1

j
j channelM

l
l

w
v K

w
 

« »
« »
« » u
« »
« »¬ ¼
¦

                  (19) 

Trong đó, channelK  là số lượng kênh truyền (khe 
thời gian) của hệ thống; M là số lượng Cluster trong 
hệ thống; .«»¬¼ là hàm floor.  

Nếu 
1

0
M

channel j
j

u K v
 

 � !¦ thì cấp thêm u kênh 

cho Cluster có trọng số cao nhất (giả sử là nhóm j thì 
vj = vj + u).  

Từ đó, lượng bít tác vụ tối đa có thể giảm tải lên 
MEC cho nhóm j được xác định như sau: 

max
j j slot mecc v rW u u                   (20) 

Trong đó, mecr  là tốc độ dữ liệu của đường truyền lên 
từ CHD đến MEC; slotW là khoảng thời gian của một 
kênh (khe thời gian). 

MEC đã xác định được lượng tài nguyên kênh và 
tính toán cho từng Cluster. Nó thực hiện gửi hai thông 
tin này xuống cho các CHD của các Cluster. 

B. Phân bổ tác vụ tối ưu năng lượng 
Sơ đồ phân bổ tác vụ tối ưu năng lượng được thực 

hiện như sau: 
Bước 1: CHD của mỗi Cluster (giả sử là Cluster j) xác 
định lượng bít tác vụ tối đa có thể giảm tải lên MEC 
cho các MD trong nhóm theo công thức sau: 

max
2,max

| |
j

i
j

c
b

M
                           (21) 

Trong đó, 2,max
ib là lượng bít nhiệm vụ tối đa có thể 

giảm tải lên MEC cho MD i. Thông tin này được gửi 
đến các MD trong Cluster j. 
Bước 2: MD thực hiện phân bổ tác vụ tối ưu năng 
lượng. 

Vấn đề (15) được MD thực hiện như sau: 

0 2 1 2
, ,

1
min [ . . . ( . . )]

jM
in l in

i i i md i tx i i h
i

b c k f b P c k f
 

� �¦      (22) 

 Các ràng buộc: 
0
ib , 1

ib  t 0 và  nguyên             (22.a) 
                   0 1 2,max

i i i ib b b b�  �               (22.b) 
0 1 2max( , , )i i it t t Td                (22.c) 

Bước 3: Thực hiện lựa chọn CHD và HD cho vòng 
phân bổ tính toán tiếp theo. 

1
CH:=MD(max )

mdN

i
i

E
 
¦                  (23) 

1

1
HD:=MD(max )

mdN

i
i

E
�

 
¦                (24) 

Bước 4: Thực hiện vòng lặp cho mục tiêu bảo toàn 
năng lượng tối ưu cho tổng năng lượng của các MD 
với ràng buộc về trễ của tác vụ. 

C. Mô phỏng đánh giá hiệu quả đề xuất 
Nhằm đánh giá tính hiệu quả của đề xuất, nghiên 

cứu này sử dụng Matlab làm công cụ mô phỏng số. 
Các tham số đầu vào được thể hiện trong bảng 1. 

Bảng 1. Các tham số mô phỏng 
Các tham số Ký hiệu Giá trị 

Số lượng nút cụm 1 1N  51 

Số lượng nút cụm 2 2N  81 
Số lượng nút cụm 3 3N  101 

Năng lượng mỗi MD 
iE  1000 5000 J�  

Số bít mỗi MD 
ib  500 1000 bit�  

Số kênh truyền channelK  20  
Tốc độ tiêu chuẩn LTE 

4G mecr  75Mbps  

Tốc độ tiêu chuẩn 
802.11p localr  25Mbps  

Chu kì CPU xử lí 1 bit C  100T  
Khả năng xử lý tại MD df  1125.10  

Hệ số điện dung k  2810 arF a�  
Công suất truyền tải 

local 
local

txP  0.1W  

Công suất truyền tải 
MEC 

mec
txP  0.4W  

 
Giải pháp phân kênh tính toán tối đa số bit nhiệm 

vụ, tổng mức năng lượng tiêu thụ tại mỗi trường hợp 
thể hiện rõ khuyết điểm khi không giới hạn về độ trễ. 
Mức năng lượng hệ thống còn lại được biểu diễn như 
hình 3. 

Sau mỗi vòng tính toán lượng bít nhiệm vụ, tổng 
năng lượng hệ thống khi phân kênh tối ưu dựa trên số 
nhiệm vụ truyền tải MEC với ràng buộc về độ trễ đã 
cho thấy khả năng duy trì năng lượng tốt hơn so với 
các phương pháp phân kênh khác. Kết quả biểu diễn 
sự suy hao năng lượng trung bình của các toàn bộ hệ 
thống được biểu diễn trên hình 4.  
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Hình 3.  Tổng năng lượng hệ thống phân kênh tối ưu 

        

 
Hình 4. Tổng năng lượng hệ thống phân kênh tối ưu, phân 

kênh đều và phân kênh ngẫu nhiên 

      Đối với giải pháp phân kênh cân bằng lưu lượng, 
mức suy hao của các thiết bị suy giảm gần theo tuyến 
tính và cho kết quả thời gian sống vượt trội so với quá 
trình phân kênh ngẫu nhiên. Kết quả này cho thấy tính 
hiệu quả của đề xuất khi cải thiện được mức phân tải 
tính toán lên MEC mà vẫn đảm bảo được giới hạn trễ 
yêu cầu đầu vào. Như vậy, việc cân bằng lưu lượng tải 
giữa các cluster mang ý nghĩa rất lớn khi yêu cầu cầu 
đầu vào ngẫu nhiên và biến động mạnh của những ứng 
dụng IoT hiện nay. 

V. KẾT LUẬN 
Trong bài báo này, một nghiên cứu chi tiết về mô 

hình phân bổ tài nguyên tính toán trong điện toán biên 
đã được trình bày. Nhằm cải thiện hiệu năng mạng điện 
toán biên, một giải pháp phân bổ tài nguyên từ các máy 
chủ biên tới các cụm thiết bị biên đã được đề xuất. Đề 
xuất đã giải quyết bài toán phân bổ tài nguyên hạn chế 
với ràng buộc chặt về trễ nhằm sử dụng năng lượng 
hiệu quả tại các thiết bị biên phụ thuộc nguồn nuôi. Kết 
quả mô phỏng số cho thấy đề xuất đã tiết kiệm năng 
lượng và kéo dài thời gian sống của các thiết bị biên so 
với các kế hoạch phân kênh khác. Số lượng thiết bị hỗ 
trợ tính toán cũng là một yếu tố then chốt trong phương 

pháp phân bổ tài nguyên và sẽ được đề cập chi tiết hơn 
ở các nghiên cứu tiếp theo.   
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Abstract— Trong một số năm gần đây, các giải pháp 
nhận diện khuôn mặt đã đạt được thành tựu ứng dụng 
to lớn trong các các lĩnh vực dân sự, quân sự, an ninh 
đa dạng. Rất nhiều bộ công cụ và cách tiếp cận mới hỗ 
trợ tính toán thông minh AI đã được phát triển gần đây 
đã cải thiện mạnh mẽ về hiệu năng và mở ra các ứng 
dụng mới. Retinaface là một giải pháp nhận dạng được 
phát triển gần đây, tận dụng lợi thế dò tìm khuôn mặt 
trên các điểm landmarks và quá trình học sẽ giải quyết 
nhận dạng đa góc cạnh của khuôn mặt. Tuy nhiên, bên 
cạnh đó là các giải pháp nhận dạng tiên tiến khác cũng 
đem lại các điểm mạnh nhất định mà chưa được các tác 
giả trước đối sánh. Vì vậy, trong bài báo này, chúng tôi 
thực hiện nghiên cứu đặc trưng cơ bản của retinaface 
với ứng dụng dò tìm trên video và đối sánh kết quả thực 
nghiệm. Từ đó so sánh tham số hiệu năng với các giải 
pháp khác để rút ra các kết luận hữu ích.  

Keywords- Nhận diện khuôn mặt, do tìm khuôn mặt, 
retinaface, học máy, mạng neuron tích chập. 

I. GIỚI THIỆU 
Phát hiện khuôn mặt là một trong những khía 

cạnh cơ bản nhất của hệ thống nhận diện khuôn mặt. 
Trên cơ sở các điểm đánh dấu trên khuôn mặt, các bộ 
công cụ tính toán thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo 
thực hiện các mô hình đào tạo khác nhau để phát hiện 
nhận dạng của người cụ thể. Các mô hình đào tạo 
trước được sử dụng trong phát hiện khuôn mặt nổi 
tiếng hiện nay là gồm Dlib [1], MTCNN [2], 
OpenCV_Haar [3], Facenet [4] và OpenCV_DNN 
[5]. 

Mặc dù những mô hình phát hiện khuôn mặt kể 
trên thật sự đã có những bước tiến dài trong thời gian 
qua, nhưng các yêu cầu nhận diện hiện nay cũng đặt 
ra các thách thức mới không chỉ liên quan tới độ phức 
tạp thuật toán mà còn liên quan tới điều kiện đầu vào 
của khuôn mặt (ví dụ: đeo kính râm hoặc mặt nạ thở, 
v..v). Một nghiên cứu gần đây có tên là retina [6] nổi 
lên như một giải pháp hữu hiệu trong vai trò nhận 
diện khuôn mặt với nhiều điều kiện đầu vào khác 
nhau. Vì vậy, nó có thể ứng dụng rộng rãi và hiệu quả 
hơn trong một số ứng dụng bảo mật trong internet vạn 
vật hay phát hiện nhận dạng qua video giám sát. Tuy 
nhiên, theo khảo sát và kiến thức tốt nhất của chúng 
tôi, một đánh giá hiệu năng cụ thể khi kết hợp trong 

một hệ thống nhận dạng thông minh là chưa được 
thực hiện bởi các nhóm tác giả khác. Vì vậy, nghiên 
cứu này thực hiện một đối sánh cụ thể để xác định các 
điểm mạnh và điểm yếu của retina với các giải pháp 
khác nhằm khuyến nghị các ứng dụng cụ thể khi ứng 
dụng hệ thống nhận diện khuôn mặt. 

Bài báo được tổ chức như sau. Phần tiếp theo sẽ 
trình bày các nghiên cứu liên quan và đặc trưng cơ 
bản của các hệ thống nhận diện khuôn mặt thông 
minh retinaface. Phần III sẽ lược tả nguyên tắc hoạt 
động của retinaface và đối sánh các tham số hiệu năng 
với các hệ thống khác. Và cuối cùng là các thảo luận 
hữu ích cùng với hướng nghiên cứu tương lai của 
nhóm tác giả. 
  

II. NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 
Trong thời gian gần đây, một số giải pháp nhận 

dạng khuôn mặt đã được phát triển. Trong [3] đưa ra 
một giải pháp tìm điểm đặc trưng của khuôn mặt dựa 
trên một bộ lọc trong cửa sổ trượt. Các biến thể của 
bộ lọc Haar sử dụng các khối logic để tạo ra sự phân 
biệt các đặc trưng. Số lượng các đặc trưng cần thiết 
của Haar lên tới 6000 đã kéo theo thời gian xử lý tăng 
lên đáng kể. 

Dlib [1] là một bộ công cụ chứa các thuật toán 
học máy để phát hiện khuôn mặt gồm 04 bước: chuẩn 
hóa hình ảnh trước khi xử lý, tính toán gradient hai 
chiều, lấy phiếu trọng số trong các cell và chuẩn hóa 
các block. Các ảnh gradient được trích xuất bằng 
phương pháp tích chập và cường độ được tính từ hình 
ảnh tới pixel. Các biểu đồ được hình thành để tạo ra 
các vector đặc trưng và được xử lý bởi kỹ thuật học 
máy vector hỗ trợ SVM (Support Vector Machine). 
Mặc dù giải pháp này cho khả năng phát hiện khuôn 
mặt chính xác nhưng rất khó khăn khi chạy thời gian 
thực do yêu cầu xử lý lớn. 

Trong [2] trình bày kỹ thuật phát hiện khuôn mặt 
qua năm điểm đặc trưng chính. Giải pháp này sử dụng 
mạng neuron tích chập 3 tầng gồm P-Net, R-Net và 
O-net. Kết quả đầu ra của các tầng đều được xử lý 
nén không tối đa để bỏ đi những kết quả không tin 
cậy và sau đó thực hiện hiệu chuẩn các đường bao 
giới hạn. 
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Trong [5] trình bày giải pháp dò tìm khuôn mặt 
dựa trên bộ dò đa khối cho một ảnh Single Shot-
Multibox Detector (SSD) [7]. Giải pháp này có tốc độ 
nhanh nhưng dễ bỏ qua các đối tượng có kích thước 
nhỏ do việc sử dụng dự đoán đa kích thước dựa tên 
tích chập.  

Trong [4] giới thiệu một mạng neuron nhân tạo có 
tác dụng biểu diễn các bức ảnh vào một không gian 
euclide n chiều (thường là 128). Vector 128 phần tử 
này được sử dụng để dự đoán thường được gọi là 
khuôn mặt ở dạng nhúng. Kỹ thuật áp dụng một mạng 
tích chập để trích xuất đặc trưng và giảm chiều dữ 
liệu xuống chỉ còn 128 chiều. Sử dụng hàm tối ưu là 
hàm triplet loss có khả năng học được đồng thời sự 
giống nhau giữa hai bức ảnh cùng nhóm và phân biệt 
các bức ảnh không cùng nhóm. Do đó hiệu quả hơn 
rất nhiều so với các phương pháp trước đây. 

Một số phương pháp trên đã được trình bày và đối 
sánh trong [6], các điểm mạnh và điểm yếu của một 
số phương pháp đã được thực hiện trên cùng một bộ 
dữ liệu mẫu (DEAP database [8]). Tuy nhiên chưa có 
giải pháp nào được thực hiện với retina. Vì vậy, 
chúng tôi thực hiện đối sánh hiệu năng với các giải 
pháp trước đây. 

III. MÔ HÌNH RETINAFACE 
RetinaFace là một hệ thống nhận diện sử dụng kỹ 

thuật học tập đa tác vụ [7] để dự đoán đồng thời độ tin 
cậy, khuôn mặt, năm điểm mốc trên khuôn mặt, dự 
đoán mô hình khuôn mặt 3D và sự tương ứng của 
khuôn mặt đối với từng pixel [8]. Bằng cách sử dụng 
các mạng trọng số nhỏ, RetinaFace có thể chạy thời 
gian thực trên một lõi CPU duy nhất cho hình ảnh có 
độ phân giải VGA. 

 

 
Hình 1. Lưu đồ nhận diện khuôn mặt bằng RetinaFace [6]. 

RetinaFace thực hiện ba tác vụ mô hình hóa khuôn 
mặt đó là nhận diện khuôn mặt, căn chỉnh khuôn mặt 
2D và tái tạo khuôn mặt 3D dựa trên một khung hình 
chụp duy nhất. 
a. Phương thức tái tạo mô hình 3D 

Để tạo một khuôn mặt 3D từ hình ảnh 2D, mô hình 
học có giám sát không thể triển khai do các mô hình 
3D thực của khuôn mặt không dễ dàng để thu thập 
được. Cùng với sự phát triển của các mô hình tái tạo 
3D nổi bật là Mesh Decoder, RetinaFace đưa ra mô 
hình học tự giám sát mới và khắc phục các yếu điểm 

về xử lí ảnh kích thước khác nhau của các hệ thống 
mô phỏng 3D.  

 

 
Hình 2. Mô phỏng quá trình tái tạo 3D [6]. 

 
Để dự đoán hình dạng khuôn mặt 3D bằng một 

khuôn mặt hình tam giác được xác định trước với N 
đỉnh. Mỗi pixel mặt có thể được lập chỉ mục bằng tọa 
độ trung tâm và chỉ số tam giác làm cho pixel tương 
ứng một cách thông minh với mặt 3D. 

 

 
Hình 3. Mô hình khuôn mặt 3D [6]. 

 
b. Xác định vị trí khuôn mặt bằng kỹ thuật single-shot 

đa lớp 
Mô hình bao gồm ba thành phần chính: 
• Mạng đa tầng trích xuất các đặc trưng [10]: Mô 

hình mạng lấy hình ảnh đầu vào và xuất ra năm 
khu vực đặc trưng với các tỷ lệ khác nhau.  

• Mô-đun phân tích bối cảnh: Để tăng cường năng 
lực mô hình hóa, mạng tích chập biến dạng 
(DCN) [11] được sử dụng trong mô-đun này trên 
các vùng đặc trưng.  

• Hàm tối ưu đa tác vụ của mô hình các tầng trích 
xuất đặc trưng bao gồm. Hàm tối ưu của lớp 
softmax đối với các việc phân loại khuôn mặt 
đầu vào. Hàm tối ưu của vùng bouding box của 
khuôn mặt. Hàm tối ưu năm điểm landmarks của 
khuôn mặt. Hàm tối ưu các điểm 3D mesh. 

c. Tái tạo và tối ưu tọa độ của khuôn mặt 3D 
Việc tối ưu các tọa độ được dự đoán trong không 

gian ba chiều sao cho khớp với ảnh đầu vào được thực 
hiện bằng hàm tối ưu đa tác vụ. Tất cả các tọa độ được 
chuẩn hóa như sau: 

 
(𝑥𝑗

·  −  𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟
𝛼 )/𝑆𝛼,            (1) 

(𝑦𝑗
·  −  𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟

𝛼 )/𝑆𝛼,            (2) 
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(𝑧𝑗
·  − 𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 − 𝑡𝑖𝑝

· )

𝑆𝛼 .     (3) 
Ở đây, x* và y* là tọa độ thực của các góc vùng 

khuôn mặt, năm landvideovideomark của khuôn mặt 
và (x*, y*, z*) là tọa độ đỉnh thực 3 chiều trong không 
gian hình ảnh. Tất cả các tọa độ đỉnh thực trong 
không gian 3D được dịch sao cho tọa độ z của đầu 
mũi bằng không. x^a, y^a là tọa độ trung tâm của 
vùng giới hạn khuôn mặt và s^a là thang đo. Chiều 
rộng và chiều cao của vùng giới hạn cũng được chuẩn 
hóa dưới dạng nhật ký (w*/s^a) và log(h*/s^a), trong 
đó w* và h* căn cứ vào kích thước thực của số chiều 
về vùng khuôn mặt. Tất cả các hàm tính loss được 
đưa ra theo tiêu chuẩn L1.  

Để hồi quy các đỉnh 3D trên mặt phẳng hình ảnh 
2D, chúng đang sử dụng hai hàm tối ưu:  

ℒ𝑣𝑒𝑟𝑡 = 1
𝑁

∑  𝑁
𝑖=1 ‖𝑉𝑖(𝑥, 𝑦, 𝑧)  − 𝑉𝑖

·(𝑥, 𝑦, 𝑧)‖𝑖,     (4) 

ℒ𝑒𝑑𝑔𝑒 =  1
3𝑀

‖𝐸𝑖ℒ𝑣𝑒𝑟𝑡‖.          (5) 
Vì vậy, tổng tổn thất mất mát khi hồi quy điểm 3D trở 
thành: 

ℒ𝑚𝑒𝑠ℎ = ℒ𝑣𝑒𝑟𝑡  +   ℒ𝑒𝑑𝑔𝑒,   (6) 
Hàm tối ưu toàn bộ cho một điểm i trở thành: 
ℒ =  ℒ𝑐𝑙𝑠(𝑃𝑖, 𝑃𝑖

·)  +   𝜆1𝑃𝑖
·ℒ𝑏𝑜𝑥(𝑡𝑖, 𝑡𝑖

·)   +
 𝜆2𝑃𝑖

·ℒ𝑝𝑡𝑠(𝑙𝑖 , 𝑙𝑖
·)𝜆3𝑃𝑖

·ℒ𝑚𝑒𝑠ℎ(𝑣𝑖, 𝑣𝑖
·)         (7) 

 
IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Nhóm tác giả đã thử nghiệm tất cả 5 thuật toán trên 
đây với cùng một video có độ phức tạp cao [13].  
Bảng 1 dưới đây tổng kết tổng số khuôn mặt được 
phát hiện trong video với các thuật toán khác nhau. 

Bảng 1. So sánh khả năng nhận diện khuôn mặt của các 
phương pháp khác nhau với số lượng khuôn mặt khác nhau: 

 
Để xác đinh thực nghiệm độ phức tạp của các thuật 

toán. Nghiên cứu sử dụng một máy tính có chip Intel 
i7-6700K & GPU card GTX1080 để đối sánh thời 
gian chạy các thuật toán xử lý. Kết quả chỉ ra trên 
hình 4.  

Hình 4: Thời gian thực hiện thuật toán 

Bên cạnh các kết quả được nghiên cứu cùng với bộ 
dữ liệu WIDER FACE cho thấy rằng Retinaface cho 
kết quả cao về độ chính xác trung bình (AP) tốt hơn. 
Cụ thể, độ chính xác trung bình của Retinaface cao 
hơn WIDER FACE trong [4] lên đến 91.4% đối với 
tập WIDER FACE hard, 95,6% đối với tập WIDER 
FACE medium, 96.3% đối với WIDER easy. Các kết 
quả thực nghiệm đối sánh trên cho thấy retinaface có 
ưu điểm vượt trội về thời gian tính toán so với hầu hết 
các hệ thống khác. 

V. KẾT LUẬN 
Trong nghiên cứu này, các đặc điểm cơ bản của 

các kỹ thuật phát hiện khuôn mặt khác nhau đã được 
trình bày. Nguyên lý cơ bản và khả năng nhận diện 
khuôn mặt của retinaface đã được giới thiệu từ các 
góc độ nguyên lý và thực nghiệm. Một kết quả đối 
sánh trong cùng một mục tiêu nhận diện khuôn mặt 
đã được thực nghiệm và cho các kết quả về độ chính 
xác của hệ thống nhận diện khuôn mặt cùng với độ 
phức tạp thời gian xử lý. Kết quả cho thấy, với các 
ứng dụng cần thời gian nhận diện nhỏ thì giải pháp 
Dlib là giải pháp tốt nhất. Tuy nhiên, nếu cần độ 
chính xác cao thì giải pháp Facenet hoặc MTCNN 
chiếm ưu thế. Tuy nhiên, về mặt tổng thể, giải pháp 
RetinaFace cung cấp một giải pháp hiệu quả từ cả hai 
góc độ về độ chính xác và thời gian thực hiện thuật 
toán. Với các ưu điểm này, hệ thống sử dụng 
retinaface có thể ứng dụng rất tốt vào các hệ thống 
IoT cần bảo mật cao. Trên cơ sở nghiên cứu này, 
hướng nghiên cứu tiếp theo sẽ là nhúng thuật toán 
trong một hệ thống smart home thực nghiệm. 
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Abstract — Bài báo trình bày phương pháp thiết kế mạch 
chia công suất 8 cổng ra theo kiểu Winkinson. Mạch thiết 
kế có dải tần làm việc từ 800 MHz đến 2,2 GHz. Để đạt 
được dải thông đủ rộng, nhóm nghiên cứu sử dụng 
phương pháp chuyển đổi Chebychev để chuyển đổi trở 
kháng giữa tải và đường truyền. Kết quả mô phỏng cấp 
độ trường điện từ bằng phần mềm  Keysight ADS trên 
chất nền RO4350B của Rogers, độ dày 0,762 mm cho các 
tham số đầu ra của mạch như sau: tổng suy hao trên các 
cổng nhỏ hơn 9,6 dB, mức cách ly giữa các cổng ra lớn 
hơn 23 dB, mức mất cân bằng biên độ và mất cân bằng 
pha giữa các cổng ra theo thứ tự nhỏ hơn 0,1 dB và 2 độ. 

Keywords- Mạch chia công suất Winkinson,  phần 
mềm ADS,  chuyển đổi trở kháng, hàm số Chebyshev. 

I. GIỚI THIỆU 
Mạch chia công suất được sử dụng phổ biến trong 

các mạch trộn tần, mạch khuếch đại công suất, mạch 
vào của anten mảng pha [1] – [5] . Hiện nay, mạch chia 
công suất kiểu Winkinson được sử dụng rộng rãi vì có 
nhiều ưu điểm như [6], [7]:  triệt tiêu được sóng phản 
xạ khi các cổng ra được phối hợp trở kháng, suy hao 
chèn nhỏ, mức cách ly giữa các cổng lớn, băng thông 
khá rộng. Bài báo trình bày kết quả thiết kế mạch chia 
công suất kiểu Winkinson có 1 cổng vào và 8 cổng ra 
dải rộngvới các chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu như sau: dải 
tần làm việc từ 800 MHz đến 2,2 GHz, tổng suy hao 
trên các cổng ra nhỏ hơn 10 dB, mức cách ly giữa các 
cổng ra > 20 dB,  sai lệch pha giữa các cổng ra < 50, 
mức sai lệch biên độ giữa các cổng ra < 0,3 dB. 

Phần còn lại của bài báo được cấu trúc như sau: 
trong phần II, chúng tôi trình bày quy trình thiết kế 
mạch chia công suất có 8 cổng ra. Phần III sẽ trình bày 
về kết quả mô phỏng cấp độ trường điện từ của mạch. 
Cuối cùng, chúng tôi kết luận bài báo trong phần IV. 

II. THIẾT KẾ MẠCH CHIA CÔNG SUẤT BĂNG 
RỘNG  8 CỔNG RA 

Để thực hiện mạch chia công suất kiểu Winkinson 
8 cổng ra (ký hiệu W(1/8)), ta thiết kế sơ đồ khối của 

mạch như Hình 1. Trên Hình 1, ký hiệu W(1/2) là 
mạch chia công suất Winkinson có 1 cổng vào và 2 
cổng ra, thực hiện chức năng chia đôi công suất tín 
hiệu vào [6], [7]. 

W (½)

W (½)

W (½)

W (½)

W (½)

W (½)

W (½)

 
Hình 1. Sơ đồ khối của mạch chia công suất có 8 cổng ra 
 
Mạch W(1/2) có cấu tạo gồm các đoạn mạch dải có 

độ dài 1/4 bước sóng để phối hợp trở kháng giữa cổng 
vào và các cổng ra.  Mạch W(1/2) có dạng  như Hình 2 
[7]. 

 

Zc ( λ/4)

Zc ( λ/4)
Za

Zb

Zb

Rs

Cổng 1

Cổng 2

Cổng 3

 
. Hình 2. Mạch Winkinson chia đôi công suất 

 
Để đảm bảo độ cách ly giữa các cổng ta cần  thêm 

điện trở RS giữa 2 nhánh  của mạch Winkinson, giá trị 
của ZC và RS được xác định bằng các biểu thức  [6]: 

bZaZcZ 2 ,                      (1) 
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bZsR 2 ,                               (2) 
Theo yêu cầu bài toán đặt ra, dải thông của mạch 

W(1/8) là 93 %.  Để đạt được mức dải thông này ta cần 
phải áp dụng kỹ thuật mở rộng dải thông cho các mạch 
thành phần W(1/2). Một trong những phương pháp phổ 
biến hiện nay để mở rộng dải thông đó là chuyển đổi 
trở kháng bằng nhiều đoạn thay vì chỉ sử dụng 1 đoạn 
mạch dải có độ dài λ/4 để phối hợp trở kháng giữa tải 
và đường truyền. Theo lý thuyết Phản xạ nhỏ [8], hệ số 
phản xạ của toàn mạch gồm N đoạn mạch dải có cùng 
độ dài điện T  được tính như sau:  

Khi số đoạn N là chẵn: 

� � � �> NcosNcosjNe ����� �T*T*TT* 2102  

              � � @/NnNcosn 22
12 *T* ���� � , (3)        

Khi số đoạn N là lẻ:  

� � � �> NcosNcose jN ���� � �T*T*T* T 22 10  

   � � � � @cos/NnNcosn T*T* 212
12 ����� � , (4) 

Trong đó n* là hệ số phản xạ của đoạn mạch dải thứ n;  

Qua các biểu thức (3) và (4) ta thấy rằng thông qua 
việc lựa chọn số lượng đoạn mạch N và các hệ số phản 
xạ n*  phù hợp ta có thể có được hàm số � �T*  như 
mong muốn. Để ưu tiên về độ rộng của dải thông, ta sử 
dụng hàm Chebyshev [6] để xấp xỉ hàm phản hồi của 
mạch. Tuy nhiên, khi đó hàm phản hồi sẽ có mức độ 
không bằng phẳng nhất định trong dải thông. Ta chọn  
mức độ không bằng phẳng tối đa cho phép trong dải 
thông là m* = 0,015 dB. Dải thông theo yêu cầu bài 
toán đặt ra là 93 %. Để xác định được số phần tử N, ta 
tính dải thông của mạch W(1/2) cho trường hợp N = 2, 
3, 4 và 5. Kết quả thể hiện ở Bảng I bên dưới. 

 
BẢNG I  

SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐỘ RỘNG DẢI THÔNG VÀO N 
 

N Dải thông 
2 37.2% 
3 69.2 % 
4 93.3% 
5 110.7% 

 
Từ Bảng I ta thấy cần chọn số đoạn mạch dải N 

bằng 4 là phù hợp. Khi N > 4  ta thu được dải thông 
rộng hơn mức yêu cầu, tuy vậy khi số lượng đoạn mạch 
dải N tăng lên thì suy hao của mạch ở đầu ra, kích 
thước mạch và chi phí chế tạo cũng tăng lên. Do vậy, ta 
chọn N bằng 4 là mức tối ưu. 

Sau khi  xác định được giá trị  N =4, ta  tính giá trị 
trở kháng đặc trưng của các đoạn mạch dải theo các 
phương trình (5 ÷11) [6]: 

4
2

0

S'T ¸̧
¹

·
¨̈
©

§
� 
f
f

m
,                      (5) 

2

4
0

mm sec T*
*

�
 

,                         (6) 
� �mmm secsec TT** 24

1 2 � ,               (7) 
� �143 24

2 �� mmm secsec TT** ,       (8) 
04 **  ,                                (9) 
13 **  ,                                 (10) 

 neZZ nn
*2

1  � ,                      (11) 
Các giá trị trở kháng nZ  (Ohm) sau khi tính toán có 
các giá trị như sau: 
 

Z1 46,4 
Z2 39,3 
Z3 31,8 
Z4 26,9 

 
Mỗi mạch W(1/2) sau khi được mở rộng dải thông 

sẽ có dạng như bên dưới. 

R1 R2 R3 R41

2

3

2Z1

2Z1

2Z2

2Z2

2Z3

2Z3

2Z4

2Z4  
Hình 3. Mạch Winkinson  chia đôi công suất sau 

khi được mở rộng dải thông 
 

Giá trị trở kháng trên mỗi nhánh ta lấy bằng gấp đôi 
so với giá trị tính  được do ta mắc các nhánh song song 
với nhau từng đôi một. Sau khi tính toán được giá trị 
của các trở kháng đặc trưng của các đoạn mạch dải, ta 
có thể xác định được kích thước của các đoạn mạch  
dải đó. Mạch W(1/2) sau khi được mở rộng dải thông 
bằng phương pháp chuyển đổi trở kháng bằng nhiều 
đoạn  được thể hiện ở hình 4.    

 
Hình 4.  Mạch W(1/2)  sau khi mở rộng dải thông 

. 
 So sánh 2 mạch W(1/2)  ở hình 2 và 3 ta thấy mạch 

ở hình 3 có 4 tầng, do vậy số điện trở  cần để đảm bảo 
cách ly giữa 2 cổng ra là 4 điện trở, từ R1 đến R4. Việc 
lựa chọn giá trị các điện trở này sẽ ảnh hưởng đến mức 
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cách ly giữa các cổng. Nếu như với mạch W(1/2) ở 
hình 2 giá trị tối ưu của Rs  được tính theo biểu thức 
(2), thì với mạch sau khi cải tiển ở hình 3 để lựa chọn 
giá trị của các điện trở cho phù hợp, ta sử dụng tính 
năng Optimization trong ADS. Bằng tính năng trên, sau 
khi ta thiết lập mức độ cách ly cần đạt được giữa 2 
cổng ra ( > 30 dB), Phần mềm sẽ  lần lượt chạy các bộ 
số (R1, R2, R3, R4) trong miền giá trị mà ta chọn. Kết 
quả ta thu được bộ các giá trị sau  của các điện trở cách 
ly (Ohm) thỏa mãn điều kiện tối ưu mà ta đặt ra.  
 

R1 R2 R3 R4 
123 198 324 866 

 
Layout của mạch chia công suất có 8 cổng ra sau 

khi ghép các mạch W (1/2)  theo sơ đồ khối ở hình 1 
được thể hiện ở hình dưới. Mạch có kích thước 90,7 
mm x 160,8 mm. 

 

 
 

Hình 5. Layout  của mạch W(1/8) 
 

Trong phần tiếp theo, ta sẽ trình bày kết quả mô 
phỏng cấp độ trường điện từ của mạch W(1/8) mà ta 
vừa thiết kế được. 

III. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG 
Sau khi hoàn thành việc tính toán, mạch W(1/8) 

được mô phỏng  trên Phần mềm Keysight  ADS. Mức 
độ suy hao trên các cổng ra được thể hiện ở Hình 6. 

 
 

Hình 6. Mức suy hao  trên các cổng ra 
 

Hình 6 thể hiện sự phụ thuộc của hệ số tán xạ 
S(1,m)  vào tần số, có đơn vị dB. Trong đó m là các 
cổng ra được đánh số từ 2 đến 8, cổng có tín hiệu vào 
ta quy ước là cổng 1.  Ta thấy các đồ thị suy hao của 
các cổng ra gần như trùng nhau và có độ lệch không 
quá 0,1 dB. Điều này thể hiện mức mất cân bằng biên 
độ giữa các cổng ra cũng không vượt quá 0,1 dB. Bên 
cạnh đó, ta thấy rằng  phần đường đặc tuyến nằm trong 
dải thông của mạch chia công suất khá bằng phẳng. 
Trong dải tần từ 0,8 MHz đến 2,2 GHz  tổng suy hao 
trên cả  8 cổng ra của mạch chia công suất nằm trong 
khoảng từ  4,8  dB đến 9,6 dB. Như vậy thỏa mãn yêu 
cầu của bài toán thiết kế. 

Chỉ tiêu kỹ thuật tiếp theo ta cần xét đến đó là mức 
độ cách ly giữa các cổng ra.  Mức cách ly giữa 2 cổng 
i và j ( i, j = 2 ÷ 9) được đánh giá qua tham số tán xạ 
S(i, j) và có đơn vị dB.  Nếu S(i,j) càng bé (giá trị 
tuyệt đối càng lớn) thì mức cách ly càng cao. Ta có tất 
cả 8 cổng ra, như vậy sẽ có tất cả 28 cặp cổng. Theo 
yêu cầu thiết kế, mức độ  cách ly của tất cả các cặp 
cổng phải > 20 dB.  Trong 28 cặp cổng ra, ta xét 2 
nhóm có mức cách ly thấp nhất gồm các cổng có 
khoảng cách gần nhau hơn cả. 

 

 
 

       Hình 7. Mức cách ly giữa các cổng 2-3, 4-5, 6-7 và 8-9 
 

Nhóm 1: gồm các cặp cổng ra 2-3, 4-5, 6-7 và 8-9, 
mức độ cách ly của các cặp cổng ra này thể hiện trên 
Hình 7. Những cặp cổng trên có khoảng cách gần nhau 
nhất nên mức cách ly giữa chúng sẽ là kém nhất. Trong 
dải tần làm việc từ  0,8 đến 2,2 GHz ta thấy  mức độ 
cách ly giữa các cặp cổng ra ở trên nằm trong khoảng  
từ  23,3 dB đến 33,4 dB.  

Tiếp theo ta xét mức cách ly giữa các cặp cổng 
nhóm 2 gồm các cặp cổng  3-4, 5-6 và 7-8 ( hình 8). Ta 
thấy giữa các cổng có mức cách ly nhỏ nhất là 32 dB. 
Như vậy mức độ cách ly giữa các cổng  trên cũng được 
thỏa mãn.  

Như vậy các  cặp cổng có mức cách ly thấp nhất 
đều thỏa mãn chỉ tiêu đề ra, từ đó ta suy ra, tất cả các 
cặp cổng ra đều có mức cách ly đạt yêu cầu. 
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      Hình 8. Mức cách ly giữa các cổng  3-4, 5-6 và 7-8 

 
Ta xét đến mức độ mất cân bằng pha giữa các cổng 

ra. Đồ thị thể hiện độ lệch pha giữa các cổng ra so với 
cổng vào thể thiện ở hình 9. 
 

 
     

  Hình 9. Độ lệch pha giữa các cổng ra và cổng vào 
 

Từ hình 9 ta thấy, các đồ thị gần như trùng nhau, 
nghĩa là pha của các tín hiệu ra gần như trùng nhau. 
Kết quả tính toán mô phỏng cho thấy mức sai lệch 
(mất cân bằng) về pha giữa các cổng ra  không vượt 
quá 2 độ.   

Để đánh giá chung kết quả thiết kế, ta có bảng tổng 
kết so sánh giữa các chỉ tiêu đặt ra ban đầu và thu 
được  sau khi thiết kế như bên dưới.  

 
BẢNG II  

SO SÁNH GIỮA CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐẶT RA VÀ KẾT 
QUẢ MÔ PHỎNG THU ĐƯỢC SAU KHI THIẾT KẾ  

 

 Yêu cầu Đạt được khi thiết 
kế 

Tổng suy hao     < 10 dB < 9,6 dB 
Mức cách ly > 20 dB > 23 dB 

Mức mất cân bằng 
pha < 50 < 20 

Mức mất cân bằng 
biên độ < 0,3  dB <  0,1  dB 

 
Như vậy mạch thiết kế đã thỏa mãn các yêu cầu đặt ra.  

IV. KẾT LUẬN 

Trong bài báo này, chúng tôi đã trình bày phương 
pháp thiết kế một bộ chia công suất có 8 cổng ra kiểu 
Winkinson băng rộng dựa trên kỹ thuật biến đổi trở 
kháng bằng nhiều đoạn sử dụng biến đổi Chebyshev. 
Với tần số làm việc trung tâm là 1,5 GHz, mạch chia 
công suất có dải thông đạt 93,3 %, mạch cho tổng suy 
hao trên các cổng ra ở mức < 9,6 dB, mức cách ly giữa 
các cổng ra  > 23 dB, mức độ mất cân bằng pha và 
biên độ giữa các cổng ra lần lượt nhỏ hơn  20 và bé 
hơn 0,1 dB.   
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Abstract —Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán ban 
đầu tốt sẽ giúp quá trình khám và chữa bệnh. Nếu chẩn đoán ban 
đầu hiệu quả sẽ xác định được sớm trường hợp khám có dấu hiệu 
bệnh nặng thì việc chữa trị sẽ gặp thuận lợi. Ngược lại, người 
khám sẽ không còn lo lắng hoặc chỉ cần khám tại các cơ sở ý tế 
nhỏ tại địa phương, tránh được sự lãng phí và cũng góp phần 
giảm tải cho bệnh viện trung tâm. Bài báo này đề xuất phương 
pháp dùng các giải thuật học sâu cho việc chẩn đoán ban đầu 
trong thử nghiệm nhận định một số bệnh. Phương pháp mà bài 
báo đề xuất ứng dụng các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên đối 
với tiếng Việt trong việc xây dựng kho dữ liệu huấn luyện hệ 
thống học sâu từ các bệnh án cũng như dựa trên sự tư vấn của 
bác sĩ chuyên môn. Kết quả thử nghiệm với mô hình 
Convolutional Neural Network (CNN), Long short-term memory 
(LSTM), Bi-LSTM, CNN-Bi-LSTM và CNN-LSTM kết hợp là 
khá tốt khi nhận định các loại bệnh viêm phổi, tiêu chảy, da liễu. 

Keywords- Corpus, Deep Learning, classification, CNN, 
Convolution Neural Network, Healthcare, Medicine, Physical 
exam, Examination. 

I.  GIỚI THIỆU 
Ứng dụng các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vựa y tế 

đã được quan tâm từ rất lâu. Nhu cầu xây dựng một hệ thống 
hỗ trợ chăm sóc sức khỏe hoặc thăm khám bệnh tự động là 
mong muốn rất lớn của mọi người. Với sự phát triển của khoa 
học máy tính, và nhất là sự phát triển của các phương pháp 
học sâu, những công trình nghiên cứu nhằm đáp ứng nhu cầu 
này càng trở nên được quan tâm hơn và cũng càng có cơ sở 
thành công hơn. Đã có nhiều công trình nghiên cứu về lĩnh 
vực này trên thế giới [1]. Các công trình này nghiên cứu ứng 
dụng từ nhiều lĩnh vực khác nhau của khoa học máy tính như 
thị giác máy tính, nhận dạng giọng nói cũng như xử lý ngôn 
ngữ tự nhiên cho tiếng Anh. Những công trình xử lý bài toán 
chuyên sâu theo chuyên ngành hẹp như [5] và [6] đòi hỏi công 
sức rất lớn và cũng thu được những kết quả rất tốt. 

Quá trình thu thập kiến thức và học để hiểu biết từ dữ liệu y 
sinh phức tạp, nhiều chiều và không đồng nhất vẫn là một 
thách thức quan trọng trong việc xây dựng kho dữ liệu để huấn 
luyện các hệ thống học sâu. Nhiều loại dữ liệu khác nhau đã và 
đang xuất hiện trong nghiên cứu y sinh hiện đại, bao gồm hồ sơ 
sức khỏe điện tử, hình ảnh, dữ liệu cảm biến … Đặc điểm 
chung của các loại dữ liệu này là phức tạp, không đồng nhất, 
chú thích kém và cơ bản là không có cấu trúc. Việc xử lý các 
dữ liệu này đòi hỏi nền tảng kiến thức miền đầy đủ và sâu. 

Trong phần tiếp theo của bài báo này, các tác giả sẽ trình 
bày một số công trình liên quan về học sâu và về y tế ở mục 2. 
Mục 3 sẽ trình bày về phương pháp thực hiện từ quá trình 
chuyển đổi và xử lý dữ liệu đến các cấu hình của một số giải 
thuật học sâu dùng trong thử nghiệm của bài báo. Mục 4 các 
tác giả sẽ trình bày các kết quả đạt được và các ý kiến thảo 
luận. Các tác giả sẽ trình bày những ý kiến kết quận và hướng 
phát triển tiếp dựa trên kết quả đạt được từ bài báo này trong 
mục 5. 

II. CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN 
Ở công trình [10] các tác giả giới thiệu một mô hình học 

sâu phân loại trẻ em khỏe mạnh hoặc có khả năng mắc chứng 
tự kỷ. Mô hình các tác giả sử dụng là CNN kết hợp với mô 
hình MobileNet. Kết quả đạt được rất tốt, độ chính xác đạt 
94,6%. Trong khi đó, Amjad Rehman [11] và các cộng sự 
phân loại bệnh bạch cầu mãn tính dòng tế bào lympho sử dụng 
mô CNN phân loại ảnh chụp tế bào đạt độ chính xác 97.78%. 
Tiếp theo trong bài báo [12] tác giả sử dụng mô hình học sâu 
trong chẩn đoán ký sinh trùng đường ruột ở người, tác giả sử 
dụng mạng nơ-ron tính chập ConvNet với độ chính xác 
96.49%. Trong bài báo [13] tác giả phát hiện và chẩn đoán sâu 
răng bằng cách sử dụng thuật toán mạng nơ-ron CNNs dựa 
trên mô hình học sâu, với độ chính xác 95%. 

Các công trên đạt được độ chính xác rất cao khi giải quyết 
bài toán xác định một loại bênh cụ thể. 

Các giải thuật học sâu trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự 
nhiên tiếng Việt cũng được dùng trong nhiều công trình, nhất 
là cho lĩnh vực phân loại ý kiến đánh giá sản phẩm như [14] 
và [15]. Kết quả đạt được ở các công trình này cũng khá tốt, 
độ chính xác trên 80%. Ở công trình [14] các tác giả đã thử 
nghiệm phân loại ý kiến cho tiếng Anh và tiếng Việt để nhận 
thấy các giải thuật học sâu không phụ thuộc vào ngôn ngữ 
trong lĩnh vực xử lý ngôn ngự tự nhiên. Vấn đề sử dụng các 
giải thuật học sâu cho lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên là xây 
dựng kho ngữ liệu đầy đủ và chất lượng để các giải thuật học 
sâu học tốt tri thức của lĩnh vực cần xử lý. 

III. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN 
Các bệnh án là tập hợp của nhiều yếu tố như số đo huyết áp, 

thân nhiệt, hoặc các chỉ số trong xét nghiệm … là những giá 
trị có ý nghĩa quan trọng thuộc về chuyên ngành khoa học sức 
khỏe. Đó là các giá trị định lượng nên nếu chỉ xem các giá trị 
này như một từ hoặc cụm từ thông thường sẽ dẫn đến chẩn 
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Hình 1: Mô hình Convolutional Neural Network [2] 

Word 
embedding 

Layer 

Convolutional 
Layer 

Pooling 
Layer 

fully-
connected 

layer 

đoán hoặc nhận định sai trong khám chữa bệnh. Tuy nhiên, 
bên cạnh những giá trị định lượng của kết quả trong khám cận 
lâm sàng có tính chuyên môn sâu về y khoa, có những thông 
số của quá trình khám tổng quát như chiều cao, cân nặng, 
huyết áp … không đòi độ chính xác cao. Đây là các thông số 
cơ bản góp phần vào nhận định phân loại bệnh trong giai đoạn 
đầu của quá trình khám chữa bệnh. Trong bài báo này, các tác 
giả trình bày một phương pháp tiếp cận biến đổi và xử lý các 
thông tin ban đầu này thành cơ sở tri thức nhằm khai thác khả 
năng của các hệ thống học sâu trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên 
cho mục đích hỗ trợ phân loại một số bệnh ở giai đoạn đầu của 
quá trình khám chữa bệnh.  

3.1 Xây dựng kho dữ liệu 

3.1.1 Tiền xử lý dữ liệu 
Dữ liệu thử nghiệm của bài báo này được các tác giả thu 

thập từ các bệnh án ở một số bệnh viện và phòng khám tư 
nhân. Quá trình xử lý tạo kho dữ liệu được thực hiện theo các 
bước: 

Bước 1: Rút trích dữ liệu theo từng ca khám và kết luận của 
các bác sỹ.  

Bước 2: Tạo văn bản cho mỗi ca khám bệnh. Mỗi ca tạo 
thành một văn bản. Mỗi câu trong văn bản là một thông tin 
theo khía cạnh như tiền sử bệnh, chẩn đoán, kết luận …  

Ví dụ 1: 
“Cao 163 cm, nặng 42 kg, huyết áp … Đã bị lao cách đây 8 

năm. Khả năng bị …” 
Ví dụ 2:  
Cao 152 cm, nặng 54 kg, hay đau nhức cơ thể … Khả năng 

bị … 
Sau quá trình xử lý như trên tác giả thu được một kho dữ 

liệu với số liệu như bảng 3.1. 
Bảng 3.1: Số liệu kho dữ liệu bệnh án bằng tiếng việt 

Đặc tính Số lượng 
Số bệnh nhân  4103 
Số văn bản 8697 
Số loại nhãn (loại bệnh) 3 

3.1.2 Tạo dữ liệu cho mô hình học sâu 
Dữ liệu văn bản được chuyển đổi về dạng ma trận trọng số 

để sử dụng huấn luyện các mô hình học sâu. Bài báo này sử 
dụng công cụ word2vec [8] cho việc chuyển đổi này. 
Word2vec chứa mô hình Continuous Bag-of-Words (CBOW) 
và mô hình Skip-Gram [9]. Mô hình CBOW dự đoán từ mục 
tiêu (ví dụ: từ “mặc” có thể tìm ra khi dùng từ “kệ” nếu trong 
kho ngữ liệu hai từ này có mối quan hệ) từ các từ cùng ngữ 
cảnh với nó. Trong khi đó, mô hình Skip-Gram thực hiện 
ngược lại, dự đoán các từ ngữ cảnh được đưa ra từ mục tiêu. 

3.2 Sơ lược về phương pháp học sâu CNN và LSTM 

3.2.1 CNN 
CNN là một trong những mô hình học sâu tiên tiến rất phổ 

biến. Mô hình này giúp cho chúng ta xây dựng được những hệ 
thống xử lý thông minh, cho kết quả có độ chính xác cao trong 

nhiều lĩnh vực. Mô hình CNN như hình 1 có các layer liên kết 
được với nhau thông qua cơ chế tích chập (convolution). Dữ 
liệu đầu vào của layer tiếp theo là kết quả tích chập từ layer 
trước đó. Nhờ đó, ta có được các kết nối cục bộ trong quá trình 
tính toán. Sự kết hợp cục bộ cho chúng ta khả năng biểu diễn 
thông tin từ mức độ thấp đến mức độ cao và trừu tượng hơn 
thông qua tích chập (convolution) từ các bộ lọc. 

Việc chuyển các từ trong câu thành ma trận trọng số trong 
bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên dùng ở tầng Word embedding 
có thể được tạo từ công cụ word2vec hay Glove. Tầng này là 
một tập các ma trận kích thước n x k. Trong đó, n là số từ trong 
câu, mỗi từ biểu diễn một vector k chiều. Lớp này biểu diễn 
mỗi từ trong câu được chọn thành một vector từ. Đặt l � R là 
chiều dài câu, |D| � R là kích thước từ vựng và W(l) � Rkx|D|

 là 
ma trận nhúng các vector từ k chiều. Từ thứ i trong câu được 
chuyển thành một vector k chiều wi bằng công thức (1): 

wi = W(l)xi   (1) 
trong đó xi là một biểu diễn one-hot vector cho từ thứ i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tầng Convolutional sử dụng phép tích chập để xử lý dữ liệu 

bằng cách cho cửa sổ trượt (slide windows) có kích thước cố 
định (còn gọi là kernel) trên ma trận dữ liệu đầu vào để thu 
được kết quả đã được tinh chỉnh. Tầng Pooling tổng hợp các 
vector kết quả của tầng Convolution và giữ lại những vector 
quan trọng nhất. Tầng full-connected là một mạng nơ-ron 
truyền thống sử dụng những vector còn lại ở tầng Pooling làm 
đầu vào để tạo ra kết quả cuối cùng thông qua quá trình huấn 
luyện. 

3.2.2 LSTM 
Mạng LSTM [7] thuộc nhóm phương pháp học sâu hồi quy 

(Recurrent Neural Networks – RNN). Mô hình mạng LSTM 
như ở hình 2. LSTM có các kết nối giữa các neural tạo thành 
dạng có hướng có tính chu kỳ và có khả năng học các phụ 
thuộc dài. Tất cả các RNN có dạng một chuỗi các module lặp 
lại. Trong các RNN tiêu chuẩn, module lặp này thường có cấu 
trúc đơn giản. Tuy nhiên, module lặp trong LSTM thì phức tạp 
hơn. Thay vì có một tầng neural thì có bốn lớp tương tác theo 
một cách đặc biệt. Bên cạnh đó, nó có hai trạng thái: trạng thái 
ẩn và trạng thái tế bào (cell state). Hình 2 minh họa mô hình 
LSTM. 

Tại thời điểm bước t, LSTM trước tiên quyết định thông tin 
nào sẽ được đổ vào trạng thái tế bào. Quyết định này được đưa 
ra bởi một hàm sigmoid hoặc tầng V, được gọi là cổng quên 
(forget gate). Hàm lấy ℎ t-1 (đầu ra từ lớp ẩn trước đó) và xt 

Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2020)

ISBN: 978-604-80-5076-4 292



Hình 2: Mô hình Long Short Term Memory network [7] 

(đầu vào hiện tại) và xuất ra một số trong [0, 1], trong đó 1 có 
nghĩa là giữ hoàn toàn và 0 có nghĩa là bỏ qua hoàn toàn trong 
công thức (2) 

ft = V(Wfxt + Ufht-1)          (2) 
Sau đó LSTM quyết định những thông tin mới sẽ lưu trữ 

trong trạng thái tế bào. Việc này gồm hai bước. Đầu tiên, một 
hàm hay lớp sigmoid, được gọi là cổng đầu vào như ở công 
thức (3), quyết định giá trị nào LSTM sẽ cập nhật. Tiếp theo, 
một hàm hoặc lớp tanh tạo ra một vectơ các giá trị ứng viên 

mới 
~
C . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

it = V(Wixt + Uiht-1)         (3) 
~

tanh( )1
n nC W x U ht t � �             (4) 

~
* *1C f C i Ct t t t t ��    (5) 

Tiếp theo, cập nhật trạng thái tế bào cũ Ct-1 vào trạng thái tế 
bào mới Ct như công thức (5). Cổng quên ft có thể kiểm soát độ 
dốc đi qua nó và cho phép xóa và cập nhật bộ nhớ một cách 
tường minh, giúp giảm bớt sự hao hụt của độ dốc hoặc làm 
bùng nổ về độ dốc trong RNN tiêu chuẩn. 

LSTM quyết định đầu ra dựa trên trạng thái tế bào. Trước 
tiên, LSTM chạy một lớp sigmoid, quyết định phần nào của 
trạng thái tế bào sẽ xuất ra trong công thức (6), được gọi là ngõ 
ra (output gate). Sau đó, LSTM đặt trạng thái tế bào vào hàm 
tanh và nhân nó với đầu ra của cổng sigmoid, để LSTM chỉ 
xuất ra các phần mà nó quyết định như công thức (7). 

0 0( )1o W x U ht t tV � �          (6) 

* tanh( )h o Ct t t    (7) 

3.2.3 Bidirectional LSTM (Bi_LSTM) 
Mô hình BRNN [7] dựa trên ý tưởng rằng đầu ra tại mỗi thời 

điểm có thể không chỉ phụ thuộc vào các yếu tố trước đó trong 
chuỗi, mà còn phụ thuộc vào các yếu tố tiếp theo trong chuỗi 
được trình ở hình 3. Chẳng hạn, để dự đoán một từ còn thiếu 

trong một chuỗi, chúng ta có thể cần xem xét cả bối cảnh bên 
trái và bên phải. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Một BRNN bao gồm hai bộ RNN ngược hướng xếp chồng 

lên nhau. Một bộ xử lý đầu vào theo thứ tự ban đầu và một bộ 
RNN xử lý chuỗi đầu vào đảo ngược. Đầu ra sau đó được tính 
toán dựa trên trạng thái ẩn của cả hai bộ RNN. 

IV. IV. THỬ NGHIỆM 

4.1 Cấu hình các mô hình học sâu dùng cho thử nghiệm 
Các thông số dùng trong thử nghiệm của các giải thuật sâu 

của bài báo được trình bày 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. Đây là các 
thông số cho kết quả tốt nhất trong các thử nghiệm của bài báo 
này. 

4.1.1. LSTM 
Dựa trên thư viện Keras. Các thông số được chọn để thử 

nghiệm như liệt kê ở bảng 4.1 
Bảng 4.1: Thông số thử nghiệm mô hình LSTM 

Đặc tính Giá trị 
Số neural ẩn 100, 200 
dropout 0.2 
Recurrent_dropout 0.2 
Epoch 500 
Kích thước word embedding 300 
Hàm activation sigmoid 

4.1.2. CNN 
Dựa trên thư viện Tensorflow. Các thông số được chọn để 

thử nghiệm như liệt kê ở bảng 4.2 
Hình 4.2: Thông số thử nghiệm mô hình CNN 

Đặc tính Giá trị 
Kích thước embedding word 300 
Số bộ lọc 300 
Dropout 0.5 

Hình 3: Mô hình Bidirectional RNN [7] 

Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2020)

ISBN: 978-604-80-5076-4 293



Epoch 500 
L2 0.0008 
Hàm activation Sigmoid 
Kích thước bộ lọc 3,4,5 
 

4.1.3. Bi-LSTM 
Dựa trên thư viện Keras. Các thông số được chọn để thử 

nghiệm như liệt kê ở bảng 4.3 
Bảng 4.3: Thông số thử nghiệm mô hình Bi-LSTM 

Đặc tính Giá trị 
Số neural ẩn 100, 200 
dropout 0.2 
Recurrent_dropout 0.2 
Epoch 500 
Kích thước word embedding 300 
Hàm activation sigmoid 

 

4.1.4. CNN – LSTM kết hợp 
Dựa trên thư viện Keras. Các thông số được chọn để thử 

nghiệm như liệt kê ở bảng 4.4. 
Bảng 4.4: Thông số thử nghiệm mô hình CNN + LSTM 

Đặc tính Giá trị 
Epoch 500 
LSTM  
Số bộ lọc 200 
Hàm activation softmax 
CNN  
Kích thước embedding word  
Số bộ lọc 300 
Kích thước bộ lọc 3 
Pool size 2 
Hàm activation sigmoid 

4.1.5. CNN – Bi-LSTM kết hợp 
Dựa trên thư viện Keras. Các thông số được chọn để thử 

nghiệm như liệt kê ở bảng 4.5. 
Bảng 4.5: Thông số thử nghiệm mô hình CNN + Bi-LSTM 

Đặc tính Giá trị 
Epoch 500 
LSTM  
Số bộ lọc 200 
Hàm activation softmax 
CNN  
Kích thước embedding word  
Số bộ lọc 300 
Kích thước bộ lọc 3 
Pool size 2 
Hàm activation sigmoid 

4.2 Kết quả thử nghiệm 
Kết quả thử nghiệm trên bộ dữ liệu trình bày ở phần 3.1 

được trình bày trong bảng 4.6. 

Bảng 4.6: Độ chính xác (accuracy - %) tốt nhất của mô hình trong 
các thử nghiệm 

Phương pháp Da liễu Tiêu hóa Phổi Tổng 
CNN  61.57 67.43 66.99 65.42 
LSTM 60.64 67.57 66.66 65.06 
Bi_LSTM 60.87 66.39 69.03 66.84 
CNN-Bi_LSTM 65.31 69.85 70.74 69.57 
CNN-LSTM 68.73 73.60 71.64 71.38 

 
Từ kết thu được về độ chính xác của các phương dùng 

trong thử nghiệm của bài báo này có thể rút ra một số nhận xét 
sau: 

- Sự kết hợp bộ CNN và bộ LSTM tạo được sự cải thiện 
đáng kể về hiệu năng khi so với khi thực thi riêng từng giải 
thuật. Tương tự, khi kết hợp bộ CNN và bộ Bi-LSTM cũng đạt 
độ chính xác tốt hơn khi để các bộ học sâu này thực thi riêng, 
tuy không tốt như khi kết hợp CNN và LSTM. Mức chênh 
lệch cao nhất lên đến trên 8% đối với loại nhãn bệnh da liễu. 

- Mặc dù là sự kết hợp hai bộ LSTM theo hai chiều khác 
nhau nhưng bộ Bi-LSTM không có được kết quả tốt hơn 
LSTM trong trường hợp thử nghiệm dữ liệu của bài báo này. 

- Đối với kho dữ liệu thử nghệm trong bài báo này, kết 
quả thu được về độ chính xác của phương pháp CNN và 
LSTM khá tương đương nhau trong khả năng phân biệt cả ba 
nhãn bệnh cũng như trong đánh giá chung. 

- Khả năng nhận dạng đối với nhãn bệnh da liễu có kết 
quả thấp nhất. Điều này có thể lý giải là do các triệu chứng về 
da là rất đa dạng, khó phân biệt nếu không có sự hỗ trợ của 
quá trình khám cận lâm sàng. 

- Các kết quả đạt được về độ chính xác trong xác định 
các loại bệnh trong thử nghiệm ở bài báo này tuy không cao, 
nhưng có thể nói phương pháp này có nhiều triển vọng về việc 
ứng dụng các phương pháp học sâu vào việc hỗ trợ phân loại 
ban đầu các bệnh nhân vì sự đơn giản và dễ ứng. 

V. KẾT LUẬN 
Kết quả thu được của bài báo này cho thấy phương pháp 

tiếp cận của bài báo là khá triển vọng. Mô hình nhận định 
bệnh của bài báo có ưu điểm là linh hoạt, dễ xây dựng ứng 
dụng đối với các cơ sở y tế; dễ tiếp cận và dễ sử dụng với 
nhiều đối tượng người bệnh nếu triển khai dưới dạng website 
hoặc ứng dụng di động. Tuy vậy, để có thể đưa vào ứng dụng 
thực tế, thời gian tới các tác giả sẽ thu thập thêm dữ liệu, 
nghiên cứu phân tích bệnh án theo hướng phân loại triệu 
chứng cho nhiều loại bệnh hơn và thử nghiệm với nhiều mô 
hình học sâu khác. 
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Tóm tắt - Trong gần ba mươi năm qua, khai thác luật kết hợp 
luôn được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm và đề xuất nhiều thuật 
toán hiệu quả cho bài toán tìm kiếm các mối tương quan tiềm ẩn 
giữa các item trong dữ liệu. Cùng với sự bùng nổ của dữ liệu lớn 
và phát triển vượt bậc của kỹ thuật phần cứng, một số nhà 
nghiên cứu đã nâng cao hiệu năng khai thác luật kết hợp bằng 
cách sử dụng môi trường tính toán song song trên các bộ xử lý đa 
nhân – giúp giảm thiểu thời gian khai thác đáng kể. Trong bài 
viết này, chúng tôi khảo sát và tổng luận về một số thuật toán 
khai thác song song tập phổ biến (bước quan trọng của khai thác 
luật kết hợp) trên bộ xử lý đa nhân. Điều này giúp các nhà 
nghiên cứu có sự lựa chọn giải pháp kỹ thuật phù hợp khi cần 
nâng cao hiệu năng trong khai thác dữ liệu lớn. Sau cùng, chúng 
tôi đưa ra khuyến nghị và định hướng nghiên cứu của nhóm 
trong sự gia tăng như vũ bão của dữ liệu thu thập. 

Từ khóa – bộ  xử lý đa nhân, khai thác song song, luật kết hợp, 
tập phổ biến. 

I.  GIỚI THIỆU 
Khai thác luật kết hợp là một kỹ thuật quan trọng trong lĩnh 

vực khai thác dữ liệu. Mục tiêu khai thác là phát hiện những 
mố i tƣơng quan giữa các item trong tập dữ liệu. Năm 1993, 
Agrawal và đồng sự đề xuất mô hình đầu tiên của bài toán khai 
thác luật kết hợp là mô hình nhị phân hay còn gọi là mô hình 
cơ bản, phân tích dữ liệu giao dịch, phát hiện các mối tƣơng 
quan giữa các mặt hàng đã bán tại các siêu thị. Từ đó có kế 
hoạch bố trí, sắp xếp, kinh doanh hợp lý, đồng thời tổ chức sắp 
xếp các quầy gần nhau nhƣ thế nào để có doanh thu trong các 
phiên giao dịch là lớn nhất. Ngoài ra, có  thể áp dụng tri thức 
này để dự đoán số lƣợng các mặt hàng đƣợc bán chạy nhất 
trong thời gian sắp tới. Tổng hợp các tri thức này để lên kế 
hoạch cho hoạt động, sản xuất, kinh doanh một cách thuận tiện 
hơn nhằm giảm bớt thời gian thống kê, tìm hiểu thị trƣờng,... 

Các thuật toán tuần tự đƣợc đề xuất cho khai thác luật kết  
hợp chia thành 2 pha [1-9]: 

Pha 1: Tìm tất cả các kết hợp thỏa ngƣỡng phổ biến tối 
thiểu minsup - pha tốn khá nhiều thời gian xử lý; 

Pha 2: sinh luật kết hợp lần lƣợt từ các kết hợp thỏa minsup 
ở pha 1 và các luật kết  hợp này phải thỏa ngƣỡng tin cậy tối 
thiểu minconf. 

Agrawal đã đề xuất thuật toán Apriori [1] - khai thác tập 
phổ biến FI (Frequent Itemset), thuật toán quét dữ liệu nhiều 
lần và có độ phức tạp dạng hàm mũ. Để cả i tiến về mặt thời 

gian trong khai thác tập phổ biến, nhiều nhà nghiên cứu đã đề 
xuất thuật toán khai thác hiệu quả tập phổ biến dựa vào các 
cấu trúc lƣu trữ rút gọn không gian tìm kiếm nhƣ SE-Tree, 
Prefix-Tree, IT-Tree, FP-Tree,… Tuy nhiên, trong thực tế việc 
phát sinh tập phổ biến tốn nhiều thời gian và có số lƣợng 
itemset rất lớn. Vì vậy, một  số nhà nghiên cứu đã đề xuất khai 
thác tập phổ biến đóng CFI (Closed Frequent Itemset) có số 
lƣợng ít hơn tập phổ biến nhƣ thuật toán A-Close [4], Charm 
[5], ... Song song đó, một số nhà khoa học khác cũng đề xuất 
khai thác tập phổ biến tối đại MFI (Maximal Frequent 
Itemset) nhƣ thuật toán Pincer-Search [6], Mafia [7], … 

Ở một số ứng dụng thực tế, việc sử dụng các tập FI, CFI 
và MFI tốn rất nhiều chi phí tính toán cũng nhƣ số lƣợng 
itemset phổ biến rất lớn. Bayardo đề xuất khai thác tập phổ 
biến có chiều dài tối đa LFI (Maximum Length Frequent 
Itemset) đây là tập con của tập phổ biến FI và chỉ chứa các 
itemset phổ biến có chiều dài tối đa nhƣ thuật toán Max-Miner 
[8], DepthProject [9], ... 

Năm 1995, Park  đã phát triển thuật toán PDM [10] tựa 
Apriori chạy trên  hệ thống tính toán phân tán (HT3PT) để 
nâng cao hiệu năng khai thác dữ  liệu. Những năm sau: Zaki, 
Agrawal và Han cũng lần  lƣợt đề  xuất các thuật toán CCPD 
[11], AprioriHybrid [12] và IDD [13] theo hƣớng tiếp cận tựa 
Apriori. Năm 1997, Zaki đã đề xuất thuật toán Par-Eclat [14] 
khai thác luật kết hợp trên HT3PT theo hƣớng tiếp cận trên 
cấu trúc dàn (lattice). Đến năm 2003, Chung dựa trên thuật 
toán Max-Miner [8] của Bayardo và hiệu chỉnh thực hiện trên 
HT3PT gọi là thuật toán Par-MaxMiner. Tuy nhiên, các 
HT3PT tồn tại hạn chế lớn là phụ thuộc vào đƣờng truyền trao 
đổi thông tin giữa các máy  tính. Năm 2004, Javed đề xuất 
thuật toán PFP [16] dựa trên cấu trúc FP-Tree để khai thác 
song song tập phổ biến trên máy tính có  nhiều Bộ xử lý  
(BXL), các thuật toán này cũng tồn tại hạn chế về độ trễ cao 
khi các BXL cần giao tiếp. Năm 2005, Intel đã cho ra đời thế 
hệ BXL chứa nhiều nhân xử lý (BXLĐN), kéo theo nhiều 
công trình khai thác hiệu  quả tập phổ biến trên BXLĐN nhƣ 
FP-array [17], PLCM [20],… cho đến nay. 

Phần 2, bài báo trình bày các khái niệm cơ bản về khai thác 
luật kết hợp, tập phổ biến, thuật toán Apriori và tính toán hiệu 
năng cao. Phần 3, khảo sát về một số thuật toán khai thác song 
song tập phổ biến trên BXLĐN trong nhiều năm qua theo 
hƣớng tiếp cận sử dụng cấu trúc dữ liệu và chiến lƣợc tìm kiếm 
tƣơng ứng. Tổng luận về một số thuật toán khai thác song song 
tập phổ biến trên BXLĐN trong phần 4; kết luận và hƣớng phát 
triển đƣợc trình bày trong phần 5. 
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II. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

A. Khai thác luật kết hợp 
Cho I = {i1, i2,..., im} là tập gồm m thuộc tính, mỗ i thuộc 

tính gọi là  item. Tập các item X ={i1, i2,..., ik}, �ij � I (1d j d k) 
gọi là itemset, itemset có k  item gọi là k-itemset. Ɗ là dữ liệu 
giao dịch, có n bản ghi phân biệt gọi là tập các giao dịch T = 
{t1, t2,..., tn}, mỗi giao dịch tk ={ik1, ik2,..., ikm}, ikj� I (1dkjd m). 

Định nghĩa 1: Cho X, Y � I với X �  Y = �, luật kết hợp là 
một  mệnh đề kéo theo có dạng X o  Y, thỏa hai ngưỡng độ đo 
cho trước (minsup – độ phổ biến tối thiểu; minconf – độ tin 
cậy tối thiểu), trong đó X gọi là tiền đề và Y là kết luận. 

Định nghĩa 2 : Độ phổ biến (support) của itemset X � I, ký  
hiệu sup(X) - tỷ lệ giữa số giao dịch trong Ɗ có chứa X và n 
giao dịch. 

Định nghĩa 3: Độ phổ biến của luật kết hợp X o Y, ký 
hiệu sup(X o Y) - tỷ lệ giữa số giao dịch trong Ɗ chứa {X �  
Y} và n giao dịch. 

Định nghĩa 4 : Độ tin cậy (confident) của luật kết hợp X o  
Y, ký h iệu conf(X o  Y) - tỷ lệ  giữa số giao d ịch chứa {X � Y} 
và số giao dịch chứa X trong Ɗ. 
Mã giả thuật toán 1: khai thác luật kết hợp 
Đầu vào: Dữ liệu Ɗ, minsup, minconf 
Đầu ra: Tập luật kết hợp thỏa minsup, minconf 
1. FI = {�}//tập chứa các kết hợp 
2. Với mỗi Z � Ƥt1(I), thực hiện: 
3.  Nếu sup(Z) t minsup thì 
4.   FI = FI � Z 
5. AR = {�}//tập chứa luật kết hợp 
6. Với mỗi fi � FI, thực hiện: 
7.  Nếu conf(Xo{fi \ X}) t minconf thì 
8.   AR = AR � (Xo{fi \ X}) 
9. Trả về AR 
(Ƥt1(I): tất cả các powerset của I có ít nhất một item) 

Thuật toán 1 đƣợc chia thành 2 pha 
Pha 1: (dòng 1 đến 4) đây là pha tìm tất cả các kết hợp 

thỏa ngƣỡng minsup; 
Pha 2 : (dòng 5 đến 8) sinh các luật kết  hợp lần lƣợt từ các 

kết hợp thỏa minsup ở pha 1 và các luật kết hợp này phải thỏa 
ngƣỡng tin cậy tối thiểu minconf (luật kết hợp Xo{fi \ X} có 
tiền đề X và kết luận Y={fi \ X}, X � Y = �). 

Phân tích không gian tìm kiếm thuật toán 1: 
Pha 1: dữ liệu giao dịch Ɗ có | I | = m, tất cả các kết hợp 

đƣợc sinh từ I có ít nhất một item - Ƥt1(I), chúng ta có không 
gian các kết hợp giữa các item đƣợc sinh ra từ m item là 2m –  
1, đây chính là không gian tìm kiếm ở pha 1 cho v iệc xác đ ịnh 
các kết hợp thỏa ngƣỡng minsup. 

Pha 2: sau kh i xác định đƣợc tập các kết hợp hay itemset 
thỏa minsup, pha này sinh luật kết hợp lần lƣợt từ các itemset. 
Giả  sử, cho itemset X có  m item, l (1d l  d m) và r (1d r d m-l) 
là số item ở  tiền đề và kết luận. Khi đó, ta  có m

lC số cách chọn 
tiền đề có l item trên m item từ itemset X và m l

rC �  số cách chọn 
kết luận có r item trên (m-l) item còn lại từ itemset X. Dƣớ i 
đây là công thức tính số luật kết hợp đầy đủ đƣợc sinh từ 
itemset X: 

m m lm m l
l r l rC C ��¦ ¦  (1) 

Áp dụng tam thức Newton, công thức (1) đƣợc viết lại: 

13 2 1m m l m mm m l
l r l rC C � ��  � �¦ ¦  (2) 

Hầu hết các thuật toán khai thác luật kết hợp đã đề xuất 
đều tập trung kỹ thuật cải tiến ở Pha 1 (xác định các kết hợp 
thỏa minsup). Tất cả thuật toán này cho rằng Pha 1 chiếm 
nhiều thời gian trong cả quá trình khai thác luật kết hợp. Tuy 
nhiên, theo phân tích ở  trên thì Pha 2  là  phức tạp hơn và có 
không gian sinh lớn; hay nói khác hơn là thuật toán 1 thì pha 
nào cũng cần thiết cải tiến và nâng cao hiệu năng tính toán. 
Chẳng hạn nhƣ: ta có itemset X={A, B, C}, m = 3 th ì tổng số 
luật kết hợp sinh ra từ itemset X đƣợc tính là 

� � � � � � � �3 2 2 3 1
1 2 1 2 1 3 1 2 3 1 12C C C C Cu � � u  u � � u  , nghĩa là với itemset 

X có  3 item thì cần  xem xét 12 luật kết hợp có thỏa ngƣỡng 
minconf hay không. Tƣơng tự, nếu itemset X có 4 item (m = 4) 
thì cần xem xét 50 luật kết hợp thỏa minconf. Ngoài ra, phân 
tích trên cũng cho ta thấy rõ về  không gian tìm kiếm ở  cả 2 
pha đều không phụ thuộc vào số lượng giao dịch của dữ liệu 
Ɗ, mà ch ỉ phụ thuộc vào số lƣợng item (thuộc tính) của dữ 
liệu khai thác. 

Bảng 1. Ƣớc tính không gian sinh các kết  hợp 
 và số lƣợng luật  kết  hợp đƣợc sinh từ m-itemset 

m 10 20 30 40 50 60 70 80 
P1 210-1 220-1 230-1 240-1 250-1 260-1 270-1 280-1 

P2 310-211+1 320-221+1 330-231+1 340-241+1 350-251+1 360-261+1 370-271+1 380-281+1 

P2/P1 57 3.325 191x103 11x106 637x106 36x109 2x1012 122x1012 

P1: không gian sinh các kết hợp (2m – 1); 
P2: số lƣợng LKH đƣợc sinh từ m-itemset (3m – 2m+1 +1). 
Định nghĩa 5 : Cho X � I, X gọi là itemset phổ biến – 

nếu sup(X) ≥ minsup, trong đó minsup là ngƣỡng phổ biến tối 
thiểu (do người dùng chỉ định). Ký h iệu FI là  tập hợp chứa các 
itemset phổ biến. 

Định nghĩa 6: Cho X � I, X đƣợc gọi là itemset phổ biến 
đóng –  nếu X là  i temset  phổ b iến và không có tập cha cùng độ 
phổ biến. Ký hiệu CFI là tập hợp chứa các itemset phổ biến 
đóng. 

Định nghĩa 7: Cho X  �  I, X đƣợc gọi là itemset  phổ biến 
tối đại –  nếu X là  itemset phổ biến và không có tập cha là 
itemset phổ biến. Ký hiệu MFI là  tập hợp chứa các itemset 
phổ biến tối đại. 

Ngoài ra, kh i cần khai thác các luật kết hợp có số thuộc 
tính nhiều nhất thì các nhà nghiên cứu  còn đề xuất khai thác 
tập phổ biến có chiều dài tối đa  – chính là tập con của tập phổ 
biến tối đại và có chiều dài tối đa. 

Định nghĩa 8: Cho X  �FI, X đƣợc gọi là itemset  phổ 
biến có chiều dài tối đa nếu �Y�FI th ì |X| t |Y|, tức là số  
lƣợng  item của itemset  X lớn hơn  hoặc bằng số lƣợng item 
của bất kỳ  itemset phổ biến  có trong FI. Ký  hiệu LFI là  tập 
hợp chứa các itemset phổ biến có chiều dài tối đa. 

Một số tính chất của itemset phổ biến: đây là các tính 
chất nền tảng sử dụng cho việc rút gọn không gian tìm kiếm – 
các tính chất này đƣợc gọi là tính chất Apriori/ bao đóng giảm 
(Downward Closure Property - DCP). 

Tính chất 1: (độ phổ biến của tập con) Cho X, Y � I, nếu X 
� Y thì sup(X) t sup(Y); 

Tính chất 2: Một itemset con khác rỗng của một itemset 
phổ biến cũng là itemset phổ biến - �X�Y, sup(Y) ≥ minsup: 
sup(X) ≥ minsup; 

Chứng minh: theo tính chất 1, ta có sup(X) t sup(Y) và 
sup(Y) t minsup thì sup(X) t minsup ■. 
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Tính chất 3: Một itemset chứa một itemset không phổ biến 
cũng là itemset không phổ biến - �X� Y, sup(X) < minsup: 
sup(Y) < minsup. 

Chứng minh: theo tính chất 1, ta có sup(Y) d sup(X) và 
sup(X) < minsup thì sup(Y) < minsup ■. 

B. Thuật toán Apriori 
Thuật toán do Agrawal đề xuất năm 1993 [1], đƣợc đánh 

giá mang tính chất lịch sử trong lĩnh vực khai thác luật kết 
hợp, vì đã vƣợt xa tầm của các thuật toán quen thuộc trong 
lĩnh vực này. Apriori là thuật toán nền tảng để tìm các tập phổ 
biến sử dụng phƣơng pháp sinh ứng viên. Thuật toán có đặc 
điểm là t ìm kiếm theo chiều rộng sử dụng tính chất Apriori: 
bất kỳ (k-1)-itemset không phổ biến thì nó không thể là tập con 
của k-itemset phổ biến. 
Mã giả thuật toán 2: khai thác tập phổ biến 
Đầu vào: Dữ liệu Ɗ, minsup 
Đầu ra: Tập FI chứa itemsets thỏa ngƣỡng minsup 
1. Sinh ứng viên Ck+1 từ k-itemset phổ biến; 
2. Quét dữ liệu - tính độ phổ biến của các ứng viên; 
3. Thêm các ứng viên vào danh sách (k+1)-itemset. 

Ưu điểm: Thuật toán dựa trên một nhận xét khá đơn giản  
là bất kỳ itemset con nào của itemset phổ biến cũng là itemset 
phổ biến (tính chất 2). Do đó, trong quá trình đi t ìm tập ứng 
viên, thuật toán chỉ dùng đến tập ứng viên vừa xuất hiện ở  
bƣớc ngay trƣớc đó, không dùng đến tất cả tập ứng viên (cho 
đến thời điểm đó). Nhờ vậy, bộ nhớ đƣợc giải phóng đáng kể. 

Nhược điểm: Thuật toán phải quét dữ liệu (max+1) lần  
với max là ch iều dài của itemset  phổ biến dài nhất. Thuật toán 
Apriori giảm không gian dựa vào tính chất Apriori. Tuy nhiên, 
khi số itemset phổ biến đƣợc sinh ra lớn, max lớn hay minsup 
nhỏ sẽ dẫn đến việc phát sinh ra rất nhiều  tập ứng viên và phải 
duyệt dữ liệu rất nhiều lần, thuật toán có chi phí cao. Trong 
thực tế, cần phải sinh 2100 ứng viên (trong trƣờng hợp xấu 
nhất) để tìm itemset phổ biến có kích thƣớc 100. 

Từ những nhƣợc điểm trên, nhiều nhà nghiên cứu đã đề 
xuất  các thuật toán tăng hiệu năng sinh các tập phổ biến dựa 
trên việc tổ chức lƣu  trữ dữ  liệu và các ch iến lƣợc tìm kiếm 
hiệu quả tƣơng ứng. 

C. Tính toán hiệu năng cao 
Trong thực tế có nhiều bài toán có độ phức tạp rất lớn mà 

sức mạnh siêu máy t ính hiện tại cũng chƣa giả i quyết đƣợc. Vì 
vậy ngƣời ta gọi đây là các thách đố. Chúng ta có thể tham 
khảo [38, 39] để h iểu hơn về các thách đố này. Hiện nay có rất 
nhiều lĩnh vực khoa học cần khoa học tính toán nhƣ hóa học, 
vật lý hạt nhân, vũ trụ học, cơ  lƣu chất, sinh học, y  học… 
Khoa học tính toán giúp giải quyết nhiều vấn đề trên mô hình 
toán để tiên đoán trƣớc kết  quả thử nghiệm và nhƣ vậy g iúp 
rút ngắn quá trình thử nghiệm. Nhiều  bài toán cần giả i quyết 
trên môi trƣờng tính toán lƣới nhƣ trong [40] càng cho thấy sự 
cần thiết của sức mạnh  tính toán trong lĩnh vực khoa học và 
công nghệ phát triển . 

Nhằm đáp ứng yêu cầu t ính toán trong khoa học và công 
nghệ, ba giải pháp đƣợc đề nghị: 

1) Tăng tốc độ tính toán của bộ xử lý; 
2) Tìm một giải thuật tốt hơn để giải quyết; 
3) Sử dụng kỹ thuật xử lý song song. 
 Giải pháp (1) và (2) đòi hỏi nhiều thời gian để có kết quả 

cũng nhƣ có nhiều giới hạn. Theo công nghệ hiện nay, khả 
năng của máy tính có một bộ xử lý đã đƣợc chứng minh là  

không vƣợt quá ngƣỡng 500.000 MIPS (triệu phép tính trên 
giây) [41]. Để giả i quyết các bài toán có khối lƣợng tính toán 
lớn đòi hỏi một  giả i pháp mớ i; đó chính là giả i pháp (3). 
Chính động lực này đã thúc đẩy việc ra đời các hệ thống máy 
tính có khả năng tính toán song song mạnh. 

Các dạng bài toán trong tính toán hiệu năng cao: 
- Nặng về Xử lý (compute intensive) – Một bài toán duy 

nhất đòi hỏi một lƣợng lớn tính toán; 
- Nặng về Bộ nhớ (memory intensive) – Một bài toán 

duy nhất đòi hỏi một lƣợng lớn bộ nhớ; 
- Nặng về Dữ liệu (data intensive) – Một bài toán duy 

nhất hoạt động trên một tập dữ liệu lớn; 
- Thông lượng cao (throughput intensive) – Nhiều bài 

toán không liên quan đƣợc tính toán đồng loạt. 
Định luật Amdahl: 
Định luật g iả đ ịnh kích  thƣớc bài toán là cố  định và thời 

gian chạy của các phần tuần tự của chƣơng trình là độc lập với 
số lƣợng BXL. Nếu D là tỷ lệ thời gian  chạy của phần chƣơng 
trình thực hiện tuần tự (không song song hóa đƣợc): 

1S
D

  (3) 

S là tỷ  lệ  tối đa khi song song hóa toàn bộ chƣơng trình, 
cho dù có thêm vào bao nhiêu BXL. Điều này đặt ra một giới 
hạn về tính hữu ích khi gia tăng BXL. 

Định luật Gustafson: 
Định luật Gustafson là một nguyên lý khác  trong tính toán, 

liên quan chặt chẽ đến định luật Amdahl. Mức độ tăng tốc 
với P bộ xử lý là 

1S ( )PD D � �  (4) 
S tăng tuyến tính khi số lƣợng BXL tăng. Định luật 

Gustafson cho thấy: sức mạnh song song thực sự của một hệ 
thống nhiều BXL chỉ có  thể đạt đƣợc kh i phần lớn khối lƣợng 
công việc của bài toán đƣợc xử lý song song. 

III. KHẢO SÁT MỘT SỐ THUẬT TOÁN KHAI THÁC 
SONG SONG TẬP PHỔ BIẾN TRÊN BXLĐN 

A. Khảo sát về cấu trúc dữ liệu và chiến lược tìm kiếm 
Ngoài một số thuật toán có hƣớng tiếp cận theo Apriori, 

chúng tôi trình bày khảo sát các cấu trúc dữ liệu thông dụng 
đƣợc sử dụng bởi nhiều nhóm tác g iả cho việc lƣu trữ không 
gian tìm kiếm trong quá trình khai thác song song tập phổ biến 
và các chiến lƣợc t ìm kiếm phù hợp cùng với không gian lƣu 
trữ. Các chiến lƣợc tìm kiếm trên cấu trúc cây: tìm kiếm theo 
chiều sâu (Depth First Search - DFS), t ìm kiếm theo ch iều 
rộng (Breadth First Search - BFS) hoặc kết  hợp cả hai ch iến 
lƣợc trên. 

1) Cấu trúc dàn - Lattice 
Đây là cấu trúc dữ liệu đƣợc sử dụng nhiều trong các thuật 

toán đề xuất. Dữ liệu g iao dịch Ɗ có | I | = m, tất cả  các kết 
hợp (powerset) đƣợc sinh từ I - Ƥ(I), chúng ta có không gian 
các kết  hợp giữa các item đƣợc sinh ra từ  m item là 2m, đây 
chính là không gian tìm kiếm đầy đủ. 

Năm 1999, Pasquier đề xuất thuật toán A-Close [4] dựa 
trên cấu trúc dàn để khai thác tập phổ biến đóng (gần 2.000 
trích dẫn). 

Chiến lược tìm kiếm trên dàn: kết hợp cả 2 chiều (Top-
Down và Bottom-Up). 
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Hình 1. Cấu trúc dàn - Lattice 

Ưu điểm: tổ chức lƣu t rữ đơn  giản, đảm bảo khai thác đầy 
đủ tập phổ biến và phù hợp cho dữ liệu tăng trƣởng; 

Nhược điểm: để lƣu trữ  không gian kết hợp của m item thì 
cần 2m kết hợp - chiếm nhiều bộ nhớ trong quá trình khai thác. 

2) Cây liệt kê - Set Enumeration Tree (SE-Tree) 
Năm 1989, Bayardo đề xuất thuật toán Max-Miner [8] dựa 

trên cây liệt  kê (trên 2.000 trích dẫn) để khai thác tập phổ biến 
có chiều dài tối đa. Đây là dạng rút gọn của cấu trúc dàn. 

 
Hình 2. Cây liệt  kê - Set Enumeration Tree (SE-Tree) 

Chiến lược tìm kiếm: theo chiều sâu DFS. 
Ưu điểm: cây b iểu diễn rút gọn các liên kết  của cấu trúc 

dàn, đảm bảo khai thác đầy đủ tập phổ biến; 
Nhược điểm: mất cân bằng trong quá trình khai thác (phụ 

thuộc vào độ phổ biến của item). 
3) Cây tiền tố (Prefix – Tree) 
Năm 2002, Liu đề xuất thuật toán OpportuneProject [3] dựa 

trên cấu trúc cây tiền tố (gần 300 trích dẫn) để khai thác nhanh 
tập phổ biến. 

 
Hình 3. Cây tiền tố (Prefix-Tree) 

Tƣơng tự nhƣ cây liệt kê, nội dung lƣu trữ đƣợc rút gọn 
thông qua tiền tố. 

4) Cây IT-Tree (Itemset Tidset Tree) 
Năm 1999, Zaki đề xuất thuật toán Charm [5] cùng với cấu 

trúc IT-Tree (Itemset Tidset Tree) tƣơng tự cấu trúc cây liệt kê 
và kết hợp lƣu trữ mã giao dịch của itemset (1.500 trích dẫn). 

 
Hình 4. Cây IT-Tree 

Chiến lược tìm kiếm: theo chiều sâu. 
Ưu điểm: đơn giản, đảm bảo khai thác đầy đủ tập phổ biến 

và tính toán nhanh độ phổ biến; 
Nhược điểm: mất cân bằng trong quá trình khai thác và 

lƣu trữ tốn nhiều bộ nhớ. 
5) Cây FP-Tree (Frequent Pattern Tree) 
Năm 2000, Jiawei Han và đồng sự đã đề xuất cấu trúc FP-

Tree [2] (gần 9.000 trích dẫn) và thuật toán FP-growth dùng 
cho việc khai thác các itemset phổ biến. Đây là dạng cây mở  
rộng từ Prefix-Tree, có thêm bảng header lƣu t rữ item, độ phổ 
biến và liên  kết  đến nút trong cây. Từ đây, cấu trúc FP-Tree 
đƣợc nhiều nhà nghiên cứu sử dụng và cải tiến. 

 
Hình 5. Cây FP-Tree 

Mặc dù, cấu t rúc FP-Tree đƣợc rút gọn hơn so với các cấu  
trúc trên, nhƣng FP-Tree là dạng mở rộng từ Prefix-Tree, nên 
vẫn tồn tại nhiều hạn chế  tƣơng tự nhƣ  Prefix-Tree, nghĩa  là  
cây mất cân bằng. 

B. Một số thuật toán khai thác song song tập phổ biến trên 
Bộ xử lý đa nhân 
Trong phần này, chúng tôi khảo sát cả công trình khai thác 

tập phổ biến trên HT3PT (1995 –  2003) [10-15]; thuật toán 
PFP [16] khai thác trên hệ thống nhiều BXL; cùng với sự phát 
triển mạnh mẽ về kỹ thuật phần cứng cho ra đời các BXL đa 
nhân thì nhiều thuật toán nâng cao hiệu năng khai thác tập phổ 
biến trên BXLĐN cũng đƣợc công bố nhƣ thuật toán FP-array 
[17], PLCM [20],… 

Bảng 2, t rình bày mốc thời g ian của một  số thuật toán khai 
thác song song tập phổ biến từ năm 1995 đến 2020, cùng với 
hƣớng tiếp cận sử dụng cấu trúc dữ liệu và số trích dẫn của 
công trình [10-37] (Park [10] đến Karthik [37]). 

Bảng 2. Tổng hợp các công trình khai thác tập phổ biến song song 
trên bộ xử lý đa nhân/ Grid 

Tác giả 
đứng đầu Thuật toán Hướng 

tiếp cận Xử lý #Trích 
dẫn Năm  

J. S. Park PDM Apriori Nodes 389 1995 
M. J. Zaki CCPD Apriori Nodes 200 1996 
R. Agarwal AprioriHybrid Apriori Nodes 1.734 1996 
E. H. Han IDD Apriori Nodes 259 1997 
M. J. Zaki Par-Eclat Lattice Nodes 1.872 1997 
S. M. Chung Par-MaxMiner SE-Tree Nodes 16 2003 
A. Javed PFP FP-Tree ManyCPU 99 2004 
L. Liu FP-array FP-Tree CPU 148 2007 
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Tác giả 
đứng đầu Thuật toán Hướng 

tiếp cận Xử lý #Trích 
dẫn Năm  

S. H. Adil Apriori* Apriori GPU 34 2009 
J. Zhou GPU-FPM Apriori GPU 52 2010 
B. Negrevergne PLCM SE-Tree CPU 48 2010 
H. Li MG SE-Tree GPU 14 2010 
G. Teodoro TreeProjection* SE-Tree CPU,GPU 27 2010 
K. M. Yu MATI Apriori CPU 20 2011 
F. Zhang GPApriori Apriori GPU 61 2011 
C. Silvestri gpuDCI Lattice GPU 24 2012 
B. Missaoui P-STM SE-Tree CPU 2 2013 
D. Nguyen PMCAR IT-Tree CPU 37 2014 
F. Wang GPU-FP-growth FP-Tree GPU 9 2014 
B. Negrevergne ParaMiner Lattice CPU 56 2014 
K. M. Yu LPAS Apriori CPU 5 2015 
Ö. M. Soysal MASP Lattice CPU 6 2015 
H. Jiang PFP-growth FP-Tree GPU 3 2017 
K. W. Chon GMiner Apriori GPU 16 2018 
Y. Wang D2P- Apriori Apriori GPU 1 2018 
H. Phan NPA-CFI Prefix-Tree CPU  2019 
Y. C. Wu GFPG-LLMA FP-Tree GPU  2019 
P. Karthik Apriori Apriori GPU  2020 

Bảng 2, cho chúng ta thấy các thuật toán khai thác song 
song tập phổ biến trên BXLĐN từ năm 2007 đến nay – ngoài 
các thuật toán dựa trên thuật toán Apriori, các thuật toán còn 
lại đều sử dụng 5 dạng cấu trúc dữ liệu đƣợc khảo sát ở trên 
(từ Hình 1 đến Hình 5). 

IV. TỔNG LUẬN MỘT SỐ THUẬT TOÁN KHAI THÁC 
SONG SONG TẬP PHỔ BIẾN TRÊN BXLĐN 

A. Chiến lược tìm kiếm 
Khảo sát một số thuật toán ở phần 3, cho thấy: Ngoài các 

thuật toán tiếp cận tựa Apriori – áp dụng chiến lƣợc tìm kiếm 
BFS. Phần lớn các thuật toán sử dụng cấu trúc cây – chiến lƣợc 
tìm kiếm DFS. Giả i thuật DFS thông thƣờng đƣợc thiết kế 
dạng hàm đệ quy, điều này dẫn đến những hạn chế khi thực 
hiện trên BXLĐN – hệ thống dễ treo, khó mở rộng trên dữ liệu 
lớn. Vì vậy, cần có giải pháp biến DFS thành BFS hoặc sử 
dụng vòng lặp để khử đệ quy cho giải thuật này. Mặt khác, các 
cấu trúc cây đƣợc khảo sát ở phần 3 đã thể hiện rõ tính mất cân 
bằng của cây – Điều này, cho thấy trong các giải thuật khai 
thác song song tập phổ biến cần quan tâm đến vấn đề cân bằng 
tải trên các BXL để có một giải thuật thật sự hiệu quả. 

B. Cân bằng tải (Load Balancing) cho tính toán song song 
Trong gần 30 công trình đƣợc khảo sát, chúng tôi chỉ nêu 

một số công trình tƣơng đối nổi bật: 
Năm 1996, Zaki đề xuất thuật toán CCPD [11] khai thác 

song song tập phổ biến trên hệ thống phân tán dựa trên thuật 
toán Apriori và Zaki đã đề xuất giải pháp cân bằng tải bằng 
cách lƣợng giá  công việc thực hiện trên mỗi itemset và chọn 
lƣợc đồ tốt nhất (ít mất cân bằng nhất) phân bổ vào các node 
xử lý khác nhau. 

Năm 2010, Yu đề xuất thuật toán MATI [23] và LPAS [30] 
khai thác song song tập phổ biến trên BXLĐN dựa t rên thuật 
toán Apriori; nhóm tác g iả đã đề xuất giải pháp cân bằng tải 
bằng cách đƣa ra  khái niệm itemset-block  ở bƣớc sinh k-
itemset phổ biến (k > 1) theo item tiền tố; bƣớc sinh (k+1)-
itemset trên từng itemset-block . Yu đã cải tiến MATI bằng 
cách sắp xếp thứ tự độ phổ biến khi phân chia itemset-block 
đƣợc gọi là thuật toán LPAS. Yu đã thực nghiệm so sánh số 
ứng viên sinh ra ở thuật toán LPAS giảm 29% so với MATI. 

Tuy nhiên, hiệu năng của thuật toán LPAS tối đa chỉ nhanh 
hơn MATI là 18,11%. 

Năm 2017, Jiang đề xuất thuật toán PFP-growth [32] khai 
thác song song tập phổ biến trên BXLĐN dựa trên thuật toán 
FP-growth; phần thực nghiệm trên GeForce GTX 980 Ti 
(2.816 CUDA cores) cho thấy thuật toán chƣa hiệu quả trên dữ 
liệu có số lượng items lớn (dữ liệu thực mật độ thƣa Retail có 
16.470 items, trung b ình 10 items/giao dịch  và 88.162 g iao 
dịch – kho dữ liệu UCI). Nhóm tác g iả chƣa quan tâm đến g iải 
pháp cân bằng tải. Song song đó, nhóm tác giả Wang đã đề 
xuất thuật toán D2P-Apriori [34]; phần thực nghiệm trên 
GeForce GTX 1080 (2.560 CUDA cores) với các ngƣỡng 
minsup lớn - chƣa thể hiện rõ hiệu suất của thuật toán. 

Năm 2019, Huan đã đề xuất thuật toán NPA-CFI [35] –  
thuật toán song song khai thác tập phổ biến đóng trên BXLĐN 
theo hƣớng tiếp cận giải pháp (2). Thuật toán NPA-CFI, phân 
chia thành 3 Pha độc lập, tác  vụ song song tự nhiên trên Pha 1 
và Pha 3. Điều này đã làm g ia tăng hiệu năng của thuật toán 
đáng kể. Tuy nhiên, ở  Pha 3 của thuật toán vẫn chƣa đề cập 
đến giải pháp cân bằng tải. Cùng thời điểm trên, Wu đề xuất 
thuật toán GFPG-LLMA [36] – thực nghiệm trên GeForce 
GTX 1070 (1.920 CUDA cores), h iệu suất chƣa cao và nhóm 
tác giả cũng bỏ ngỏ vấn đề cân bằng tải. 

Nhìn chung, phần lớn các công trình nghiên cứu lựa chọn 
giải pháp (3) cho bài toán khai thác song song tập phổ biến và 
chƣa thật sự quan tâm đến vấn đề cân bằng tải. 

C. Xác định tới hạn theo định luật Amdahl và Gustafson 
Chúng tôi đã khảo sát gần 30 công trình nghiên cứu liên 

quan khai thác song song tập phổ biến trên BXLĐN, chƣa 
thấy công trình đề cập đến vấn đề tới hạn theo cả 2 định luật. 

D. Đánh giá hiệu năng của giải thuật trên BXLĐN 
Các g iải thuật trên chƣa tính toán cụ thể hiệu suất khai thác 

tập phổ biến trên từng nhân xử lý (Core). Chúng tôi khảo sát 
và chọn lựa phƣơng pháp tính hiệu năng [35] trên từng nhân 
xử lý theo phƣơng trình nhƣ sau: 
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Trong đó: 
- TS: thời gian thực hiện tuần tự 
- TM: thời gian thực hiện tính song song trên BXLĐN 
- c: số lƣợng nhân của CPU (số core) 
Đây là cơ sở khi so sánh các giải thuật song song theo định 

hƣớng của giải pháp (2) – tìm giải thuật tốt hơn. 

V. KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN 
Trong bài viết này, chúng tôi khảo sát và tổng luận về một 

số thuật toán khai thác song song tập phổ biến trên BXLĐN 
theo hƣớng tiếp cận phân tích cấu trúc dữ liệu và chiến lƣợc 
tìm kiếm trên không gian sinh, đƣợc sử dụng trong khai thác 
song song tập phổ biến trong một số công trình suốt hơn hai 
mươi năm qua. Qua đó, giúp các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực 
khai thác dữ liệu có đầy đủ cở sở khi lựa chọn giải pháp kỹ 
thuật phù hợp cho bài toán khai thác song song tập phổ biến 
trên BXLĐN. Bên cạnh đó, tổng luận còn cho thấy chƣa có 
nhiều đề xuất quan tâm đến vấn đề cân bằng tải và một số công 
trình chỉ mang t ính thực nghiệm chuyển từ thuật toán tuần tự 
sang môi trƣờng tính toán song song – giải pháp (3). 
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Dựa trên các khảo sát và tổng luận một số thuật toán khai 
thác song song tập phổ biến trên BXLĐN đƣợc trình bày ở 
phần 3 và 4: Tƣơng lai, chúng tôi sẽ nghiên cứu tìm kiếm giải 
thuật tốt hơn để có thể khai thác song song tập phổ biến trên dữ 
liệu giao dịch cỡ lớn, có trọng số, cũng nhƣ mở rộng trên các 
hệ thống tính toán phân tán nhƣ Hadoop, Sprak…Ngoài ra, 
chúng tôi cũng tập trung quan tâm đến việc tìm kiếm giả i pháp 
cho vấn đề cân bằng tải để đảm bảo hiệu năng cao nhất khi 
thực hiện trên BXLĐN. 
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Abstract— Trong bài báo này, chúng tôi trình bày thiết 
kế một bộ lọc thông dải trên ống dẫn sóng sử dụng cấu 
trúc mống mắt dựa trên mô hình nghịch đảo trở kháng 
K. Cấu trúc bộ lọc được thực hiện bằng cách chèn thêm 
các mống mắt với kích thước độ rộng khác nhau để thay 
đổi chiều dài các hốc cộng hưởng. Bộ lọc thông dải được 
thực hiện trên cấu trúc ống dẫn sóng WR75 sử dụng 
mống mắt có tổn hao ngược tốt hơn 20 dB và băng thông 
5.3% trong dải 14,75-14,5 GHz. Bộ lọc sử dụng vật liệu 
nhôm gồm 8 hốc cộng hưởng hoạt động ở băng tần Ku và 
có thể sử dụng cho thông tin vệ tinh. Kết quả mô phỏng 
bộ lọc được thực hiện trên 2 phần mềm CST và HFSS 
với mô hình ghép mống mắt và sử dụng phương pháp 
Chebyshev cho thấy độ dốc vùng chuyển tiếp cao và cho 
độ gợn nhỏ hơn 0.044 dB. 

Keywords- Thông tin vệ tinh, Bộ lọc trên ống dẫn sóng, 
Mống mắt, Nghịch đảo trở kháng K. 

I. GIỚI THIỆU 
Ngày nay, thông tin vệ tinh băng Ku đang ngày 

càng đóng vai trò quan trọng trong các ứng dụng ở cả 
dân sự và quân sự. Bộ lọc siêu cao tần trong hệ thống 
thông tin vệ tinh băng Ku được sử dụng ở cả máy phát 
và máy thu. Khi sử dụng ở máy phát, các bộ lọc này 
yêu cầu phải chịu được mức công suất lớn và có chất 
lượng cao để loại bỏ các thành phần tần số không mong 
muốn ở ngoài dải. Mặc dù các bộ lọc hướng tới việc 
thu nhỏ và tích hợp bằng cách sử dụng công nghệ mạch 
dải và vi dải nhưng các công nghệ này không chịu 
được mức công suất lớn ở máy phát. Bộ lọc ống dẫn 
sóng có thể xử lý tín hiệu ở mức công suất cao, thích 
hợp sử dụng cho bộ lọc siêu cao tần yêu cầu công suất 
lớn bởi vì nó có kích thước phù hợp và tổn hao thấp, do 
đó hiệu suất của bộ lọc trên ống dẫn sóng hình chữ nhật 
có thể đem đến khả năng xử lý tốt hơn cho đường lên 
của hệ thống thông tin vệ tinh. Thành phần cơ bản của 
bộ lọc ống dẫn sóng là hốc cộng hưởng khoang. Hình 
dạng của khoang sẽ quyết định đến tần số cộng hưởng. 
Bài báo này trình bày về quy trình thiết kế một bộ lọc 
thông dải cho tần số băng tần Ku, hoạt động ở dải 
13,75 GHz – 14,5 GHz sử dụng công nghệ ống dẫn 
sóng và cấu trúc thiết kế ghép mống mắt. Bộ lọc sử 
dụng ống dẫn sóng nhôm bao gồm 8 hốc cộng hưởng 
cho dải thông hoạt động là 5.3% và độ gợn là 0,044, 

cho phép bộ lọc có thể được sử dụng trong đường lên 
của hệ thống thông tin vệ tinh.  

Phần còn lại của bài báo được cấu trúc như sau: 
trong phần II, trình bày cơ sở quy trình thiết kế bộ lọc. 
Trong phần III, nhóm nghiên cứu trình bày một thiết kế 
bộ lọc thông dải băng Ku. Phần IV trình bày kết quả 
mô phỏng. Cuối cùng, chúng tôi kết luận bài báo trong 
phần V. 

II. CƠ SỞ QUY TRÌNH THIẾT KẾ BỘ LỌC 

 Chúng tôi sử dụng bộ lọc Chebyshev để làm cơ sở 
thiết kế mạch lọc và mô phỏng trường điện từ (EM) để 
tổng hợp các kích thước vật lý của bộ lọc. Hình 1 minh 
họa mô hình một bộ lọc Chebyshev sử dụng mô hình 
nghịch đảo trở kháng K. Theo [6] Các bộ nghịch đảo 
trở kháng Kn, n + 1 có liên quan đến các phần tử nguyên 
mẫu bộ lọc thông thấp chuẩn hóa trên phần tử tập trung 
g0, g1, g2,…,gN + 1.  
Mô hình nghịch đảo trở kháng K: 

 
 

 
Hình 1. Mô hình nghịch đảo trở kháng K cho bộ lọc 

Chebyshev. 

Tham số Δ trong công thức (2.1) - (2.2) là dải thông. 
Đối với một môi trường phân tán, Δ được cho bởi Δ = 
(λg1 - λg2)∕λg0, trong đó λg0 là bước sóng lan truyền 
tại tần số trung tâm và λg1 và λg2 là bước sóng lan 
truyền tại các tần số biên. Các giá trị gk thông thường 
cho đáp ứng Chebyshev được xác định theo công thức: 

(2.1) 

(2.2) 
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trong đó n là thứ tự khâu lọc và LAR là độ gợn trong 
băng thông có thể được tính toán từ 
tổn hao ngược của bộ lọc. Bộ nghịch đảo trở kháng và 
dẫn nạp về cơ bản chính là biến áp trở kháng và biến 
áp dẫn nạp, tương ứng. Các bộ nghịch đảo 
này có thể được thực hiện trên bất kỳ phần tử tập trung 
nào sử dụng biến đổi tương đương. 
Từ công thức (2.3) ta tính được bộ tham số cho phần 
tử tập trung như sau: 
g0 = 1, g1 = 1.01872, g2 = 1.45177, g3 = 1.96809, g4 = 
1.65701, g5 = 2.02504, g6 = 1.61042, g7 = 1.77421, g8 = 
0.33529, g9 = 1.22210. Với bộ tham số này ta sẽ thay 
vào (2.1) và (2.2) để tìm ra các giá trị K và chuyển 
sang phần tiếp theo để tìm ra kích thước vật lý của 
phần tử phân bố. 

III. THIẾT KẾ BỘ LỌC THÔNG DẢI BĂNG KU 
Trong phần này, chúng tôi xem xét thiết kế bộ lọc  

kết hợp cấu trúc mống mắt Chebyshev tám cực như 
được thể hiện trong Hình 2. Chúng tôi kết hợp mô 
hình mạch nghịch đảo trở kháng K được thể hiện trong 
Hình 1 với mô phỏng EM để tính toán kích thước vật 
lý bộ lọc. Bộ lọc bao gồm các hốc cộng hưởng nửa 
bước sóng hình chữ nhật hoạt động với trường cơ bản 
TE101 được phân tách bằng mống mắt. Với việc sử 
dụng mô phỏng EM, ma trận tán xạ của mống mắt và 
từ đó ma trận T tương đương của nó có thể được dẫn 
ra. Mỗi mống mắt được biểu thị bằng hai điện cảm nối 
tiếp ký hiệu là Xs và điện cảm song song ký hiệu là Xp. 
Sau đó có thể suy ra mống mắt của ống dẫn sóng thành 
mạch tương đương như Hình 2.b. Để bố trí mạch theo 
dạng mô hình biến đổi trở kháng K như trong Hình 1, 
chúng ta sử dụng mạch nghịch đảo trở kháng K. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Hình 2. Bộ lọc mống mắt ống dẫn sóng 8 cực: (a) bộ 
lọc nhìn từ trên xuống, (b) mạch tương đương và (c) 

mạch tương đương đã điều chỉnh. 
 

Nó bao gồm một mạng cảm ứng hình T và hai phần 
φ/2 mỗi bên. Bộ nghịch đảo K được tạo ra bằng cách 
thêm chiều dài φ/2 và chiều dài -φ/2 ở mỗi bên của 
điểm giám đoạn như Hình 2.c. Mạch của Hình 2.c 
hoàn toàn có dạng giống như mạch nghịch đảo trở 
kháng K trong Hình 1. Các hốc cộng hưởng trong 
trường hợp này là các đường truyền có chiều dài Ln 
nối với hai đường truyền có độ dài -φn/2 và -φn+1/2. Sử 
dụng phần mềm mô phỏng EM, các tham số tán xạ của 
mống mắt có thể được dẫn ra. Các phần tử của ma trận 
truyền T thể hiện trong Hình 2.c, Xs và Xp có liên quan 
đến các tham số tán xạ như sau: 

 
Trong đó S11 và S21 là các tham số ma trận tán xạ của 
trường TE10. Đối với bộ nghịch đảo trở kháng K, Xs và 
Xp liên hệ với K và φ như sau: 

 
Cả Xs và Xp và do đó K và φ là các hàm của chiều rộng 
mống mắt W. Vì các hàm này không rõ ràng, chúng ta 
cần chạy mô phỏng EM cho một loạt các chiều rộng 
mống mắt để tính toán các tham số S và Xs, Xp, φ và 
K. Điều này sẽ cho phép xây dựng một bảng tra cứu 
hoặc một đường cong cho K so với W. Với giá trị K đã 
tính được ở phần II, chúng tôi có thể xác định chiều 
rộng mống mắt W và sau đó sử dụng giá trị φi để tính 
toán độ dài của hốc cộng hưởng. 

 

(2.3) 
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Tiếp theo là bước chuyển sang kích thước vật lý của 
bộ lọc bằng kỹ thuật EM (còn gọi là mô hình EM).   

 
Hình 3. Mô hình nghịch đảo trở kháng (giữa) cho một 

cửa sổ cảm ứng trong ống dẫn sóng. 

Mô hình của một mống mắt được mô tả trong Hình 3. 
Trong trường hợp này, độ dày t của tất cả các cửa sổ là 
cố định t = 2 mm. Pha φ của mô hình là âm, trong khi 
Xs và Xp (chuẩn hóa đối với Z0, trở kháng đặc trưng 
của chế độ cơ bản ống dẫn sóng) là dương. 
Thuật toán thiết kế mống mắt đối xứng gồm các bước:  
1) Lấy ước lượng ban đầu cho chiều rộng mống mắt, 
ví dụ, sử dụng các mô hình từ [9] hoặc một số dữ 
liệu EM của các thiết kế trước đó.  
2) Thực hiện mô phỏng EM bằng HFSS hoặc CST ở 
tần số trung tâm của mống mắt để thu được S11 và S12. 
3) Nhận các giá trị của mô hình bằng các công thức: 

 
4) Nhận giá trị cho biến đổi thực của lần lặp đầu tiên 
K(1) được cho bởi 

 
5) So sánh K(1) với K mong muốn nếu K(1) thấp hơn K, 
thì tăng khớp nối (mở nhẹ cửa sổ cảm ứng); nếu không 
thì giảm khớp nối (đóng nhẹ cửa sổ). 
6) Lặp lại các bước 2–5 n lần cho đến khi khoảng cách 
K - K (n) trở nên không đáng kể.  
7) Với giá trị cuối cùng của φ đối với tất cả các Bộ 
nghịch đảo, lấy độ dài tùy chỉnh của các bộ 
cộng hưởng liền kề. Hốc cộng hưởng r sẽ được điều 
chỉnh bởi bộ nghịch đảo r - 1 và r (bộ nghịch đảo ở 
mỗi đầu của hốc cộng hưởng r): 

 
Ở bước đầu tiên chúng ta thu được một hốc cộng 
hưởng cùng hai mống mắt ở hai đầu trong Hình 4.a. 

 
(a) 

 
(b) 

Hình 4. a) Khâu lọc đầu tiên của bộ lọc. b) Hai khâu 
lọc đầu tiên của bộ lọc. 

Tiếp tục thêm khâu lọc và lặp đi lặp lại các bước  thiết 
kế như đã nêu ở trên chúng ta thu được kết quả tham 
số tán xạ của từng bước tương ứng với số khâu lọc  
như Hình 5. 

 
(a) Tham số S11 

 
(b) Tham số S21 

Hình 5. Kết quả mô phỏng tham số tán xạ của bộ lọc 
qua các bước. 

Cứ như vậy chúng ta thực hiện các bước thiết kế 
cho đến khi bộ lọc đủ 8 hốc cộng hưởng như trong 
Hình 6.a. và kết quả bộ lọc cuối cùng chúng ta nhận 
được như trong hình 6.b. 
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(a) 

 
(b) 

Hình 6. a) Các kích thước đầy đủ của bộ lọc. b) Hình 
ảnh 3D của bộ lọc hoàn chỉnh. 

 
Kích thước (đơn vị mm) thu được sau quy trình này và 
đã được tối ưu hóa là: 
a = 19.05, b = 5.525 w1 = w9 = 10.345, w2 = w8 = 
7.222, w3 = w7 = 6.217, w4 = w6 = 5.859, w5 = 5.728.  
l1 = l8 = 9.044, l2 = l7 = 10.869, l3 = l6 = 11.349, l4 = l5 = 
11.449, t = 2, cho tất cả Mống mắt. 

IV. KẾT QUẢ 
Kết quả mô phỏng bộ lọc trên ống dẫn sóng chữ 

nhật ghép mống mắt và bộ lọc ống dẫn sóng bao gồm 8 
hốc cộng hưởng bằng phần mềm HFSS và CST được 
biểu diễn dưới dạng tham số S. Tham số S lần lượt là 
S21, S11 và S12, S22 được thể hiện trên Hình 7. Từ hình 
ảnh cho thấy tần số trung tâm và băng thông thu được 
là đạt chỉ tiêu yêu cầu. 

Từ kết quả trong Hình 7.b và Hình 7.c, Chúng ta 
thấy rằng bộ lọc đạt được rất gần khớp các tham số tán 
xạ của bộ lọc được mô phỏng lý thuyết Hình 7.a và có 
tổn hao ngược trong dải thông lớn hơn 20 dB và có dải 
thông 13,75-14,5 GHz. 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
(c) 

Hình 7. a) Kết quả mô phỏng lý thuyết của bộ lọc; b) 
Kết quả mô phỏng đáp ứng bộ lọc sau thiết kế sử dụng 
phần mềm CST; c) Kết quả mô phỏng đáp ứng bộ lọc 

sau thiết kế sử dụng phần mềm HFSS. 

Bảng 1 phía dưới so sánh chỉ tiêu thiết kế của bộ lọc 
với một số công trình đã công bố trước đó. Có thể 
nhận thấy ưu điểm của bộ lọc được thiết kế có độ gơn 
nhỏ và dải thông tương đối rộng ở băng Ku so với các 
công trình khác. 

Bảng 1. So sánh các tham số kỹ thuật của bộ lọc: 

 Bài báo 
này [1] [2] [3] 

Loại Chebysev Chebysev Chebysev Chebysev 
Bậc (n) 8 6 3 4 
Tần số 

trung tâm 14.12 GHz 14.2 GHz 15 GHz 13.87 GHz 

Dải thông 750 MHz 900 MHz 40 MHz 340 MHz 
Độ gợn 

trong dải 
thông 

0.044 dB 0.1 dB 0.19 dB 0.18dB 

 
KẾT LUẬN 

Bộ lọc thông dải trên ống dẫn sóng hình chữ nhật 
bằng nhôm băng tần Ku được thiết kế và mô phỏng dựa 
trên ống dẫn sóng WR75 cho các ứng dụng thông tin 
vệ tinh băng tần Ku. Bộ lọc ống dẫn sóng hình chữ 
nhật được hình thành bằng phương pháp ghép mống 
mắt. Kết quả mô phỏng này cho thấy sự tồn tại của 
sóng điện từ lan truyền qua các lỗ hình thành trên một 
tấm chắn kim loại được đưa nó vào trong ống dẫn sóng 
hình chữ nhật và tạo thành 8 hốc cộng hưởng. Đáp ứng 
bộ lọc đã được thực hiện thành công trong mô phỏng 
để thu được một kết quả tốt. Kết quả thu được có độ 
gợn trong dải thông thấp 0.044 dB và băng thông 750 
MHz và do sử dụng đến 8 khâu lọc nên bộ lọc có độ 
dốc tương đối cao trong vùng chuyển tiếp. 

Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2020)

ISBN: 978-604-80-5076-4 305



TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[1] Lahcen Yechou, A. Tribak, M. Kacim, “Ku-band 

Waveguide band-pass filter with iris radius,” 2014 
International Conference on Multimedia 
Computing and Systems (ICMCS), Apr. 2014. 

[2] S. Upadhyay and C. Panchal, “Development of 
Narrowband Microwave Bandpass Filter for Ku 
Band,” 2016 International Conference on 
Wireless Communications, Signal Processing and 
Networking (WiSPNET), Mar. 2016.  

[3] M. Latif, F. Shafq, M. Q. Shafque, “Design & 
Realization of Direct Coupled Ku-band 
waveguide Iris Filter using Coupling Matrix 
Model,”  Proceedings of 2012 9th International 
Bhurban Conference on Applied Sciences & 
Technology (IBCAST), Apr. 2012. 

[4] G. Zhao, Z. Zhang, X. Lv, H. Sun, “A Ku Band 
Waveguide Bandpass Filter with E-Plane Metallic 
Diaphragm,” 2010 International Conference on 
Microwave and Millimeter Wave Technology, 
May 2010. 

[5] Z. B. Khan, Z. Huiling, “Design and 
Measurement of Cavity Enclosed Microstrip 

Edge-coupled Bandpass Filter at Ku Band,” 2015 
IEEE International Conference on Signal 
Processing, Communications and Computing 
(ICSPCC), Sept. 2015. 

[6] R. J. Cameron, C. M. Kudsia, R. R. Mansour, 
“Design and Physical Realization of Coupled 
Resonator Filters,” Microwave Filters for 
Communication Systems: Fundamentals, Design, 
and Applications, Wiley Telecom, 2018. 

[7] T.S. Saad, et al. (eds) Microwave Engineer’s 
Handbook, 1971, Artech House, Norwood, MA. 

[8] Collin, R.E., Foundation for Microwave 
Engineering, McGraw-Hill, 1966, New York. 

[9] Hong, J. and Lancaster, M.J. (2001) Microstrip 
filters for RF/Microwave Applications, Wiley, 
New York. 

[10] CST, Microwave Studio, www.cst.com. 
[11] ANSYS HFSS,http://www.ansys.com. 

 
 

 

Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2020)

ISBN: 978-604-80-5076-4 306

https://www.researchgate.net/profile/Lahcen_Yechou2
https://www.researchgate.net/profile/Abdelwahed_Tribak
https://www.researchgate.net/profile/Mohamed_Kacim
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2141204847-Richard-J-Cameron
http://www.cst.com/


BÎ lÂc thông d£i microstrip bËn b´ng
s˚ dˆng cÎng h˜ng hai mode
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Tóm t≠t nÎi dung—Bài báo này �∑ xußt mÎt bÎ lÂc thông

d£i microtrip bËn b´ng mÓi s˚ dˆng cÎng h˜ng �Ïn �/4
ng≠n m§ch �¶u cuËi và cÎng h˜ng tr kháng �Áng d§ng

t£i dây chêm h m§ch. BËn d£i thông �˜Òc bÎ lÂc t§o ra có

các t¶n sË trung tâm là 1.57/2.45/3.5/6.75GHz có th∫ �˜Òc

ki∫m soát dπ dàng b¨ng cách �i∑u chønh �Î dài các m§ch

cÎng h˜ng t˜Ïng ˘ng. Cßu trúc bÎ lÂc �∑ xußt gÁm: hai

m§ch cÎng h˜ng �/4 �˜Òc thi∏t k∏ nhúng, uËn gßp khúc

bên trong hai m§ch cÎng h˜ng tr kháng �Áng d§ng bao

quanh phía bên ngoài �∫ gi£m thi∫u kích th˜Óc và h§n

ch∏ nhiπu. Bên c§nh �ó, hai m§ch cÎng h˜ng bao quanh

phía bên ngoài có ch˘c n´ng k∏t nËi nguÁn cung cßp và

�óng vai trò là �¶u vào/ra cıa bÎ lÂc. MÎt bÎ lÂc thông

d£i microtrip bËn b´ng mÓi nh‰ gÂn �˜Òc thi∏t k∏ và mô

ph‰ng cho k∏t qu£ tËt, �ã minh ch˘ng cßu trúc bÎ lÂc �∑

xußt có tính kh£ thi và th‰a mãn l˛ thuy∏t thi∏t k∏.

T¯ khóa: BÎ lÂc thông d£i (BPF), bÎ lÂc thông d£i
microstrip bËn b´ng, m§ch cÎng h˜ng �Áng d§ng t£i
dây chêm h m§ch, m§ch cÎng h˜ng �/4 ng≠n m§ch.

I. GIŒI THIõU

Trong nh˙ng n´m g¶n �ây, các hª thËng thông tin vô
tuy∏n ho§t �Îng vÓi nhi∑u b´ng t¶n, �a d‡ch vˆ �ã phát
tri∫n rßt nhanh, vì v™y các bÎ lÂc thông d£i �a b´ng
�ã tr thành mÎt thành ph¶n m§ch quan trÂng cıa hª
thËng, �ã thu hút nhi∑u nhà khoa hÂc quan tâm nghiên
c˘u [1]–[6]. Các bÎ lÂc thông d£i �a b´ng có th∫ �˜Òc
thi∏t k∏, �∑ xußt theo nhi∑u ph˜Ïng pháp và cßu trúc
khác nhau. Trong [7], mÎt m§ch cÎng h˜ng tr kháng
b™c (SIR) �˜Òc s˚ dˆng �∫ t§o ra bÎ lÂc ba b´ng d¸a trên
ph˜Ïng pháp phân tích cÎng h˜ng mode chÆn, mode
l¥, tr kháng �∞c tính và chi∑u dài �iªn cıa m§ch cÎng
h˜ng. Trong [8], mÎt cßu trúc bÎ lÂc thông d£i ba b´ng
�˜Òc thi∏t k∏ b¨ng m§ch cÎng h˜ng tr kháng b™c ba
ph¶n �/4 t£i dây chêm h m§ch. Các t¶n sË cÎng h˜ng

cıa bÎ lÂc có th∫ �˜Òc ki∫m soát khi �i∑u chønh tø lª
�Î dài �iªn cıa các m§ch cÎng h˜ng tr kháng b™c.
Tuy nhiên, quá trình ki∫m soát các t¶n sË khó kh´n, bÎ
lÂc có �∞c tính chÂn lÂc ch˜a tËt. Trong [9], các m§ch
cÎng h˜ng t£i dây chêm ng≠n h m§ch ch˙ th™p và các
m§ch cÎng h˜ng tr kháng b™c ba ph¶n �˜Òc s˚ dˆng
�∫ thi∏t k∏ bÎ lÂc ba b´ng có �Î rÎng b´ng thông thay
�Íi. Các t¶n sË và �Î rÎng b´ng t¶n có th∫ �˜Òc �i∑u
chønh �§t �∏n giá tr‡ mong muËn b¨ng cách �i∑u chønh
kích th˜Óc các m§ch cÎng h˜ng t˜Ïng ˘ng. Trong [10],
mÎt bÎ lÂc ba b´ng �˜Òc �∑ xußt vÓi ph˜Ïng pháp s˚
dˆng k∏t hÒp m§ch cÎng h˜ng t£i dây chêm ng≠n m§ch
và m§ch cÎng h˜ng tr kháng �Áng d§ng �/2. Ba d£i
thông cıa bÎ lÂc t§o ra có th∫ �˜Òc �i∑u chønh dπ dàng
b¨ng cách �i∑u chønh kích th˜Óc các m§ch cÎng h˜ng
và khe ghép t˜Ïng ˘ng.

Trong [11], mÎt bÎ lÂc thông d£i ba b´ng s˚ dˆng
cÎng h˜ng tr kháng b™c không �Ëi x˘ng �˜Òc thi∏t
k∏ và �∑ xußt. T¶n sË trung tâm cıa ba b´ng có th∫
�˜Òc �i∑u chønh b¨ng cách thay �Íi kích th˜Óc m§ch
cÎng h˜ng tr kháng b™c. Tuy nhiên vÓi thi∏t k∏ này,
viªc �i∑u chønh các t¶n sË trung tâm g∞p khó kh´n.
Trong [12], mÎt bÎ lÂc thông d£i bËn b´ng có kh£ n´ng
cách ly tËt gi˙a các b´ng li∑n k∑ �˜Òc thi∏t k∏ khi s˚
dˆng m§ch cÎng h˜ng �a mode. BËn b´ng thông cıa
bÎ lÂc �˜Òc ki∫m soát b¨ng cách �i∑u chønh hÒp l˛ các
kích th˜Óc cıa bÎ lÂc. Do bÎ lÂc ho§t �Îng nhi∑u mode
nên ph˜Ïng pháp thi∏t k∏ này khó ki∫m soát các b´ng
thông.

Trong [13], �∑ xußt mÎt bÎ lÂc thông d£i microtrip
ba b´ng có th∫ �i∑u khi∫n �˜Òc các t¶n sË trung tâm.
Cßu trúc bÎ lÂc �∑ xußt gÁm mÎt m§ch cÎng h˜ng
tr kháng b™c truy∑n thËng (SIR), mÎt t£i dây chêm
tr kháng b™c và mÎt t£i dây chêm tr kháng �Áng
d§ng h m§ch. B¨ng cách �i∑u chønh kích th˜Óc các
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Hình 1. Hình £nh bÎ lÂc thông d£i microstrip bËn b´ng �∑ xußt.

m§ch cÎng h˜ng t£i dây chêm ba mode thì ba b´ng
thông cıa bÎ lÂc có th∫ �˜Òc ki∫m soát. Tuy nhiên,
quá trình �i∑u chønh các b´ng thông cıa bÎ lÂc t˜Ïng
�Ëi khó khi thay �Íi t� lª kích th˜Óc m§ch cÎng h˜ng
tr kháng b™c. Trong [14], mÎt bÎ lÂc n´m b´ng �˜Òc
thi∏t k∏ khi s˚ dˆng mÎt m§ch cÎng h˜ng �a mode
duy nhßt có nhi∑u t£i dây chêm (MSLR). bÎ lÂc có cßu
trúc �Ïn gi£n, nh‰ gÂn, chßt l˜Òng tËt. Tuy nhiên viªc
�i∑u chønh t¶n sË các b´ng ph˘c t§p do nhi∑u mode
cÎng h˜ng có £nh h˜ng l®n nhau.

Trong bài báo này, hai m§ch cÎng h˜ng �/4 ng≠n
m§ch �¶u cuËi và hai m§ch cÎng h˜ng tr kháng �Áng
d§ng t£i dây chêm h m§ch �˜Òc ghép vÓi nhau trong
mÎt cßu trúc �∫ thi∏t k∏ bÎ lÂc thông d£i microstrip bËn
b´ng. T¶n sË trung tâm các b´ng thông có th∫ �˜Òc ki∫m
soát t˜Ïng �Ëi �Îc l™p b¨ng cách �i∑u chønh hÒp l˛ kích
th˜Óc các m§ch cÎng h˜ng t˜Ïng ˘ng. HÏn n˙a, tám
�i∫m truy∑n không �˜Òc t§o ra làm t´ng �Î dËc c§nh
d£i thông và c£i thiªn �áng k∫ tính chÂn lÂc cıa bÎ lÂc
�∑ xußt.

II. PHÂN TÍCH VÀ THIòT Kò BÀ L≈C THÔNG DÉI BA
BãNG �◊—C �ó XUáT

A. Phân tích bÎ lÂc �˜Òc �∑ xußt
Th¸c hiªn kˇ thu™t ghép, nhúng các m§ch cÎng h˜ng

�∫ có mÎt cßu trúc bÎ lÂc thông d£i microstrip bËn
b´ng �∑ xußt nh˜ Hình 1. BËn b´ng thông do bÎ lÂc
t§o ra có các t¶n sË 1.57/2.45/3.5/6.75GHz phù hÒp cho
˘ng dˆng trong GPS, WLAN, WiMAX và RFID (Radio

Hình 2. (a) M§ch cÎng h˜ng tr kháng �Áng d§ng t£i dây chêm h
m§ch. (b) M§ch cÎng h˜ng �/4 ng≠n m§ch �¶u cuËi.

Frequency Identification) [14]. Cßu trúc bÎ lÂc gÁm hai
m§ch cÎng h˜ng �/4 ng≠n m§ch �¶u cuËi (Hình 2a) và
hai m§ch cÎng h˜ng tr kháng �Áng d§ng t£i dây chêm
h m§ch (Hình 2b) �˜Òc thi∏t k∏ nhúng, uËn gßp khúc
�∫ gi£m thi∫u kích th˜Óc tÍng th∫ cıa bÎ lÂc. Trong �ó,
hai m§ch cÎng h˜ng �/4 ng≠n m§ch �¶u cuËi bên trong
�˜Òc nhúng gi˙a hai m§ch cÎng h˜ng tr kháng �Áng
d§ng t£i dây chêm h m§ch bên ngoài; Hai �o§n m§ch
d£i tr kháng �∞c tính 50⌦ �˜Òc k∏t nËi �∏n các m§ch
cÎng h˜ng bên ngoài �óng vai nh˜ cÍng vào và cÍng
ra cıa bÎ lÂc �∑ xußt. Các m§ch cÎng h˜ng bên trong
t§o ra b´ng thông th˘ nhßt và b´ng thông th˘ bËn (f1
và f4), trong khi các m§ch cÎng h˜ng bên ngoài �˜Òc
s˚ dˆng �∫ t§o ra b´ng thông th˘ hai và b´ng thông th˘
ba (f2 và f3).

�∫ t§o ra bËn b´ng thông có các t¶n sË trung tâm
t˜Ïng ˘ng là f1, f2, f3 và f4 ˘ng dˆng cho các hª
thËng GPS, WLAN, WiMAX và RFID thì viªc thi∏t k∏
kích th˜Óc các m§ch cÎng h˜ng �∫ xác �‡nh các b´ng
thông �˜Òc th¸c hiªn theo trình t¸: Thi∏t k∏ cßu trúc
m§ch cÎng h˜ng tr kháng �Áng d§ng t£i dây chêm
h m§ch có chi∑u dài La và t£i dây chêm h m§ch gßp
khúc L7 nh˜ th∫ hiªn trên Hình 2(a); T£i dây chêm h
m§ch gßp khúc L7 �˜Òc thi∏t k∏ r≥ nhánh t§i v‡ trí trung
tâm �o§n m§ch d£i La có �Î rÎng W2; �o§n m§ch d£i
La có chi∑u dài �˜Òc tính theo (1).

La = L5 +W2 + L8 +W1 + L6 + 2L4 (1)
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Vì m§ch cÎng h˜ng có cßu trúc �Ëi x˘ng nên theo
ph˜Ïng pháp phân tích mode l¥, mode chÆn [1], [3] s≥
nh™n �˜Òc hai t¶n sË cÎng h˜ng f2 = fl¥ và f3 = fchÆn
xác �‡nh theo (2) và (4).

fl¥ =
c

(L5 +W2 + L8 +W1 + L6 + 2L4)
p
"eff

(2)

=
c

La
p
"eff

(3)

fchÆn =
nc

[La + 2(L7 + S1)]
p
"eff

(4)

Trong �ó c là tËc �Î truy∑n d®n ánh sáng trong không
gian t¸ do, "eff là h¨ng sË �iªn môi hiªu dˆng cıa chßt
n∑n.

Các t¶n sË f2 và f3 �˜Òc thi∏t l™p tu¶n t¸: tr˜Óc tiên,
thi∏t l™p và xác �‡nh t¶n sË f2 b¨ng cách �i∑u chønh
chi∑u dài La (L4) cıa �o§n m§ch cÎng h˜ng n˚a b˜Óc
sóng, sau �ó quy∏t �‡nh t¶n sË f3 �˜Òc �i∑u khi∫n �Ïn
gi£n b¨ng cách �i∑u chønh chi∑u dài �iªn cıa t£i dây
chêm h m§ch L7, nh˜ng v®n gi˙ �Î dài La không thay
�Íi. Theo [15] và [16], mÎt m§ch cÎng h˜ng La �˜Òc
thi∏t k∏ có cßu trúc �Ëi x˘ng, nên khi g≠n t£i dây chêm
h m§ch (L7) t§i v‡ trí trung tâm (�iªn áp b¨ng 0 vÓi
t¶n sË f2) thì không làm bi∏n �Íi t¶n sË f2. Trong khi
�ó, thay �Íi kích th˜Óc t£i dây chêm h m§ch L7 và
kho£ng ghép S4 có th∫ ki∫m soát �Îc l™p t¶n sË f3.

K∏t qu£ mô ph‰ng �áp ˘ng S21 khi thi∏t l™p
f2 và f3 �˜Òc th∫ hiªn trong Hình 3 và Hình 4.
B´ng thông th˘ 2 �˜Òc �i∑u chønh khi thay �Íi kích
th˜Óc dài L4, b´ng thông th˘ ba �˜Òc ki∫m soát
khi thay �Íi kích th˜Óc L7; Các kích th˜Óc khác
không �Íi, t¶n sË b´ng thông th˘ nhßt và t¶n sË b´ng
thông th˘ bËn v®n cË �‡nh ho∞c thay �Íi mÎt l˜Òng nh‰.

Các t¶n sË trung tâm b´ng th˘ nhßt và b´ng th˘ bËn
(f1 và f4) �˜Òc xác �‡nh theo (5) [17] vÓi �Î dài �iªn
Lb và L9 (Hình 2b). K∏t qu£ mô ph‰ng khi ki∫m soát
f1 và f4 �˜Òc bi∫u diπn trên Hình 5 và Hình 6.

Lb =
c

4f1
p
"eff

(5)

Trong �ó, c là tËc �Î truy∑n ánh sáng trong không gian
t¸ do, f1 là t¶n sË cÎng h˜ng, "eff là h¨ng sË �iªn
môi hiªu dˆng cıa chßt n∑n.

Bên c§nh �ó, �Î rÎng các b´ng thông và hª sË ghép
cıa bÎ lÂc có th∫ �˜Òc �i∑u chønh khi thay �Íi kho£ng

Hình 3. Mô ph‰ng S21 cıa bÎ lÂc khi thay �Íi kích th˜Óc L4.

Hình 4. Mô ph‰ng S21 cıa bÎ lÂc khi thay �Íi kích th˜Óc L7

cách các khe ghép S2, S3, S4 và L8 phù hÒp [10], [18].

B. Thi∏t k∏ bÎ lÂc �˜Òc �∑ xußt.
S˚ dˆng ph¶n m∑m HFSS 15.0 �∫ thi∏t k∏ bÎ lÂc

thông d£i microstrip bËn b´ng ˘ng dˆng cho các hª
thËng GPS, WLAN, WiMAX và RFID. Theo phân tích,
các cßu trúc cÎng h˜ng cÏ b£n �˜Òc ghép vÓi nhau �∫
thi∏t k∏ t§o ra bÎ lÂc �∑ xußt có cßu trúc nh˜ Hình 1.
BËn b´ng thông cıa bÎ lÂc t§o ra �˜Òc ki∫m soát b¨ng
cách �i∑u chønh kích th˜Óc cıa các m§ch cÎng h˜ng
tr kháng �Áng d§ng t£i dây chêm h m§ch và các m§ch
cÎng h˜ng �/4 ng≠n m§ch �¶u cuËi.
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Hình 5. Mô ph‰ng S21 cıa bÎ lÂc khi thay �Íi kích th˜Óc L1.

Hình 6. Mô ph‰ng S11, S21 cıa bÎ lÂc khi thay �Íi kích th˜Óc L9.

MÎt bÎ lÂc thông d£i microstrip bËn b´ng có cßu
trúc nh‰ gÂn, thi∏t k∏ trên chßt n∑n Rogers RT/Duroid
5880, �Î d¶y 0,8mm và h¨ng sË �iªn môi "r = 4,4
�˜Òc mô ph‰ng và �∑ xußt. BÎ lÂc có kích th˜Óc tÍng
th∫ (17 x 16)mm, t˜Ïng �˜Ïng vÓi (0.16 x 0.15)�g (�g

là b˜Óc sóng d®n t§i t¶n sË 1.57GHz). Các tham sË
kích th˜Óc cıa bÎ lÂc �˜Òc xác �‡nh và liªt kê trong
B£ng I.

K∏t qu£ mô ph‰ng �áp ˘ng t¶n sË cıa bÎ
lÂc �∑ xußt �˜Òc bi∫u diπn trên Hình 8, trong
�ó xác �‡nh t¶n sË trung tâm các b´ng thông là
1.57/2.45/3.5/6.75GHz, �Î rÎng b´ng thông hiªu dˆng

S3

W2

S2

S4

d

S1

L8

L7

L6

L5

L4
L3

L2

L1

W2

W1 W2

L9

W2

Hình 7. B£n thi∏t k∏ bÎ lÂc thông d£i bËn b´ng �˜Òc �∑ xußt.

B£ng I
KÍCH TH◊ŒC BÀ L≈C THÔNG DÉI B»N BãNG �ó XUáT (mm).

Tham sË L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

Giá tr‡ 7.5 9.4 4.7 6.0 10.3 9.15 12.3
Tham sË W1 W2 S1 S2 S3 S4 d
Giá tr‡ 1.5 1.0 0.3 0.3 0.8 0.2 0.5
Tham sË L8 L9

Giá tr‡ 2.2 1.5

t˜Ïng ˘ng là 80/150/80/180MHz: b´ng thông th˘ nhßt
có t¶n sË trung tâm 1.57GHz, �Î rÎng b´ng thông 3dB
là 5.1%, tÍn hao chèn c¸c ti∫u 0.3dB, tÍn hao ph£n
x§ là 21.9dB �áp ˘ng �˜Òc các yêu c¶u cıa hª thËng
GPS; b´ng thông th˘ hai �˜Òc xác �‡nh t§i t¶n sË trung
tâm 2.45GHz có �Î rÎng b´ng thông 3dB là 6.1%, tÍn
hao chèn c¸c ti∫u 0.3dB, tÍn hao ph£n x§ trong b´ng lÓn
hÏn 31dB th‰a mãn yêu c¶u ˘ng dˆng cıa WLAN; b´ng
thông th˘ 3 có t¶n sË trung tâm là 3.5GHz, nh™n �˜Òc
�Î rÎng b´ng thông là 2.2%, tÍn hao chèn là 0.2dB, tÍn
hao ph£n x§ trong b´ng lÓn hÏn 17dB có th∫ �áp ˘ng
c¶u cıa hª thËng Wireless; b´ng thông th˘ bËn có t¶n sË
trung tâm là 6.75GHz �Î rÎng b´ng thông 3dB là 6.4%,
tÍn hao chèn là 0.29dB, tÍn hao ph£n x§ trong b´ng lÓn
hÏn 21dB có th∫ ˘ng dˆng cho RFID. Bên c§nh �ó, tám
�i∫m "không truy∑n d®n" �˜Òc t§o ra �ã c£i thiªn �áng
k∫ �Î dËc s˜Ìn d£i thông, nâng cao chßt l˜Òng chÂn lÂc
t¶n sË và lo§i b‰ nhiπu d£i ch∞n lÓn hÏn 20dB nh˜ th∫
hiªn trong Hình 8.

So sánh mÎt sË bÎ lÂc thông d£i bËn (n´m) b´ng �ã
công bË trong [14], [19], [20] và [21] vÓi bÎ lÂc thông
d£i bËn b´ng �∑ xußt �˜Òc th∫ hiªn trong B£ng II và
thßy r¨ng: BÎ lÂc thông d£i bËn b´ng �∑ xußt có tÍn
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B£ng II
SO SÁNH BÀ L≈C �ó XUáT VŒI MÀT S» BÀ L≈C B»N BãNG T◊ÃNG T‹.

SË b´ng T¶n sË(GHz) -S21 (dB) -S11 (dB) SË �i∫m "0" truy∑n d®n
[20] 4 1.56/2.42/3.57/5.23 1.1/2.5/2.5/2.8 16/12/13/12.5 5
[21] 5 1.57/2.5/3.5/5.2/5.9 1.0/0.4/1.1/1.6/1.8 13/38/19/26 7
[14] 5 0.9/2.3/3.5/5.4/6.8 0.38/0.59/1.47/1.53/2.4 <20 9
[19] 4 2.13/5.25/7.68/9.31 2.3/3.6/3.5/3.4 <10 4

BÎ lÂc �∑ xußt 4 1.57/2.45/3.5/6.75 0.3/0.3/0.2/0.29 21.9/31/17/21 8

Hình 8. K∏t qu£ mô ph‰ng �áp ˘ng t¶n sË cıa bÎ lÂc �∑ xußt.

hao chèn, tÍn hao ph£n x§ t˜Ïng �Ëi tËt; kh£ n´ng cách
ly gi˙a các b´ng li∑n k∑ tËt hÏn do có tám �i∫m 0 truy∑n
d®n �˜Òc t§o ra trong �áp ˘ng t¶n sË �ã c£i thiªn �áng
k∫ �Î dËc c§nh các d£i thông cıa bÎ lÂc. Ngoài ra bÎ
lÂc �∑ xußt có cßu trúc �Ïn gi£n, nh‰ gÂn do thi∏t k∏
lÁng ghép, gßp khúc các m§ch cÎng h˜ng mÎt cách
hÒp l .̨

III. KòT LUäN

Trong bài báo này, mÎt cßu trúc bÎ lÂc thông d£i
microstrip bËn b´ng mÓi nh‰ gÂn (Hình 6) ho§t �Îng
t§i các t¶n sË trung tâm 1.57GHz, 2.45GHz, 3.5GHz và
6.75GHz �˜Òc thi∏t k∏ và �∑ xußt. Cßu trúc bÎ lÂc th¸c
hiªn nhúng hai m§ch cÎng h˜ng bên trong vào gi˙a
hai m§ch cÎng h˜ng bên ngoài, m§ch cÎng h˜ng bên
trong t§o ra 2 b´ng thông th˘ nhßt và th˘ t˜, trong khi
hai m§ch cÎng h˜ng bên ngoài t§o ra 2 b´ng thông th˘
hai và th˘ ba. Các t¶n sË trung tâm cıa bËn b´ng thông
có th∫ �˜Òc ki∫m soát dπ dàng b¨ng cách �i∑u chønh �Î
dài �iªn các m§ch cÎng h˜ng cıa bÎ lÂc.
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Abstract Trong bài báo này, chúng tôi cải tiến lược đồ
Camshi t trong Open C . Thuật toán này được phát
triển từ thuật toán Meanshi t, bao gồm thuật toán cơ sở
Meanshi t với thích ứng các bước thay đ i kích c của
vùng. Nh n là một hàm step đơn giản n m trong một
bản đồ vỏ xác suất (skin probability). ỏ xác suất của
mỗi một điểm ảnh được tính toán dựa trên màu sắc b ng
cách sử dụng một phương pháp gọi là Histogram
backpro ection. Màu sắc được đưa ra như Hue từ mô
hình màu HS . Trong bài báo này chúng tôi dùng thuật
toán CamShi t đ được cải tiến trong Open C để dễ
dàng thích ứng với sự thay đ i ph n bố xác suất màu sắc
của mục tiêu theo d i.

Keywords- Thuật toán Camshi t, thuật toán eanshi t,
pen C , istogram

I. GI I THI U
Nhận dạng mục tiêu di động là bước đầu tiên

và quan trọng trong hệ robot tự động nhận dạng và tìm
kiếm mục tiêu di động. Mục đích của quá trình này là
thực hiện các phép xử lý ảnh để tìm kiếm đối tượng
cần quan tâm, xác định vị trí của nó trong mặt ph ng
ảnh hiện thời. Trong quá trình tìm kiếm ta chia tập hợp
các pixel của mặt ph ng ảnh ra làm hai thành phần:
Hoặc là thuộc đối tượng hoặc là thuộc nền. Sau đây ta
sẽ xem xét việc tìm kiếm các pixel thuộc đối tượng
trong chuỗi ảnh thu về.
Có rất nhiều cách để nhận dạng một đối tượng: khi biết
trước chính xác đặc điểm của đối tượng cần nhận dạng
ta có thể áp đặt toàn bộ mô hình của đối tượng (màu
sắc, hình dáng) lên toàn bộ ảnh từ đó tìm ra vị trí của
đối tượng trong ảnh. Phương pháp này có ưu điểm đơn
giản, dễ thực hiện nhưng lại không hiệu quả trong thực
tế. Một phương pháp nhanh hơn, hiệu quả hơn và áp
dụng rất hiệu quả đối với ảnh đen trắng là phương
pháp so sánh.Phương pháp này dựa trên đặc điểm các
pixel thuộc nền thì cường độ sáng ít thay đổi hoặc nếu
thay đổi thì rất nhỏ còn các pixel thuộc đối tượng
cường độ sáng thay đổi lớn. Như vậy một phép so sánh
giữa các pixel trong ảnh hiện thời với ảnh trước đó
được thực hiện.Nếu camera tĩnh, sự thay đổi ánh sáng
của môi trường rất nhỏ và nhiễu không đáng kể thì một
pixel thuộc nền nếu độ sai khác bằng 0 và ngược lại sẽ
thuộc đối tượng. Tuy nhiên trong thực tế các điều kiện
trên khó có thể xảy ra, do đó để loại bỏ các điểm mà

chúng ta phát hiện sai do nhiễu gây ra ta có thể dùng
ngưỡng thích hợp. Nếu độ sai khác lớn hơn ngưỡng thì cho
ra giá trị bằng 1ngược lại cho ra giá trị không. Nếu ngưỡng
quá lớn, pixel thuộc đối tượng có thể lẫn với nền, nếu
ngưỡng quá nhỏ, thì sự thay đổi ánh sáng trong môi trường
sẽ tạo ra nhiều pixel có giá trị 1, mà các điểm này lại không
phải là điểm thuộc đối tượng. Sau khi xử lý ngưỡng ta thu
được ảnh nhị phân chỉ gồm các pixel với hai trạng thái 0 và
1. Quá trình phân đoạn ảnh thành từng đối tượng riêng rẽ
được thực hiện thông qua thuật toán đánh nhãn liên tiếp.
Quá trình này sẽ tạo ra vô số đối tượng khác nhau, trong đó
chỉ có một số đối tượng gần với đối tượng cần quan tâm.
Một quá trình quét tiếp theo sẽ được thực hiện để loại bỏ các
đối tượng không hợp lý so với đối tượng mẫu. Việc còn lại
là xác định vị trí trọng tâm của mục tiêu trên ảnh tương đối
đơn giản, thông qua xác định momen bậc nhất. Kể từ nhân
là một hàm step, Mean Shift ở mỗi một lần lặp thì chỉ đơn
giản là giá trị trung bình x và y của vỏ xác suất đóng góp
trong vùng hiện tại. Điều này được xác định bằng cách chia
moment thứ nhất của vùng này cho moment thứ không ở
mỗi lần lặp và dịch chuyển vùng đến trọng tâm xác suất.
Sau khi Mean Shift hội tụ đến một vị trí (x,y), phạm vi của
vùng được cập nhật dựa trên giá trị hiện tại của moment thứ
0. Giá trị của bản cập nhật này có thể thay đổi, phạm vi
tuyến tính của nó được giả định là tỉ lệ thuận với căn bậc 2
của tổng của các khoản đóng góp xác suất của khu vực hiện
tại (ví dụ. Moment thứ không). Chiều rộng và chiều dài tại
thời điểm thứ i sẽ được tính thông qua giá trị tại thời điểm
thứ i-1, nghĩa là giá trị trước nên phương pháp chính được
giới thiệu trong bài báo này là thuật toán Camshift. Thuật
toán này đặc biệt hiệu quả với ảnh thu được từ camera là
ảnh màu và đối tượng cần phát hiện và bám có màu sắc đặc
trưng riêng so với nền.

II. C S TO N H C

2.1. Cơ sở toán h c của thuật toán Camshift.
Thuật toán CamShift [8] được xuất phát và dựa

trên nền tảng của thuật toán MeanShift, do vậy việc tính
trọng tâm của đối tượng và dịch chuyển cửa sổ tìm kiếm
(với kích thước cửa sổ cố định) sẽ thực hiện bằng MeanShift
[6], dựa theo vết màu và moment ảnh. tưởng chính của
CamShift là tính lại trọng tâm của đối tượng dựa vào frame
ảnh trước đó và kích thước của cửa sổ tìm kiếm được thay
đổi động theo đối tượng. Nhân là một hàm step đơn giản
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nằm trong một bản đồ vỏ xác suất (skin-probability).
Vỏ xác suất của mỗi một điểm ảnh được tính toán dựa
trên màu sắc bằng cách sử dụng một phương pháp gọi
là Histogram backprojection. Màu sắc được đưa ra như
Hue từ mô hình màu HSV. Kể từ nhân là một hàm step,
Mean Shift ở mỗi một lần lặp thì chỉ đơn giản là giá trị
trung bình x và y của vỏ xác suất đóng góp trong vùng
hiện tại. Điều này được xác định bằng cách chia
moment thứ nhất của vùng này cho moment thứ không
ở mỗi lần lặp và dịch chuyển vùng đến trọng tâm xác
suất. Sau khi Mean Shift hội tụ đến một vị trí (x,y),
phạm vi của vùng được cập nhật dựa trên giá trị hiện
tại của moment thứ 0. Giá trị của bản cập nhật này có
thể thay đổi, phạm vi tuyến tính của nó được giả định
là tỉ lệ thuận với căn bậc 2 của tổng của các khoản
đóng góp xác suất của khu vực hiện tại (ví dụ. Moment
thứ không). Chiều rộng và chiều dài tại thời điểm thứ i
sẽ được tính thông qua giá trị tại thời điểm thứ i-1,
nghĩa là giá trị trước đó.
Trong thuật toán CamShift, một bức ảnh về xác suất
phân bố màu sắc của bức ảnh trong chuỗi video được
tạo ra. Đầu tiên nó tạo ra một mẫu mô tả hue sử dụng
một biểu đồ màu sắc (color Histogram) và sử dụng
không gian màu Hue Saturation Value (HSV) được
tham chiếu từ không gian màu tiêu chu n RGB. Vì
phân bố màu sắc của các bức ảnh trong video thay đổi
theo thời gian, nên thuật toán CamShift đã được sửa
đổi để dễ dàng thích ứng với sự thay đổi phân bố xác
suất màu sắc của mục tiêu nó theo dõi.
2.2 . Các bước thực thi thuật toán Camshift:
Các bước thực thi thuật toán Camshift:
B1: Chọn vị trí ban đầu của cửa sổ tìm kiếm.
B2: Thuật toán Meanshift (lặp một hoặc nhiều lần),
lưu moment thứ 0.
B3: Kích cỡ của cửa sổ tìm kiếm được đặt bằng một
hàm của moment thứ 0 vừa tìm được trong bước 2.
B4: Lặp lại bước 2 và bước 3 cho đến khi hội tụ (nghĩa
là vị trí dịch chuyển nhỏ hơn ngưỡng thiết lập trước
đó).
2.3. Thuật toán Camshift
Đầu tiên là một Histogram được tạo ra, Histogram này
chứa các thuộc tính liên quan đến màu sắc. Sau khi tạo
ra histogram, tiếp theo tâm và kích cỡ của mục tiêu
được tính toán để theo dõi mục tiêu khi hình dạng và
kích cỡ của nó thay đổi. Tính xác suất phân bố mục
tiêu căn cứ vào Histogram nhận được. Dịch chuyển
đến vị trí mới với mỗi khung hình vừa nhận được từ
video. Camshift sẽ dịch chuyển đến vị trí mà nó ước
lượng trên đối tượng tập trung nhiều điểm sáng nhất
trong bức ảnh xác suất.

III. C I TI N LƯ C Đ CAMSHIFT TRONG
OPEN CV.

3.2.1. Cải tiến lược đ Camshift

Bước 1: Khởi tạo

Tìm vị trí mục tiêu của ảnh với vị trí 0y với ảnh hiện tại
đang xét:
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Bước 4: Tính vị trí ảnh ở vị trí mới
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Bước 5: So sánh vị trí ảnh c và ảnh ở vị trí mới. Nếu:
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Bước 6: Kiểm tra
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Sau đó tính:
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3.2.2. Đánh giá độ phức tạp của thuật toán
Vị trí cần tìm được xác định như sau:

)0(maxarg spS  
Với:

)0()0()0( spcpp  
Có thể dùng phương pháp vét cạn. Tuy nhiên sễ mất
nhiều thời gian tính toán. Độ phức tạp của thuật toán

đề xuất là: )2( sO với s là tổng thành phần của S.
Thuật toán tìm vị trí
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IV. K T LU N
Trong lược đồ đề xuất nếu khi tính sai vị trí thì

bộ phận phát hiện và nhận dạng đối tượng sẽ liên tục tìm
đối tượng trên ảnh (bước 3,4,5) cho đến khi phát hiện và
giải thuật CamShift tiếp tục thực hiện cho đến khi tìm
đúng vị trí cần thực hiện ở bước tiếp theo. Lược đồ cải
tiến sẽ tìm vị trí mới bắt đầu từ vị trí trước đó và tính
toán giá trị trọng tâm vừa tìm được. Lược đồ cải tiến
đều có thư viện các hàm tính toán trong OpenCV.
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Abstract –Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một cửa sổ 

chắn sóng Wi-Fi dựa trên bộ lọc chắn dải công nghệ vật liệu 
meta. Được cấu tạo từ thủy tinh và hợp chất ô-xít thiếc pha tạp 
Flo (FTO), cửa sổ này hầu như trong suốt hoàn toàn với ánh 
sáng nhìn thấy, đồng thời cho phép các tần số sóng vô tuyến 
truyền qua đáng kể, trong khi hoàn toàn chặn hết sóng Wi-Fi. 
Với tính năng đó, cửa sổ này có thể được sử dụng trong những 
ứng dụng cần đảm bảo bảo mật, an toàn thông tin. 

Keywords—FTO, vật liệu meta, bộ lọc chắn dải, cửa sổ chặn 
Wi-Fi. 

I. GIỚI THIỆU 

Trong một số ứng dụng đặc biệt về an ninh và bảo mật 
thông tin, yêu cầu truyền thông không dây truyền đi cần phải 
được giới hạn trong một phạm vi địa lí nhất định như trong 
một phòng họp hoặc một tòa nhà, nhà máy, tuy nhiên thông 
tin không được phép lọt ra bên ngoài khu vực này. Thông 
thường, khi xây dựng các tòa nhà và phòng họp cần chặn 
sóng các bức tường đã được gia cố để đảm bảo việc chặn 
sóng. Ngoài ra, các lớp vải hoặc phim trong suốt chắn sóng 
cũng sẽ được sử dụng để dán trên cửa sổ xung quanh khu 
vực giới hạn nói trên [1-2]. Tuy nhiên các giải pháp này sẽ 
đồng thời chặn toàn bộ tín hiệu điện từ ở các tần số và do đó 
khiến cho việc liên lạc viễn thông bị gián đoạn, trong khi nhu 
cầu thực tế chỉ cần chặn tín hiệu điện từ tại một dải tần số 
nhất định như dải tần viễn thông (2G/3G/4G) hoặc chỉ dải 
tần ISM (Wi-Fi/Zigbee/Bluetooth). Một ví dụ điển hình là 
nhu cầu truyền tin không dây trong công nghiệp mặc dù cao 
nhưng do yêu cầu đảm bảo bảo mật thông tin và hạn chế tấn 
công mạng khiến cho truyền tin không dây không được sử 
dụng nhiều.  

Để đáp ứng nhu cầu về một thiết bị chắn sóng vô tuyến có 
chọn lọc tần số như đã nêu trên, trong nghiên cứu này, chúng 
tôi đề xuất một thiết kế ứng cửa sổ chặn sóng chọn lọc tần số. 
Cấu tạo không chỉ từ thủy tinh như những cửa sổ thông 
thường khác, mà còn từ FTO được ăn mòn và tạo hình để tạo 
nên một bộ lọc chắn dải dựa trên nguyên lý của vật liệu meta 
trong suốt, cửa sổ này có thể chặn sóng Wi-Fi ở dải tần số 
2.4 GHz đến 2.5 GHz trong khi vẫn cho tín hiệu sóng điện từ 
ở các tần số khác truyền qua. 

II. THIẾT KẾ CỬA SỔ CHẮN SÓNG WI-FI 

Cửa sổ chắn sóng dựa trên công nghệ vật liệu meta được 
cấu tạo từ hai lớp thủy tinh, ngăn cách với nhau bởi một lớp 
không khí giống như những loại cửa sổ cách nhiệt thường 
thấy. Mỗi lớp thủy tinh được phủ FTO, tạo hình thành các 

cấu trúc tuần hoàn gồm nhiều phần tử đơn vị. Cấu trúc của 
mỗi phần tử đơn vị được đề xuất trên Hình 1a. Hai đĩa FTO 
tròn trên mỗi lớp tạo thành một cấu trúc vât liệu meta. Khi 
sóng tới chiếu đến lớp vật liệu meta này, từ trường đâm 
xuyên qua khoảng trống giữa hai đĩa sẽ gây ra một dòng điện 
đối song bên trên hai đĩa, trong khi điện trường thì tập trung 
chủ yếu ở rìa ngoài của hai đĩa như trên Hình 1b [3-4]. Mỗi 
một phần tử đơn vị có thể coi tương đương với một mạch 
dao động LC  mắc song song nhau [5-6]. Hai mạch LC, 
tương ứng với hai lớp, được đặt trên một đường dây dài (TL) 
tương đương với không khí, có trở kháng đặc trưng là 377 Ω. 
Từ sự tương đương đó, ta có thể rút ra tần số cộng hưởng của 
mạch LC và đồng thời cũng là của cấu trúc vật liệu meta như 
sau:  

 
(1) 

Ở tần số cộng hưởng, phần năng lượng truyền được qua lớp 
vật liệu meta là nhỏ nhất [6]. Hai cấu trúc vật liệu meta được 
thiết kế để cộng hưởng cao nhất ở tần số trung tâm 2.45 GHz, 
từ đó chặn sóng Wi-Fi đến tối đa. 

Mô hình hóa một phần tử đơn vị (unit cell) với điều kiện 
biên là cấu trúc lặp lại trên phần mềm chuyên dụng CST để 
khảo sát sự phụ thuộc của cấu trúc cửa sổ theo các tham số 
kích thước. Các thông số này bao gồm bán kính a của đĩa, độ 
dày h của lớp thủy tinh và khoảng cách hgap giữa hai lớp.  

Hình 2 biểu diễn mối quan hệ giữa bán kính a của đĩa tới 
tần số cộng hưởng của mạch, mối quan hệ giữa độ dày h của 
lớp thủy tinh và tỉ lệ công suất truyền qua nhỏ nhất, khoảng 
cách hgap giữa hai lớp với độ rộng dải chắn của cấu trúc. Với 
cấu trúc vật liệu meta dạng đĩa, tần số cộng hưởng phụ thuộc 
chủ yếu vào bán kính, bán kính càng lớn thì tần số cộng 
hưởng càng giảm. Điều này là do điện dung và độ tự cảm 
tương đương của hai đĩa tròn đặt song song đều tỉ lệ thuận 
với bán kính của đĩa, do đó tần số cộng hưởng sẽ tỉ lệ nghịch 
với a. Thông số này được lựa chọn a = 15 mm để tần số cộng 
hưởng rơi vào đúng 2.45 GHz. 

Khi bán kính của đĩa đã được cố định, lần lượt p và h được 
nghiên cứu để lựa chọn. Tần số cộng hưởng không bị thay 
đổi nhiều khi hai thông số này thay đổi, tuy nhiên tỉ lệ công 
suất truyền qua bị thay đổi nhiều. Điều này là do hai thông số 
p và h trên quyết định đến trở kháng của mạch điện tương 
đương (Hình 1c). Dễ thấy, do h quyết định đến độ lớn của tụ 
điện và điện cảm tương đương, cho nên giá trị của h có ảnh 
hưởng đến trở kháng. Còn thông số p là khoảng cách giữa 
các đĩa liền kề, p không ảnh hưởng tới điện cảm và điện 
dung tương đương của cấu trúc đĩa nhưng tỷ lệ nghịch với 
điện cảm và điện dung tương hỗ giữa hai đĩa liền kề. Khi p 
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quá nhỏ, đồng nghĩa với việc các đĩa tròn của các phần tử 
đơn vị liền kề được đặt rất sát nhau, điện cảm tương hỗ tăng 
dẫn tới trở kháng tương đương của mạch tăng. Vì vậy, p 
được chọn là 40 mm, đủ xa để không xảy ra hiện tượng này, 
còn h được chọn là 3 mm.  
 

 (a) 

 
(b) 

 
(c) 

Hình 1. (a) Cấu trúc một phần tử đơn vị của cửa sổ; (b) mạch 
điện tương đương của một phần tử và của toàn bộ cửa sổ (c). 

(a) 

(b) 

(c) 
Hình 2. Ảnh hưởng của các thông số a, h và hgap lên cấu trúc 
cửa số vật liệu meta. 
 

Khoảng cách giữa hai lớp thủy tinh hgap có vai trò rất quan 
trọng trong việc quyết định độ rộng của dải chắn. Thực tế, 
khi xếp hai cấu trúc vật liệu meta lại gần nhau, chúng sẽ 
tương tác, tạo nên một mạch dao động liên kết với hai tần số. 
Dẫn tới việc, ngoài tần số cộng hưởng mong muốn ở 2.45 
GHz, sẽ xuất hiện thêm một tần số cộng hưởng khác ở lân 
cận, giúp mở rộng dải chắn. Việc tương tác giữa hai cấu trúc 
mạnh hay yếu phụ thuộc vào khoảng cách giữa chúng. Khi 
đặt quá gần nhau, tương tác mạnh dẫn tới dải chắn có thể trở 
nên rất rộng, ảnh hưởng đến cả những tần số bên ngoài, cần 
được truyền qua; trong khi nếu đặt chúng quá xa, thì hệ sẽ 
tương đương với hai cấu trúc vật liệu meta độc lập, không có 
tương tác và do đó chỉ có một tần số cộng hưởng, với dải 
chắn hẹp. Cuối cùng, để thỏa mãn đồng thời điều kiện về độ 
rộng dải chắn, và tỉ lệ truyền qua ở bên ngoài dải đó, hgap 

được chọn bằng 12 mm.   
Kết quả mô phỏng được trình bày trên Hình 3. Cửa sổ hầu 

như chặn đứng toàn bộ sóng Wi-Fi, với dải tần số từ 2.4 GHz 
đến 2.48 GHz. Dải chắn, được định nghĩa là dải tần số mà tỉ 
lệ truyền qua nhỏ hơn 0.1, kéo dài từ 2.38 GHz đến 2.52 
GHz, dải tần số này rộng hơn so với các cấu trúc vật liệu 
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meta thông thường do sử dụng sự tương tác lẫn nhau giữa hai 
cấu trúc, ứng với hai lớp [7]. Ngược lại, các tần số khác nằm 
ngoài dải chắn được truyền qua lớn. Ví dụ, độ truyền qua ở 
900 MHz, 1.8 GHz, 2.1 GHz và 2.6 GHz lần lượt là 0.64, 
0.82, 0.98 và 0.9.  

Khi góc tới θ của sóng tăng lên từ 0o đến 80o, dải chắn vẫn 
rất ổn định, trong khi ở các tần số bên ngoài, độ truyền qua 
có sự thay đổi, tăng lên ở mode TM và giảm đi ở mode TE. 
Điều này cho thấy cửa sổ vẫn có thể chặn sóng Wi-Fi rất tốt 
với các góc tới khác nhau tương ứng với thực tế. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Hình 3. Kết quả mô phỏng phổ truyền qua của cửa sổ dưới 
các góc tới khác nhau ở mode TE (a) và TM (b). 
 

III. KẾT LUẬN 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã đề xuất một cửa sổ 
chắn sóng Wi-Fi dựa trên kỹ thuật vật liệu meta. Cửa sổ làm 
từ hai lớp thủy tinh được phủ FTO, có thể chặn sóng 2.45 

GHz một cách hiệu quả với các góc tới khác nhau, trong khi 
vẫn cho phép các tần số vô tuyến khác truyền qua. Ý tưởng 
thiết kế này hoàn toàn có thể thực hiện được cho bất cứ tần 
số mong muốn nào tùy vào ứng dụng.  
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Abstract— Kỹ thuật tập hợp sóng mang được giới thiệu 
là một trong những kỹ thuật then chốt của mạng 
LTEAdvance. Kỹ thuật này cho phép một người dùng có 
thể được sử dụng nhiều hơn 1 sóng mang. Trong đó có 1 
sóng mang chính, các sóng mang còn lại được gọi là sóng 
mang thành phần. Trong bài báo này, chúng tôi thực 
hiện việc đánh giá hiệu suất của kỹ thuật tập hợp sóng 
mang này với 3 tham số được đánh giá là: thông lượng 
truyền tin, tỉ lệ mất gói tin và độ trễ trung bình của một 
gói tin. Các kết quả mô phỏng cho thấy rằng kỹ thuật tái 
sử dụng sóng mang có thể tăng gần gấp đôi thông lượng 
cực đại của mạng, đồng thời giảm được tỉ lệ mất 
gói tin và độ trễ trung bình của gói tin. 

Keywords-  LTE-Advanced, kỹ thuật tập hợp sóng 
mạng, thông lượng, độ trễ, tỉ lệ mất gói tin, NS3 
. 

I.  GIỚI THIỆU 
Nhu cầu về truyền thông vô tuyến cụ thể là mạng 
thông tin di động ngày càng tăng về cả số lượng kết 
nối và chất lượng dịch vụ. Để đáp ứng những yêu cầu 
của người sử dụng thì mạng truyền thông di động luôn 
luôn được cải tiến, phát triển không ngừng. Thế hệ đầu 
tiên của mạng di động được giới thiệu lần đầu vào 
năm 1979 [1] và dần được đưa thành tiêu chuẩn vào 
những năm đầu của thập niên 80. Mạng 1G có chất 
lượng mạng di động vẫn còn thấp, khả năng chuyển 
giao không đáng tin cậy, liên kết thoại kém và không 
có bảo mật vì các cuộc gọi được phát lại tại các trạm 
vô tuyến nên dễ dàng truy cập. 
 
Đầu thập kỷ 90, thế hệ thứ hai của mạng di động được 
giới thiệu, ra mắt lần đầu tiên tại Phần Lan và được biết 
tới cái tên mạng 2G [1]. Ngoài khả năng gọi thoại thì 
mạng 2G còn cung cấp các dịch vụ khác như gửi tin 
nhắn văn bản, tin nhắn hình ảnh và dịch vụ tin nhắn đa 
phương tiện (MMS). Từ hệ thống GSM gốc, một hệ 
thống tiên tiến mới đã phát triển, được gọi là thế hệ 
2.5G [1]. Năm 2001, Mạng 3G đầu tiên được triển khai 
ở Nhật bản [2]. Mạng di động thế hệ thứ ba này được 
thiết kế để tiếp nối công nghệ 2G nhằm cung cấp các 
dịch vụ dữ liệu tốc độ cao bên cạnh khả năng thoại cơ 
bản. Tiếp nối thành công của mạng 3G trước đó, thế hệ 
thứ tư của mạng viễn thông di động toàn cầu được phát 

triển, hay còn được biết đến cái tên phổ biến hơn là 
mạng 4G-LTE [2]. 
 
Trong LTE phiên bản 8 và 9 theo tiêu chuẩn của tổ 
chức 3GPP [3,4], hay còn được biết tới một cái tên 
phổ biến hơn là 4G LTE, có tốc độ đường xuống cao 
nhất là 300Mbps và tốc độ đường lên cao nhất là 
75Mbps với độ trễ thấp hơn 5ms trong việc truyền dữ 
liệu. Nhưng với một số cải tiến ở LTE phiên bản 10, 
hay còn được biết tới là LTE-Advanced, tốc độ đã 
được cải thiện một cách đáng kể. Cụ thể hơn, về mặt 
lý thuyết tốc độ của LTE-A tại đường xuống có thể đạt 
tối đa 3Gb/s và tối đa 1Gb/s tại đường lên. Và để đạt 
được tốc độ cao thì một trong những kỹ thuật chính 
được sử dụng trong mạng LTE-Advanced là kỹ thuật 
tập hợp sóng mang.  

Kỹ thuật tập hợp sóng mang [5] đã được giới thiệu 
trong phiên bản LTE 10 và được cải tiến đáng kể trong 
các phiên bản sau. Trong trường hợp tập hợp nhiều 
sóng mang, trong đó mỗi sóng mang có thể có băng 
thông khác nhau lên đến 20 MHz, có thể được truyền 
song song đến hoặc từ cùng một thiết bị, do đó cho 
phép băng thông rộng hơn và tốc độ dữ liệu trên mỗi 
liên kết cao hơn tương ứng. Khi các sóng mang con 
được tập hợp thì mỗi sóng mang được gọi là sóng 
mang thành phần và toàn bộ sóng mang thành phần đó 
có thể được xem như là một sóng mang đơn. 

Ban đầu, có thể tập hợp tối đa năm sóng mang thành 
phần cho phép băng thông truyền dẫn tổng thể lên tới 
100 MHz. Trong phiên bản 13, điều này đã được mở 
rộng tới 32 sóng mang cho phép băng thông truyền 
tổng thể là 640 MHz. Một thiết bị có khả năng kết hợp 
sóng mang có thể đồng thời nhận và truyền trên nhiều 
sóng mang thành phần. 

Việc đánh giá hiệu suất kỹ thuật Tập hợp sóng mang 
trong mạng LTE-Advanced đã được thực hiện thông 
qua một số nghiên cứu như [6-9]. Các tác giả trong Tài 
liệu [6] đánh giá hiệu suất của người dùng tại biên của 
cell trong trường hợp các sóng thành phần và sóng 
chính thuộc các band khác nhau. Trong nghiên cứu 
này, tác giả tập trung đánh giá hiệu suất trung bình của 
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người dùng khi tải (offer load) thay đổi. Trong nghiên 
cứu được công bố tại Tài liệu [7], các tác giả tập trung 
đánh giá thông lượng và tỉ lệ lỗi bit của truyền tin. 
Đồng thời, các tác giả đã đưa ra một số mô hình để áp 
dụng kỹ thuật tập hợp sóng mang trên đường lên 
(uplink). Ngoài ra, các chỉ số về mức độ công bằng 
của người dùng trong quá trình truyền tin được phân 
tích trong công trình nghiên cứu số [8]. Thông số về 
độ trễ trung bình của các gói tin được đề cập và phân 
tích trong công trình nghiên cứu số [9]. 

Mặc dù, các công trình nghiên cứu trên cung cấp các 
phương pháp luận để đánh giá kỹ thuật Tập hợp sóng 
mang trong mạng LTE-Advanced nhưng các công 
trình trên chưa đưa ra đầy đủ được các thông số của 
quá trình truyền tin như thông lượng, tỉ lệ mất gói tin, 
độ trễ trung bình của các gói tin. Trong bài báo này, 
chúng tôi phân tích đánh giá hiệu suất của kỹ thuật tập 
hợp sóng mang lên hiệu suất của mạng LTE-Advanced 
dựa theo 3 tham số chính: thông lượng, tỉ lệ mất gói 
tin và độ trễ trung bình của một gói tin. 

II. KỸ THUẬT TẬP HỢP SÓNG MANG 
  
Một điều đáng chú ý rằng các sóng mang thành phần 
được tập hợp không cần thiết phải tiếp giáp trong miền 
tần số. Thay vào đó, xét các vị trí tần số của các sóng 
mang thành phần khác nhau, có thể xác định được ba 
trường hợp tập hợp như sau [9]:  

• Tập hợp nội bộ với các sóng mang thành 
phần tiếp giáp tần số.  

• Tập hợp nội bộ với các sóng mang thành 
phần không tiếp giáp tần số.  

• Tập hợp xen kẽ với các sóng mang thành 
phần không tiếp giáp tần số 

•  

 
Hình 1: Mô hình tập hợp sóng mang [5] 

 
Dưới góc nhìn của truyền thông vô tuyến thì gần như 
không có sự khác biệt trong ba trường hợp nêu trên. 
Tuy nhiên, với việc tập hợp sóng mang thành phần 
không tiếp giáp cho phép khai thác các phổ phân mảnh 
tốt hơn. 
 
2.1: TỔNG QUAN CẤU TRÚC 
Tập hợp sóng mang về cơ bản là sao chép xử lý lớp 
điều khiển truy cập môi trường (MAC) và lớp vật lý 

(PHY) cho từng sóng mang thành phần trong khi vẫn 
giữ nguyên lớp điều khiển liên kết vô tuyến (RLC) và 
bên trên giống như trường hợp không tập hợp. 

Do đó, một thực thể RLC có thể xử lý dữ liệu được 
truyền qua nhiều sóng mang thành phần với sự có mặt 
của tập hợp sóng mang. Thực thể MAC chịu trách 
nhiệm phân phối dữ liệu từ mỗi luồng trên các sóng 
mang thành phần. Mỗi sóng mang thành phần có thực 
thể HARQ riêng, mục đích là để việc truyền lại HARQ 
phải được thực hiện trên cùng sóng mang thành phần 
như trước đó. Việc truyền lại HARQ giữa các sóng 
mang là không hề có khả năng. Mặt khác, việc truyền 
lại RLC không được gắn với một sóng mang thành 
phần cụ thể vì về bản chất, CA là vô hình phía trên lớp 
MAC. Do đó, việc truyền lại RLC có thể sử dụng một 
sóng mang thành phần khác với lần truyền ban đầu. 
RLC cũng xử lý việc RLC cũng xử lý sắp xếp lại giữa 
các sóng mang thành phần để đảm bảo theo thứ tự 
trong trường hợp một sóng mang vô tuyến được truyền 
trên nhiều sóng mang thành phần. Ngay khi việc 
truyền lại H-ARQ được xử lý độc lập trên mỗi sóng 
mang thành phần, việc phân phối ngoài chuỗi từ lớp 
MAC có thể xảy ra không chỉ trên một sóng mang 
thành phần mà còn giữa các sóng mang thành phần.  

Mỗi sóng mang thành phần được lập lịch độc lập với 
bộ lập lịch riêng rẽ và việc cung cấp lịch biểu có thể 
được truyền trên cùng một sóng mang như một dạng 
dữ liệu hoặc trên một sáng mang thành phần khác. 

Các thành phần sóng mang chính và phụ 

Một thiết bị có khả năng kết hợp sóng mang có một 
sóng mang thành phần chính trên đường xuống và liên 
kết cùng với một sóng mang thành phần chính đường 
lên. Ngoài ra, nó có thể có một hoặc một số sóng mang 
thành phần thứ cấp theo mỗi hướng. Tuỳ thuộc và việc 
cấu hình sóng mang chính trước đó, các thiết bị khác 
nhau có thể có các sóng mang khác nhau là thành phần 
chính cụ thể. Sự liên kết của sóng mang chính đường 
lên và đường xuống được báo hiệu như một phần của 
thông tin hệ thống, việc này tương tự như khi các sóng 
mang không được tập hợp. Lý do có sự liên kết vậy là 
để có thể xác định xem sóng mang thành phần đường 
lên nào được lập lịch cùng với đường xuống mà không 
cần phải báo hiệu rõ ràng số sóng mang thành phần. 

Tự lập lịch và lập lịch chéo  

Mỗi sóng mang thành phần được lập lịch độc lập với 
biểu lịch được gắn trên cùng một sóng mang thành 
phần đã được liên kết như một dạng dữ liệu ( tự lập 
lịch ) hoặc trên sóng mang thành phần khác khác với 
dữ liệu ( lập lịch chéo).  
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Trong trường hợp tự lập lịch, trên đường xuống, sóng 
mang thành phần nào truyền dữ liệu sẽ được gán biểu 
lịch. Tương tự với đường lên, sẽ có một sự liên kết 
giữa đường lên và đường và đường xuống sao cho một 
sóng mang thành phần đường lên sẽ được liên kết với 
một sóng mang thành phần đường xuống. Sự liên kết 
được cung cấp như một phần của thông tin trong hệ 
thống. Do đó, từ sự liên kết này, thiết bị có thể biết 
được thông tin của bộ điều khiển đường xuống liên 
quan tới sóng mang thành phần đường lên nào.  

Với trường hợp lập lịch chéo, kênh chia sẻ vật lý 
đường xuống (PDSCH) hoặc kênh chia sẻ vật lý 
đường trên (PUSCH) được truyền dữ liệu trên một 
thành phần sóng mang đã liên kết khác với kênh điều 
khiển vật lý đường xuống (PDCCH) đường truyền 
trước đó. Thông tin sóng mang thành phần nào được 
sử dụng để truyền dữ liệu sẽ được PDCCH cung cấp 
qua thông số sóng mang. Lập lịch chéo được cấu hình 
sử dụng lớp báo hiệu cao hơn cho dù nó có được sử 
dụng hay không. Bất kể phương thức lập lịch nào được 
sử dụng, bản tin phản hồi H-ARQ sẽ được gửi trên 
sóng mang thành phần chính. Cấu trúc này được chọn 
để xử lý bất đối xứng trong tập hợp sóng mang với số 
sóng mang đường xuống nhiều hơn số sóng mang 
đường lên. 

III.  MÔ HÌNH MẠNG LTE SỬ DỤNG KỸ 
THUẬT TẬP HỢP SÓNG MANG 

 
Trong phần này, chúng ta sẽ tiếp tục phân tích những 
ảnh hưởng của kỹ thuật tập hợp sóng mang trong 
mạng LTE và mô hình mạng LTE khi áp dụng kỹ 
thuật  

3.1 Từ khía cạnh E-UTRAN  

Để hỗ trợ kỹ thuật tập hợp sóng mang, sự khác biệt 
giữa một cell chính (Primary cell) và cell thứ cấp 
(Secondary cell) được giới thiệu trong phiên bản 10 
[9,10]. Cell chính là cell mà UE giao tiếp, nơi mà các 
thông tin báo hiệu lớp RRC được trao đổi và cũng là 
nơi mà kênh vật lý điều khiển đường xuống (PUCCH) 
tồn tại. Một cell chính luôn luôn hoạt động ở trạng thái 
RRC_CONNECTED trong khi các cell thứ cấp khác 
có thể hoạt động trong trạng thái đó hoặc không. Các 
cell thứ cấp bổ sung chỉ có thể được cấu hình sau khi 
thiết lập kết nối trạng thái RRC_CONNECTED để 
cung cấp thêm tài nguyên vô tuyến.  

Các cell chính và cell thứ cấp nhìn chung đều được coi 
là các cell phục vụ và các sóng mang mà cell chính và 
cell thứ cấp dựa trên đều là sóng mang thành phần 
chính và sóng mang thành phần thứ cấp tương ứng. 
Kênh vật lý chia sẻ đều được truyền trên cả cell chính 
và cell thứ cấp. Một cell chính được cấp một kênh vật 

lý điều khiển đường lên và một kênh vật lý điều khiển 
đường xuống. Các quy trình, quy trình đo lường khả 
năng di động, thủ tục truy cập ngẫu nhiên đều được 
thực hiện dựa trên cell chính và cell chính sẽ không 
thể bị vô hiệu hoá. Ngược lại, các cell thứ cấp có thể 
được trang bị kênh vật lý điều khiển đường xuống hay 
không phụ thuộc vào khả năng của UE và ở cell thứ 
cấp sẽ không bao giờ có kênh vật lý chia sẻ đường 
lên.Về cơ bản, khi UE được kết nối với cell chính, tập 
hợp sóng mang sẽ chỉ tác động đến một số lớp giao 
thức nhất định nếu xét về việc báo hiệu, lúc này các 
cell thứ cấp sẽ được coi là các tài nguyên bổ sung để 
truyền dữ liệu. Các tác động của kỹ thuật này được mô 
tả chi tiết trong phần tiếp theo. 

3.2: Lớp điều khiển tài nguyên vô tuyến (RRC) 

Các tác động chính của tập hợp sóng mang trên lớp 
RRC chủ yếu là các tác động liên quan tới báo cáo đo 
lường và cấu hình các sóng mang thứ cấp [10]. Như ta 
đã biết, cell thứ cấp là cell hoạt động ở tần số thứ cấp 
và có thể được cấu hình sau khi kết nối RRC được 
thiết lập và có thể được sử dụng để cung cấp thêm tài 
nguyên vô tuyến. Quy trình này bắt đầu khi UE ở 
trạng thái CONNECTED_NOMALLY. Giả định rằng 
mỗi UE có khả năng tập hợp sóng mang và với bất kỳ 
cấu hình nào được cung cấp bởi eNodeB đính kèm. 
Lớp RRC của eNodeB sẽ gửi cho UE các tham số cấu 
hình sóng mang thứ cấp thông qua quy trình cấu hình 
lại kết nối RRC. Ngoài ra, quy trình này còn có thể 
được sử dụng cho các mục đích khác nhau liên quan 
tới việc sửa đổi kết nối RRC. Ví dụ như để thiết lập, 
sửa đổi, giải phóng các khối tài nguyên, thực hiện 
chuyển giao, thiết lập phép đo, sửa đổi và giải phóng 
các cell thứ cấp. Ở phía UE, lớp RRC được mở rộng 
để cấu hình các lớp thấp hơn. Khi các các sóng mang 
đã được cấu hình, một tín hiệu thông báo hoàn tất sẽ 
được gửi lại cho lớp RRC ở eNodeB, tín hiệu này sẽ 
thông báo rằng các sóng mang thứ cấp đã được cấu 
hình đúng và thành công. Lớp RRC ở cả hai phía UE 
và eNodeB sẽ được mở rộng để cho phép báo cáo đo 
lường cho các sóng mang thứ cấp. Cuối cùng, để cho 
phép các quy trình báo cáo cấu hình và đo lường, RRC 
được tăng cường để tuần tự hoá và giải tuần tự hoá các 
cấu trúc thông báo lớp RRC mang thông tin liên quan 
tới các sóng mang thứ cấp. 

Ngoài ra, với sự linh hoạt của kỹ thuật tập hợp sóng 
mang, E-UTRAN phải được thông báo về các chi tiết 
sự hỗ trợ của UE cho việc tập hợp sóng mang. Điều 
này được thực hiện thông qua một thủ tục có tên “Thủ 
tục chuyển giao khả năng UE của RRC”. 

3.3 Lớp điều khiển truy cập môi trường (MAC) 

Các tác động lên lớp MAC sẽ dựa trên kiểu lập lịch 
nào sẽ được áp dụng. Như đã giới thiệu trước đó, có 
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hai kiểu lập lịch được đưa ra là lập lịch trên cùng sóng 
mang hoặc lập lịch chéo giữa các sóng mang [10]. Tuy 
nhiên, việc triển khai kỹ thuật này chỉ áp dụng với 
kiểu lập lịch trên cùng sóng mang, khi đó mỗi kênh 
điều khiển vật lý đường xuống sẽ hỗ trợ một sóng 
mang. Lúc này lớp MAC đóng vai trò là thực thể ghép 
kênh cho các sóng mang thành phần được tập hợp. 
Mỗi thực thể MAC sẽ cung cấp cho các sóng mang 
thành phần tương ứng của mình thực thể lớp vật lý 
tương ứng, cung cấp ánh xạ tài nguyên, điều chế dữ 
liệu, HARQ và mã hoá kênh. 

3.4 Lớp vật lý (PHY) 

Về cơ bản, cách thức hoạt động của lớp vật lý trên mỗi 
sóng mang thành phần và các chức năng khác không 
thay đổi. Nhưng điểm khác biệt khi áp dụng kỹ thuật 
tập hợp sóng mang là sẽ có nhiều phiên bản lớp vật lý 
nên cũng có nhiều phiên bản kênh PDCCH, HARQ, 
bản tin ACK/NACK và CSI trên mỗi sóng mang [10]. 
Sự tồn tại của nhiều sóng mang thành phần có nghĩa 
rằng Trường đánh giá chất lượng kênh (CQI) phải 
được đánh giá và báo cáo cho từng sóng mang thành 
phần riêng lẻ khi tập hợp sóng mang được áp dụng. 
CQI cũng như các chỉ số HARQ, ACK trên đường 
xuống và các thông tin khác được báo cáo cho trạm cơ 
sở thông qua kênh thông tin điều khiển đường lên 
(UCI). 

IV. MÔ PHỎNG KỸ THUẬT TẬP HỢP SÓNG MANG 
TRONG MẠNG LTE VỚI PHẦN MỀM NS3 

4.1: Mô hình mô phỏng 
 
Mô hình mô phỏng được thực hiện dưới đây sẽ mô 
phỏng việc trao đổi dữ liệu giữa một UE và một máy 
chủ từ xa trên internet trong một cell tại một khu vực 
nhất định. Trong đó, các UE sẽ di chuyển ngẫu nhiên 
và thực hiện kết nối với máy chủ. Trong trường hợp 
giả định các kết nối từ eNodeB tới máy chủ đều trong 
điều kiện lý tưởng nhất về môi trường truyền dẫn, độ 
trễ… Sau đó, hiệu suất của mô hình mô phỏng này sẽ 
được đánh giá qua việc truyền dẫn vô tuyến giữa các 
UE và eNodeB. 

 

Hình 2: Mô hình mô phỏng 

Dữ liệu trao đổi giữa các UE và máy chủ sẽ được giám 
sát bởi module giám sát luồng tên Flow Mornitor. 
Ngoài ra, trong khi giám sát quá trình trao đổi gói tin, 
module này sẽ ghi lại dữ liệu, thông tin bao gồm: 
thông lượng, các gói tin bị mất và độ trễ. 

4.2: Tham số mô phỏng 

Mô phỏng thực hiện bên trong một cell được giám sát 
bởi một eNodeB. Trong đó các UE sẽ di chuyển ngẫu 
nhiên bên trong. Số lượng UE mô phỏng sẽ bắt đầu từ 
4 UE và tăng dần tới 24 UE. Chương trình mô phỏng 
chạy trong 20 giây sau đó kết thúc. Các thông số liên 
quan sẽ được liệt kê trong Bảng 1 dưới đây. 

Tham số mô phỏng Giá trị 

Kích thước gói tin 1316 byte 
Số lượng khối tài nguyên 6 
Số lượng sóng mang 72 
Thời gian mô phỏng 20 giây 
Số lượng eNodeB 1 
Số lượng UE 4, 6, 8, 10, 12, 16, 

20, 24 
Bộ lập lịch PF 

Bảng 1: Các tham số trong chương trình mô phỏng 

Trong Internet được cấu hình với tốc độ truyền tải 
100Gb/giây bởi module PointToPointHelper. Mô hình 
di động sẽ giúp định vị các UE trong ở các vị trí khác 
nhau. Sau khi các thiết lập được hoàn tất, chương trình 
sẽ mô phỏng trong 20 giây và kết thúc. 

Các kết quả, thông số sẽ được xuất ra màn hình 
terminal như hình 4.6. Trong đó bao gồm IP nguồn, IP 
đích, thông lượng, số gói tin bị mất, số gói tin truyền, 
độ trễ… Do phần mềm NS3 hiện tại chỉ hỗ trợ tập hợp 
sóng mang trên đường xuống nên ta chỉ xét những 
trường hợp có nguồn là địa chỉ IP 1.0.0.2 ( Đây là địa 
chỉ IP của Remotehost). 

4.3: Kết quả mô phỏng 

Sau khi thực hiện chương trình mô phỏng với hai 
trường hợp là có và không áp dụng kỹ thuật tập hợp 
sóng mang sử dụng công cụ mô phỏng Network 
Simulation 3 (NS3) [11]. Kết quả được biểu diễn qua 
biểu đồ trong hình dưới đây. Với đường biểu diễn màu 
đỏ là có áp dụng kỹ thuật tập hợp sóng mang và đường 
màu xanh là không áp dụng kỹ thuật tập hợp sóng 
mang. 
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Hình 3: Thông lượng của cell theo số UE 

Hình 3 là biểu đồ kết quả so sánh giữa tổng thông 
lượng mà eNodeB có thể truyền trong hai trường hợp 
là có áp dụng kỹ thuật tập hợp sóng mang và không áp 
dụng kỹ thuật tập hợp sóng mang. Qua biểu đồ, ta có 
thể thấy rõ với số lượng UE tăng lên, tổng thông lượng 
mà các UE nhận được từ eNodeB khi có áp dụng kỹ 
thuật trên là cao hơn rất nhiều so với khi không có tập 
hợp sóng mang. Ban đầu với số UE từ 4 tới 8 UE, tổng 
số thông lượng trong cả hai trường hợp là như nhau và 
tăng dần theo số UE. Nhưng khi số UE tăng lên từ 8 
đến 16 UE thì giá trị này có phần chững lại trong 
trường hợp không áp dụng tập hợp sóng mang. Điều 
này xảy ra do số UE tăng lên thì sẽ xảy ra sự tranh 
chấp giữa các UE và lúc này thông lượng mà eNodeB 
có thể truyền tới UE đã đạt mức tối đa. Với trường hợp 
có áp dụng tập hợp sóng mang, thông lượng vẫn tiếp 
tục tăng lên và bắt đầu chững lại ở 20 UE. Cụ thể hơn, 
với số UE là 16, thông lượng mà eNodeB có thể 
truyền khi có áp dụng tập hợp sóng mang là 8.08 Mb. 
Cao hơn 194% so với trường hợp không có tập hợp 
sóng mang là 4.15 Mb. Với số UE tăng lên 20 UE thì 
thông lượng eNodeB có thể truyền khi có tập hợp sóng 
mang là 8.26 Mb, cao hơn trường hợp còn lại 198%. 

 

 

Hình 4: Sự thay đổi của độ trễ của một gói tin theo số 
UE 

Hình 4 là biểu đồ kết quả so sánh độ trễ trung bình của 
mỗi UE giữa hai trường hợp có và không áp dụng tập 
hợp sóng mang. Có thể thấy, khi không áp dụng tập 
hợp sóng mang với số UE từ 4 đến 8 UE, độ trễ trung 
bình của mỗi UE khi nhận gói tin từ eNodeB là rất 
thấp (từ 23.5ms đến 35.75ms). Nhưng khi số UE tăng 
lên 10, giá trị này tăng lên rất nhiều so với số lượng 
UE ít hơn ( từ 35.75ms tới 187.4ms). Với trường hợp 
có tập hợp sóng mang, điều này chỉ xảy ra khi số 
lượng UE tăng lên đến 20 UE. Nguyên nhân dẫn tới 
việc độ trễ của mỗi UE tăng lên là vì khi số lượng UE 
tăng thì eNodeB sẽ không thể đáp ứng đảm bảo tốc độ 
của việc truyền các gói tin, và lúc này các UE sẽ được 
xếp vào hàng chờ. Và khi có áp dụng tập hợp sóng 
mang thì eNodeB có thể phục vụ số lượng UE nhiều 
hơn khi không có áp dụng kỹ thuật này. 

 

Hình 5: Tỷ lệ mất gói tin theo số lượng UE 

Hình 5 là biểu đồ kết quả so sánh tỷ lệ mất gói tin khi 
eNodeB truyền dữ liệu tới các UE. Trong trường hợp 
không áp dụng tập hợp sóng mang, tỷ lệ mất gói tin 
bắt đầu xuất hiện khi số UE bắt đầu từ 10 UE và con 
số này là 18.17%. Tương tự với 20 UE trong trường 
hợp có áp dụng tập hợp sóng mang và với số lượng 
UE thấp hơn thì gần như không có sự mất mát dữ liệu 
trong quá trình truyền tải. Các gói tin bị mất trong quá 
trình truyền đến các UE là do khi số UE tăng lên thì sẽ 
bị xếp vào hàng chờ và độ trễ trong việc truyền dữ liệu 
cũng tăng. Khi thời gian chờ đã đạt mức tối đa thì các 
gói tin sẽ tự động huỷ và dẫn đến việc mất gói tin 
trong quá trình truyền tải. 

V. KẾT LUẬN 
Bài báo đã đưa ra và đánh giá được hiệu suất của kỹ 
thuật tập hợp sóng mang trong mạng LTE-Advanced. 
Các tham được đánh giá là thông lượng mạng, độ trễ 
trung bình của gói tin và tỉ lệ mất gói tin. Từ những dữ 
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liệu và kết quả mô phỏng, có thể kết luận rằng kỹ thuật 
tập hợp sóng mang đem lại hiệu năng rất tốt trong 
mạng LTE. Kỹ thuật này không chỉ có thể tăng thông 
lượng của mạng lên gần gấp đôi mà còn có thể giảm 
độ trễ và tỉ lệ mất gói tin trong việc truyền nhận các 
gói tin dữ liệu. Từ đó có thể thấy rằng khi áp dụng kỹ 
thuật tập hợp sóng mang, các nhà cung cấp có thể 
phục vụ nhiều người dùng hơn với chất lượng phục vụ 
tốt hơn bằng cách tận dụng tối đa các tài nguyên đã có. 
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Abstract— Mạng cảm biến không dây đóng vai trò quan 
trọng trong hạ tầng kết nối vạn vật IoT (Internet of 
Things). Do hoạt động với các nguồn pin hạn chế nên 
thời gian sống của mạng là một thách thức cơ bản của 
các mạng cảm biến không dây. Chiến lược phân cụm đã 
bước đầu giải quyết các vấn đề này và được sự quan tâm 
của rất nhiều nghiên cứu. Một hướng tiếp cận sử dụng 
phương pháp phân cụm không đều đã mang lại một số 
kết quả khả quan khi tránh được các lỗ hổng năng lượng 
tại các vùng gần trạm gốc. Tuy nhiên, chiến lược định 
tuyến trong mạng không dây đa bước vẫn còn là thách 
thức lớn khi gây ra các ảnh hưởng suy hao năng lượng. 
Vì vậy, trong bài báo này tiếp cận một phương pháp mới 
nhằm phân cụm không đều và xử lý định tuyến đa bước 
hiệu quả nhằm kéo dài tuổi thọ mạng. Kết quả cho thấy, 
giải pháp đề xuất có hiệu quả vượt trội so với các nghiên 
cứu khác gần đây.  

Keywords- Mạng cảm biến không dây, logic mờ, kĩ 
thuật phân cụm, thuật toán định tuyến, thời gian sống. 

I.  GIỚI THIỆU 
Mạng cảm biến không dây WSN (Wireless Sensor 

Network) đóng vai trò là hạ tầng truyền thông quan 
trọng trong internet vạn vật với các ứng dụng cho nhiều 
lĩnh vực như quân sự, nông nghiệp, điều khiển thông 
minh, v.v. WSN thường gồm số lượng lớn các cảm 
biến có kích thước nhỏ để thu thập thông tin sự kiện 
hoặc tham số môi trường dựa trên truyền thông không 
dây đơn bước hoặc đa bước. Mạng cảm biến không chỉ 
thu thập thông tin mà còn sử dụng để điều khiển các 
thiết bị chấp hành theo các quyết định tính toán thông 
minh. Tuy nhiên, các nút cảm biến không dây thường 
sử dụng nguồn năng lượng hữu hạn nhằm tăng tính linh 
động và kéo theo đó là nhu cầu tiết kiệm năng lượng 
hay kéo dài thời gian sống của mạng cảm biến không 
dây. Vì vậy, một trong các vấn đề thách thức về mặt 
hiệu năng mạng cảm biến liên quan tới các cơ chế hoạt 
động tiết kiệm năng lượng [1] [2] [3] [4]. 

Một tiếp cận hiệu quả để bảo toàn năng lượng các 
thiết bị cảm biến trong mạng là thông qua quá trình 
phân cụm. Một số cảm biến có mối quan hệ gần về 
khoảng cách được tổ chức thành cụm và chọn ra một 
nút làm chủ cụm CH (Cluster Head). Quá trình truyền 

thông được thực hiện từ các cảm biến tới chủ cụm và từ 
đó chuyển tiếp tới trạm gốc BS (Base Station). Do các 
kết nối truyền thông có khoảng cách nhỏ và dữ liệu 
được tập trung tại nút chủ cụm trước khi chuyển tới 
trạm gốc nên thời gian sống tổng thể của mạng tăng 
lên. Từ giao thức phân cụm hiệu quả năng lượng điển 
hình có tên là LEACH (Low Energy Clustering 
Hierachy) [5], một loạt biến thể dựa trên nguyên tắc 
phân cụm đã được phát triển theo nhiều tiêu chí lựa 
chọn chủ cụm khác nhau như xác xuất, năng lượng dư 
của nút, mật độ, v.v. [6]. Để tích hợp nhiều tiêu chí với 
độ phức tạp tính toán hợp lý, một số thuật toán phân 
cụm dựa trên logic mờ cũng được phát triển gần đây 
[7] [8] [9]. Các giao thức này hoạt động trong cả môi 
trường truyền thông đơn bước và truyền thông đa bước. 
Đối với truyền thông đa bước, việc xuất hiện các lỗ 
hổng năng lượng gần trạm gốc đã tạo ra thách thức mới 
cho các giải pháp phân cụm. Bên cạnh đó là hiệu suất 
quá trình truyền tin đa bước giữa các chủ cụm cũng đặt 
ra nhu cầu phát triển các thuật toán mới nhằm cải thiện 
hiệu năng mạng cảm biến không dây. 

Trong bài báo này, cùng với tiếp cận thuật toán 
định tuyến như đã được đề xuất trong [9], giải pháp 
phân cụm dựa trên logic mờ kết hợp bước nhảy khoảng 
cách mới nhằm cải thiện thời gian sống của mạng cảm 
biến không dây. Đề xuất được chứng minh bằng 
phương pháp đối sánh qua mô phỏng số, các kết quả 
cho thấy hiệu quả của đề xuất khi cho kết quả cân bằng 
tải tốt hơn và kéo dài thời gian sống của mạng so với 
các đề xuất ở trên. Bài báo được trình bày như sau. 
Phần II trình bày các nghiên cứu gần đây về kỹ thuật 
phân cụm và định tuyến liên quan tới nghiên cứu. Đề 
xuất phương pháp phân cụm dựa trên logic mờ và lược 
đồ định tuyến giữa các nút chủ cụm được đưa ra trong 
phần III. Kết quả mô phỏng và đối sánh với nghiên cứu 
trước được đưa ra trong phần IV, cuối cùng là kết luận 
về nghiên cứu cũng như hướng phát triển tiếp theo. 

 

II. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 
Trong những nghiên cứu trước đây, nhiều thuật toán 
phân cụm dựa trên ý tưởng của giao thức LEACH đã 
được phát triển nhằm cải thiện hiệu năng của mạng 
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WSN. Hoạt động trong mạng đơn bước, LEACH sử 
dụng phân bố xác suất ngẫu nhiên của các nút cảm 
biến trong mạng để bầu nút chủ cụm CH. Mặc dù 
LEACH đã cải thiện thời gian sống của mạng, nhưng 
việc lựa chọn ngẫu nhiên có thể chọn CH có năng 
lượng thấp và kéo theo mức suy hao năng lượng lớn 
và hình thành thành lỗ trống năng lượng. Các biến thể 
của LEACH nhằm hướng tới giải quyết hạn chế này 
bằng các tham số hiệu quả hơn như chọn CH dựa trên 
mức năng lượng dư, mật độ hoặc khoảng cách đến BS 
[10] [11] [12]. Phối hợp các tham biến đầu vào để đưa 
ra quyết định nhờ suy luận mờ đem lại kết quả rất khả 
quan khi có hiệu suất tốt và độ phức tạp hợp lý [13]. 
Tuy nhiên, các nghiên cứu trên đều thực hiện cho 
mạng WSN đơn bước nên không phù hợp cho mạng 
quy mô lớn. Trong mạng WSN quy mô lớn, truyền 
thông đa bước không chỉ yêu cầu quá trình phân cụm 
hợp lý mà còn liên quan đến phương pháp định tuyến. 
Trong [9] đã đưa ra thuật toán định tuyến dựa trên bán 
kính cụm của các nút CH và hàm chi phí của năng 
lượng truyền. Tuy nhiên, [9] đã đưa ra ba bộ suy luận 
mờ để thực hiện quá trình phân cụm. Vì vậy, trong bài 
báo này đề xuất tiếp cận phân cụm mới chỉ sử dụng 
một bộ suy luận mờ cùng với bước nhảy khoảng cách 
và phương pháp định tuyến [9] giữa các nút CH tới BS 
để kéo dài thời gian sống của mạng cảm biến không 
dây. Các kết quả mô phỏng số cho thấy ưu điểm rõ rệt 
của đề xuất so với các nghiên cứu gần đây.     

III. MÔ HÌNH BÀI TOÁN 

A. Giới thiệu chung 
Trong mạng cảm biến không dây, bài toán về hình 
thành cụm, lựa chọn chủ cụm với các biến đầu vào như 
mức năng lượng dư, khoảng cách hay mật độ trong một 
mạng động đều là những yếu tố không chắc chắn. Vì 
vậy, việc tiếp cận logic mờ sẽ là hữu ích để giải quyết 
các vấn đề này. Chứng minh qua các nghiên cứu trước 
đây [8] [9], logic mờ phù hợp để giải quyết việc phân 
cụm cho mạng WSN bằng cách tính toán lựa chọn 
trong nhiều tham số phụ thuộc khác nhau. Hình 1 dưới 
đây chỉ ra mô hình hệ thống suy luận mờ tổng quát. 
Các khối chức năng chính được biểu diễn trực tiếp 
theo mục tiêu phân cụm cho các nút cảm biến. 

 
Hình 1. Mô hình hệ thống suy luận mờ FIS tổng quát 

 
Fuzzification: Bộ làm mờ có tác dụng ánh xạ từng 
điểm trong dữ liệu đầu vào sang các giá trị trong 
khoảng [0, 1] hoặc giữ lại các giá trị mờ tại đầu vào.  

Mapping Rules: Biểu diễn mối quan hệ giữa các tham 
số đầu vào và tham số đầu ra dựa trên các quy tắc nhất 
định. 
Inference System: Hệ thống suy luận ánh xạ giữa đầu 
vào và đầu ra theo quy tắc mờ. 
Defuzzification: Các giá trị thu được tại đầu ra sẽ 
được ánh xạ ngược lại để xác định chính xác. 
Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng mô hình năng 
lượng [9], mô hình được tính dựa trên khoảng cách 
Dist(i,j) giữa nguồn và đích và kênh không gian tự do fs 
và kênh đa đường mp. Năng lượng tiêu thụ khi truyền 
dữ liệu của l bit giữa nút Si và Sj với khoảng cách Dist-
(i,j) được xác định: 
 

2
( , ) ( , ) 0

4
( , ) ( , ) 0

( ) ,

( ) ,
elec fs i j i j

TX
elec mp i j i j

E Dist l Dist d
E

E Dist l Dist d
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H
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 (1) 

 
Trong đó, là năng lượng truyền 1-bit data, fsH và 

mpH  lần lượt là hệ số khuếch đại trong không gian tự 
do và đa đường, d0 là ngưỡng giá trị khoảng cách được 
tính:  

0
fs

mp

d
H
H

  
 
(2) 

Năng lượng nhận trong quá trinh nhận dữ liệu của l bit 
được tính:  

( , )r i j elecE S S E l u  (3) 

B. Phân cụm và lựa chọn chủ cụm 
Để thực hiện phân cụm và lựa chọn chủ cụm, nghiên 
cứu này thực hiện phân cụm không đều theo tiếp cận 
trình bày [9]. Trong đó, để thực hiện phân cụm không 
đều dựa theo logic mờ, các nút có khả năng ứng cử 
làm chủ cụm được lựa chọn thông qua hàm fitness1. 
Các biến đầu vào của fitness1 được biểu diễn dưới đây   

 

 
 

Hình 2. Các tham số đầu vào (a) Mức năng lượng; (b) 
Khoảng cách đến nút gốc; 
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Hình 3. Xác suất đầu ra của hàm Fuzzy 

 
Các tham số đầu vào của bộ fuzzy của mô tả như sau: 

1. Mức năng lượng: Mức năng lượng của một 
nút Si là tỷ lệ năng lượng còn lại với năng 
lượng ban đầu. Các nút có mức năng lượng 
cao hơn sẽ được chọn là nút ứng viên. Hơn 
nữa, khi mức năng lượng giảm theo thời gian, 
bán kính cụm được điều chỉnh để bảo tồn 
năng lượng của nó. 

2. Khoảng cách: Độ dài đường đi từ một nút Si 
đến nút gốc BS được ký hiệu DistBS(Si), tránh 
được vấn đề có quá nhiều nút CH nằm gần 
BS mà có DistBS(Si) nhỏ hơn bán kính cụm. 

Bảng 1. Quy tắc ánh xạ if-then cho tính toán fuzzy 
fitness1  

Rule Mức năng 
lượng 

Khoảng 
cách 

Fuzzy fitness1 

1 Small Near Medium 
2 Small Moderate Weak 
3 Small Distant Very weak 
4 Average Near Strong 
5 Average Moderate Medium 
6 Average Distant Very weak 
7 High Near Very strong 
8 High Moderate Strong 
9 High Distant Weak 

 
Sau khi tính toán thông qua fitness1, mỗi nút Si  sẽ đưa 
ra một giá trị là thời gian trễ Td trước khi tự chọn nút 
CH, Td  được xác định theo công thức sau: 
 

( ) (1 1)d i cT S Fuzzyfitness TD u � u  (4) 
 
Trong đó,  là biến ngẫu nhiên trong khoảng [0.9, 1] 
được thêm vào để giảm thiểu khả năng trễ của hai nút 
và Tc là thời gian chờ tối đa khi bầu CH. Khi hết thời 
gian trễ, nó sẽ tự chọn mình là nút CH và tính bán kính 
cụm. Sau đó, kết quả đầu ra của fitness1 sẽ tính toán 
lại bán kính cụm dựa trên quy luật của fibonacci. Tại 
nút BS, chúng tôi mở rộng khoảng cách tới các nút 
cảm biến trong khoảng [10m 15m 20m 25m 30m]. 
Trong mỗi bước nhảy, các nút CH sẽ mở ra bán kính 
cụm theo quy tắc fibonacci như sau: 
 

(1) 1, 1
(2) 2, 2
( ) ( 1) ( 2), [1,6]

f n
f n
f n f n f n n

  
°   ®
°  � � � �¯

 

 

 
(5) 

Bán kính cụm của nút CH trong mỗi bước nhảy được 
xác định theo công thức:  

( )CHR f n E u  (6) 
Trong đó  là biến ngẫu nhiên trong khoảng [1, 1.5) 
được thêm vào để tăng độ chính xác của bán kính cụm. 
Sau khi tính toán bán kính cụm, một CH sẽ quảng bá 
bản tin CH_ADVERTISE trong bán kính cụm của nó. 
CH_ADVERTISE chứa mức năng lượng của CH, vị 
trí và khoảng cách của nó tới BS. Nếu một nút Sj nhận 
được thông báo, thì nó sẽ không bầu CH và coi đó là 
nút không phải CH cho vòng đó. Nếu một nút không 
phải CH nhận được bản tin CH_ADVERTISE từ nhiều 
CH, thì nó sẽ chọn một CH trong số chúng dựa trên 
chi phí. Hàm chi phí CH_Cost(Sj, CHi) được xác định 
như sau:  
 

( , ) ( )
_ Cos ( , )

( )
j i BS i

j i
res i

Dist S CH Dist CH
CH t S CH

Energy CH
u

  (7) 

Nút Sj sẽ tính toán chi phí cho mỗi nút CH_candidate 
và chọn ra nút có min{CH_Cost(Sj, CHi)} để làm CH. 
Như vậy, quá trình tạo cụm trong mạng WSN đã hoàn 
thành.  
 

Thuật toán phân cụm 
1. For each node Si do 
2.     Compute delay (Td(Si)) using Equation 3 
3. End For 
4. For each node Si do 
5.     If (Td(Si) == 0), ie, Delay time expires 

then 
6.         Si become CH and calculate cluster 

radius using fibonacci algorithm and 
broadcasts  

7.         CH_ADVERTISE message within 
cluster radius 

8.     End If 
9.     If Sj receives CH_ADVERTISE message 

from Si then 
10.         Sj update Si in Candidate(Sj) = [Si] 
11.     End If 
12. End for 
13. CH of Sj is the most residual energy in 

Candidate(Sj) 
  

C. Định tuyến  
Quá trình định tuyến thực hiện định tuyến dựa trên 
hàm chi phí năng lượng truyền và bán kính các nút CH 
[9]. Mỗi nút CH sau khi được phân cụm sẽ được gán 
mức như sau:  

max

( )
( ) BS i

i
Dist S

L S
R

ª º
 « »
« »

 (8) 

 
Để xác định các nút CH tiếp theo tới nút BS, mỗi nút 
CH Si  sẽ phát đi bản tin FIND chứa thông tin về mức 
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L(Si) và id của nó trong phạm vi k  Rmax (với k ban 
đầu là 2). Nếu một CH mức thấp hơn nhận được một 
thông báo như vậy, thì nó sẽ trả về một gói tin ACK 
chứa id, thông tin năng lượng và khoảng cách tới BS. 
Nếu không nhận được bản tin ACK nào trong khoảng 
thời gian chờ từ bất kỳ CH mức thấp hơn, thì Si tăng 
lên k (k = 3, 4,…, L). Nếu không tồn tại CH mức thấp 
hơn của nút CH Si, thì nó sẽ truyền trực tiếp tới BS. Từ 
đó quá trình định tuyến sẽ được hình thành. Để tiết 
kiệm năng lượng, thuật toán định tuyến xét năng lượng 
cần thiết để truyền tin giữa các nút CH. Sau khi xác 
định được tổng năng lượng tiêu thụ nút CH, việc định 
tuyến sẽ thông qua hàm chi phí để xác định đường đi 
tới nút BS. Hàm chi phí sẽ tăng lên khi năng lượng 
còn lại của nút thấp, do vậy phải định tuyến sang nút 
khác có năng lượng còn lại cao hơn. 

IV. KẾT QUẢ 
Trong phần này, chúng tôi thực hiện các mô phỏng số 
được thực hiện trên Matlab với các thông số đầu vào 
như các đề xuất trước đây đã thực hiện [8] [9]. Trạm 
cơ sở BS được đặt tại hai vị trí (trung tâm và biên 
mạng), các thông số đầu vào được trình bày trên bảng 
2. Các tiêu chí đánh giá hiệu năng mạng thông quan 
thời gian số của mạng gồm: nút đầu tiên cạn kiệt năng 
lượng (FND: First Node Die), khi một nửa nút bị cạn 
kiệt năng lượng (HND: Half Node Die) và tất cả nút 
cạn kiệt năng lượng (AND: All Node Die). Trên thực 
tế sẽ không xảy ra trường hợp AND chúng tôi đưa vào 
chỉ nhằm mục đích tính toán tương đối vòng đời của 
mạng. Một nút được coi là chết (cạn kiệt năng lượng) 
khi nó không còn năng lượng để nhận hay truyền dữ 
liệu. 
 

 
Hình 4. (a) BS nằm tại biên; (b) BS nằm ở trung tâm 

Bảng 2. Bảng các thông số và giá trị 

Các tham số Ký hiệu Giá trị 
Kích thước mạng A 100 100 m2 

Vị trí nút BS BS (50, 50); (50, 0) 
Số lượng nút N 100 

Năng lượng khởi tạo Energyinit 0.5 J 
Bán kính cụm Rmax 30 m 

Phạm vi truyền Rs 10 m 
Kích thước gói tin Dp 500 

Hệ số không gian tự do fsH  10 pJ/m2/bit 

Hệ số trễ đa đường mpH  0.0013 pJ/bit/m4 

Tín hiệu Tx và Rx Etx or Erx 50 nJ/m2/bit 
 
Các hình vẽ là đối sánh kết quả của hai thuật toán 
DFCR [9] và Fibonacci, các thuật toán đều được mô 
phỏng trên hai mô hình mạng và đánh giá qua các tiêu 
chí FND, HND, AND đã được đề cập ở trên.  

 

 

 
Hình 5. So sánh kết quả vòng đời của mạng: (a) So sánh về 

FND; (b) So sánh về HND; (c) So sánh về AND 
 

Mạng cảm biến không dây WSN khi sử dụng thuật 
toán Fiibonacci cùng với một bộ dự đoán cho thấy 
được kết quả tốt hơn so với DFCR sử dụng ba bộ, tính 
ổn định của mạng cao hơn và tuổi thọ của mạng được 
kéo dài hơn. 
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Hình 6. So sánh số lượng nút sống trong một vòng: (a) Mô 
hình khi nút BS nằm tại biên; (b) Mô hình khi nút BS nằm 

tại trung tâm 

V. KẾT LUẬN 
Thời gian sống của mạng cảm biến không dây 

đa bước luôn là một tiêu chí thực tiễn đánh giá hiệu 
năng mạng. Các tiếp cận tính toán thông minh dựa trên 
logic mờ đem lại giải pháp hiệu quả cho quá trình 
phần cụm và lựa chọn chủ cụm. Nhằm tránh các lỗ 
hổng năng lượng bằng các thuật toán định tuyến hiệu 
quả giữa các nút chủ cụm, thuật toán đề xuất đã được 
đưa ra và chứng minh thông qua mô phỏng. Các kết 
quả cho thấy khả năng hoạt động hiệu quả và đáp ứng 
tốt với các điều kiện không chắc chắn của mạng cảm 
biến không dây đa bước. Từ những kết quả bước đầu 
trên, các tính toán hợp tác giữa các chủ cụm sẽ là mục 
tiêu nghiên cứu tiếp theo.  
.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[1] C. V. Mahamuni, “A military surveillance system based on 

wireless sensor networks with extended coverage life,” Proc. - 
Int. Conf. Glob. Trends Signal Process. Inf. Comput. Commun. 
ICGTSPICC 2016, pp. 375–381, 2017. 

[2] D. K. Rathinam, D. Surendran, A. Shilpa, A. Santhiya Grace, 
and J. Sherin, “Modern Agriculture Using Wireless Sensor 
Network (WSN),” 2019 5th Int. Conf. Adv. Comput. Commun. 
Syst. ICACCS 2019, pp. 515–519, 2019. 

[3] M. G. R. Maldonado, “Wireless sensor network for smart 
home services using optimal communications,” Proc. - 2017 
Int. Conf. Inf. Syst. Comput. Sci. INCISCOS 2017, vol. 2017-
Novem, pp. 27–32, 2018. 

[4] B. S. Kim, K. Il Kim, B. Shah, F. Chow, and K. H. Kim, 
“Wireless sensor networks for big data systems,” Sensors 
(Switzerland), vol. 19, no. 7, pp. 1–18, 2019. 

[5] A. O. Abu Salem and N. Shudifat, “Enhanced LEACH 
protocol for increasing a lifetime of WSNs,” Pers. Ubiquitous 
Comput., vol. 23, no. 5–6, pp. 901–907, 2019. 

[6] A. R. Khan, N. Rakesh, A. Bansal, and D. K. Chaudhary, 
“Comparative Study of WSN Protocols,” 2015 Third Int. Conf. 
Image Infonnation Process. Comp., pp. 422–427, 2015. 

[7] E. Farahmand, S. Sheikhpour, A. Mahani, and N. Taheri, 
“Load balanced energy-Aware genetic algorithm clustering in 
wireless sensor networks,” 1st Conf. Swarm Intell. Evol. 
Comput. CSIEC 2016 - Proc., pp. 119–124, 2016. 

[8] M. Ahmed, “Energy Efficient Distributed Clustering and 
Scheduling Algorithm for Wireless Sensor Networks With 
Non-Uniform Node Distribution,” Int. J. Adv. Res. Comput. 
Sci., vol. 9, no. 2, pp. 527–532, 2018. 

[9] N. Mazumdar and H. Om, “Distributed fuzzy approach to 
unequal clustering and routing algorithm for wireless sensor 
networks,” Int. J. Commun. Syst., vol. 31, no. 12, 2018 

[10] J. P. A. Pirishothm, “Study of Wireless Sensor Networks 
Using Leach,Teen and Apteen Routing Protocols,” Int.J.Sci. 
Res., vol. 4, no. 5, pp. 1221–1224, 2015. 

[11] R. Priyadarshi, L. Singh, Randheer, and A. Singh, “A Novel 
HEED Protocol for Wireless Sensor Networks,” 2018 5th Int. 
Conf. Signal Process. Integr. Networks, SPIN 2018, pp. 296–
300, 2018. 

[12] I. Sharma, R. Singh, and M. Khurana, “Performance 
evaluation of PEGASIS protocol for WSN using NS2,” Conf. 
Proceeding - 2015 Int. Conf. Adv. Comput. Eng. Appl. 
ICACEA 2015, pp. 926–929, 2015. 

[13] J. M. Kim, S. H. Park, Y. J. Han, and T. M. Chung, “CHEF: 
Cluster Head Election mechanism using Fuzzy logic in 
wireless sensor networks,” Int. Conf. Adv. Commun. Technol. 
ICACT, vol. 1, pp. 654–659, 2008. 

[14] N. Nokhanji, Z. M. Hanapi, S. Subramaniam, and M. A. 
Mohamed, “An Energy Aware Distributed Clustering 
Algorithm Using Fuzzy Logic for Wireless Sensor Networks 
with Non-uniform Node Distribution,” Wirel. Pers. Commun., 
vol. 84, no. 1, pp. 395–419, 2015. 

[15] N. Elsaka and N. El-shennawy, “An Energy-Aware Clustering 
/ Routing A * Algorithm for Wireless Sensor Networks.”. 

 

Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2020)

ISBN: 978-604-80-5076-4 329



Thiết kế mô hình hệ thống Aquaponics dựa 
trên thuật toán điều khiển thời gian thực 

Phạm Chí Kiên*, Nguyễn Đình Tuấn**, Phan Thị Thanh Ngọc* 
 Nguyễn Đăng Khoa***,  Lê Anh Ngọc* 

*Trường Đại Học Điện Lực 
Email: anhngoc@epu.edu.vn 

**Cục Công nghệ thông tin, Bộ công an 
*** Trường Đại học Phenikaa 

Email: khoa.nguyendang@phenikaa-uni.edu.vn  
 
 

 
Tóm tắt – Bài báo trình bày một giải pháp thiết kế hệ thống 
aquaponic – nuôi trồng thủy sản và trồng cây theo phương 
pháp thủy canh dựa trên nền tảng FreeRTOS. Hệ thống 
được tích hợp các cảm biến cho phép điều khiển, giám sát 
tình trạng của aquaponic thông qua IoT nhằm đảm bảo 
hiệu quả của quá trình nuôi trồng thủy sản. Kết quả thực 
nghiệm đã chỉ ra mức độ tối ưu phân phối thời gian khi sử 
dụng FreeRTOS so với các công nghệ truyền thống. 

Từ khóa- FreeRTOS, Ubidots, Aquaponics, realtime 
scheduling 

I. GIỚI THIỆU 
Việt Nam vẫn là một trong những nước chú trọng việc 
nuôi trồng thủy hải sản. Tuy nhiên, nguồn nước đang bị 
ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả nuôi cá và 
trồng trọt. Hơn nữa, diện tích đất nông nghiệp đang bị 
giảm, nên áp dụng công nghệ và tự động hóa nhằm giúp 
tiết kiệm tài nguyên đất và nước, kết hợp với chọn lựa 
các loại sản phẩm để mang lại năng suất tối đa cho nông 
nghiệp. Aquaponics là một hệ thống nông nghiệp bền 
vững trong một môi trường cộng sinh bằng cách kết hợp 
nuôi trồng thủy sản và thủy canh. Hệ thống nước cần 
được phân bổ trên môi trường trồng định kỳ để đảm bảo 
cây có được các chất dinh dưỡng, trong khi nước có thể 
được lọc đúng cách bằng môi trường. 

Hiện nay mô hình Aquaponics truyền thống chưa đáp 
ứng đủ nhu cầu của sản xuất. Đặc biệt, các thông số đo 
đạc của mô hình aquaponic cần được theo dõi, điều 
khiển và giám sát qua Internet, điện toán đám mây. Điều 
đó dẫn đến vấn đề xử lý dữ liệu cần phải có những đáp 
ứng nhanh chóng. Cách giải quyết vấn đề đó là tăng tốc 
độ của bộ xử lý trung tâm, tối ưu các tác vụ, tăng băng 
thông truyền dữ liệu…. Tuy nhiên, các hệ thống 
Aquaponics IoT (Internet of things) cũ không đáp ứng 
được do không có cơ chế ưu tiên thực thi các tác vụ và 
kinh phí thực hiện xây dựng khá cao. Để xử lý vấn đề 
đó, bài báo này đề xuất giải pháp sử dụng FreeRTOS 
trong việc phân phối và tối ưu các tác vụ thu thập dữ 
liệu cảm biến và các tác vụ điều khiển từ máy chủ 
xuống. 

Bài báo được trình bày với nội dung sau: Phần II giới 
thiệu tổng quan về Aquaponnics, dịch vụ điện toán đám 
mây và các hệ điều hành thời gian thực RTOS (Real 
Time Operating Systems). Trong phần III, chúng tôi đề 
xuất hệ thống Aquaponics sử dụng nền tảng FreeRTOS. 
Phần IV cung cấp các kết quả thử nghiệm và đánh giá. 
Cuối cùng, kết luận bài báo được trình bày trong phần 
V. 

II. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG 
AQUAPONICS, DỊCH VỤ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 

VÀ FREERTOS 
2.1. Hệ thống Aquaponics  

Mô hình Aquaponics là sự kết hợp của cả hai hệ thống: 
Nuôi trồng thủy sản (aquaculture) và trồng cây theo 
phương pháp thủy canh (hydroponics) [1,2]. Sự kết hợp 
này mang lại lợi ích thiết thực và tính độc đáo. Thay vì 
bổ sung phân bón và các hóa chất để trồng cây, mô hình 
này sử dụng chất thải từ cá nhờ sự chuyển hóa từ các 
loài vi sinh vật thành chất dinh dưỡng cần thiết và đầy 
đủ cho sự phát triển của cây. Ngược lại, thay vì xả nước 
ra môi trường, nó sử dụng cây trồng để làm sạch nước 
và trả lại cho bể cá. Nước này có thể được tái sử dụng 
vô thời hạn và chỉ cần thay thế khi nó bị mất do bay hơi 
(Hình 1). 

 
Hình 1: Mô hình Aquaponics 
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Một số yếu tố chính cần quan tâm của Aquaponics: Oxy 
hòa tan: Cá cần oxy để sống vì vậy cũng cần chú ý đến 
việc đảm bảo hàm lượng oxy thích hợp cho cá phát 
triển. Hàm lượng oxy hòa tan thường thấp vào lúc sáng 
sớm và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như mật độ cá, 
nhiệt độ nước, độ mặn,… người sử dụng nên có bộ dụng 
cụ kiểm tra hàm lượng oxy hàng ngày để đảm bảo cho 
cá phát triển tốt.  

    Nhiệt độ: Nhiệt độ nước rất quan trọng trong hệ 
thống Aquaponics. Nhiệt độ nước cao quá sẽ làm cá sốc 
và có thể chết ảnh hưởng đến sự phát triển của cây 
trồng. Ngược lại, khi nhiệt độ hạ xuống thấp cũng gây 
hại cho cây trồng và cá. Vì vậy người sử dụng cũng nên 
thường xuyên theo dõi để có biện pháp hợp lí giữ nhiệt 
độ nước ổn định giúp cho hệ thống phát triển tốt đẹp.  

    Giá trị pH: Đây cũng là một yếu tố quan trọng cần 
quan tâm theo dõi trong hệ thống. Độ pH chính là độ 
axit hay độ chua của nước và giá trị pH biểu diễn cũng 
chính là giá trị biểu diễn cho sự hiện diện của ion H+ 
trong môi trường (nước hoặc đất). Giá trị pH thường 
thấp vào ban đêm và sáng sớm nên duy trì giữ pH trong 
khoảng 6 – 8 là thích hợp nhất.  

    Dinh dưỡng trong nước: Cả dinh dưỡng dạng 
NO3/NH44 (Macro Nutrients) và vi lượng (Micro 
Nutrients) đều cần thiết cho cây trồng trong hệ thống 
Aquaponics. Phần lớn nguồn dinh dưỡng này đến từ 
chất thải của cá và một phần hòa tan từ thức ăn của cá. 
Trong một số trường hợp (thường là do chất lượng thức 
ăn của cá kém) cần thiết phải bổ sung thêm một số 
nguyên tố vi lượng cần thiết cho cây trồng.  

    Kiểm soát lượng nước: Người sử dụng nên có dụng 
cụ kiểm tra các yếu tố môi trường để kiểm soát chất 
lượng nước nuôi cá trong hệ thống. Cần ghi lại sự biến 
động trong suốt quá trình vận hành hệ thống để so sánh, 
đối chiếu hoặc có thể dùng như một tài liệu tham khảo 
cho những hệ thống khác mà sau này ta có thể phát triển.      

    Ánh sáng: Vì các hệ thống aquaponics thường đặt 
trong các không gian tiết kiệm diện tích nên đôi khi ánh 
sáng tự nhiên không đủ cho cây quang hợp vì vậy ta cần 
bổ sung ánh sáng thích hợp cho cây, giải pháp ở đây là 
dùng ánh sáng thay thế bằng đèn chiếu sáng. 
  
2.2. Dịch vụ điện toán đám mây  

Điện toán đám mây là mô hình điện toán mà mọi giải 
pháp liên quan đến công nghệ thông tin đều được cung 
cấp dưới dạng các dịch vụ qua mạng Internet, giải 
phóng người sử dụng khỏi việc phải đầu tư nhân lực, 
công nghệ và hạ tầng để triển khai hệ thống [3,4]. Từ 
đó điện toán đám mây giúp tối giản chi phí và thời gian 
triển khai, tạo điều kiện cho người sử dụng nền tảng 
điện toán đám mây tập trung được tối đa nguồn lực vào 
công việc chuyên môn (hình 2). Các ứng dụng IoT có 
thể dùng nhiều nền tảng đám mây với những khả năng 
và sức mạnh xử lý khác nhau như ThingWorx, 

OpenIoT, Google Cloud, Amazon, GENI, Ubidots... Ví 
dụ, Xively đại diện cho một trong những ứng dụng đầu 
tiên đưa ra dịch vụ lưu trữ dữ liệu từ cảm biến và hiển 
thị trên website. Xively hướng đến mục tiêu đảm bảo 
kết nối giữa thiết bị và ứng dụng phần mềm theo thời 
gian thực. Xively cung cấp một nền tảng như giải pháp 
phù hợp cho lập trình viên và nhà cung cấp dịch vụ. Nó 
giúp thống nhất các thiết bị thông qua nền tảng bởi 
những bộ thư viện có sẵn (như ARM mbed, Electric 
Imp and iOS/OSX) và liên lạc thuận tiện thông qua giao 
thức HTTP(S), Sockets/Websocket, hoặc MQTT. 

 
Hình 2: Mô hình tổng quan về điện toán đám mây 

 

Nó cũng có thể sử dụng những nền tảng khác với bộ thư 
viện của Java, JS, Python và Ruby. Một trong những 
đặc điểm khiến Xively là dịch vụ nền tảng đám mây 
được ưa thích chính là:  

• Mã nguồn mở, không mất phí và dễ dàng sử dụng giao 
diện lập trình ứng dụng (API).  

• Tương thích với nhiều giao thức, môi trường và khả 
năng quản lý cảm biến thời gian thực và phân phối dữ 
liệu dưới nhiều dạng như JSON, XML và CSV.  

• Cho phép người dùng thấy được biểu đồ dữ liệu theo 
thời gian thực để giám sát hoạt động của cảm biến. Nó 
cũng cho phép người dùng điều khiển cảm biến từ xa.  

• Hỗ trợ nhiều nhà sản xuất phần cứng (OEM) như 
Arexx, Nanode, OpenGear, Arduino và mBed. 
 
2.3.  RTOS và FreeRTOS 

Hệ điều hành (Operating System – OS) là chương trình 
hệ thống đóng vai trò giao diện giữa phần cứng và 
chương trình ứng dụng.Các tính năng chung của hệ điều 
hành là đồng bộ hóa giữa tác vụ, `đa nhiệm, quá trình 
giao tiếp, xử lý ngắt và quản lý bộ nhớ. Một hệ điều 
hành thời gian thực (real-time operating system  - 
RTOS) là một hệ điều hành nhằm phục vụ các ứng dụng 
thời gian thực, xử lý dữ liệu khi nó đi vào, mà không có 
sự chậm trễ của bộ đệm. Các yêu cầu thời gian xử lý 
(bao gồm bất kỳ sự chậm trễ nào của hệ điều hành) được 
tính bằng phần mười của giây hoặc thời gian ngắn hơn. 
Chúng hoặc là được sự kiện điều khiển hoặc chia sẻ thời 
gian. Các hệ thống do sự kiện điều khiển chuyển đổi 
giữa các nhiệm vụ dựa trên các ưu tiên của chúng trong 
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khi các hệ thống chia sẻ thời gian chuyển công việc dựa 
trên ngắt đồng hồ [5].  

FreeRTOS là hệ điều hành nguồn mở thời gian thực 
dành cho các bộ vi điều khiển, cho phép dễ dàng lập 
trình, triển khai, bảo mật, kết nối và quản lý các thiết bị 
ngoại biên nhỏ, công suất thấp. Được phân phối miễn 
phí theo giấy phép nguồn mở MIT, FreeRTOS bao gồm 
một nhân và một bộ thư viện phần mềm đang phát triển 
phù hợp để sử dụng trong nhiều lĩnh vực và ứng dụng 
công nghiệp. Việc sử dụng bao gồm cả kết nối bảo mật 
thiết bị nhỏ, công suất thấp của bạn với các dịch vụ đám 
mây AWS như AWS IoT Core hoặc với các thiết bị 
ngoại biên mạnh mẽ hơn chạy AWS IoT Greengrass. 
FreeRTOS được xây dựng chú trọng vào độ tin cậy và 
khả năng sử dụng dễ dàng [6-8]. FreeRTOS linh hoạt để 
thực hiện không giới hạn số lượng các nhiệm vụ. Nhưng 
tại một thời điểm chỉ có một nhiệm vụ được thực thi. 
Nhiệm vụ được định nghĩa là một loại công việc hoặc 
quy trình thực hiện trong thời hạn xác định. Mọi nhiệm 
vụ cụ thể đã được thông qua thông qua các loại trạng 
thái khác nhau như Sẵn sàng, Đang chạy, Chặn và tạm 
dừng. 

 
Hình 3: Trạng thái nhiệm vụ freeRTOS 

 

Trong RTOS, Bộ lập lịch sẽ quyết định tác vụ cụ thể 
nào trong trạng thái nào. Như được mô tả trong Hình 3, 
ý nghĩa trạng thái của từng nhiệm vụ riêng lẻ như sau: 
� Running: Tác vụ thực sự đang thực thi. 
� Ready: Nhiệm vụ đã sẵn sàng để thực thi nhưng một 

nhiệm vụ ưu tiên bằng hoặc cao hơn đang chạy. 

� Blocked: Nhiệm vụ đang chờ sự kiện cụ thể. Các 
nhiệm vụ sẽ chặn cho đến khi khoảng thời gian trì 
hoãn có hết hạn. 

� Suspend: Trạng thái này giống như chặn nhiệm vụ, 
nhưng nhiệm vụ không chờ đợi bất cứ điều gì. 

III. THIẾT KẾ MÔ HÌNH AQUAPONIC DỰA 
TRÊN NỀN TẢNG FREERTOS 

3.1. Thiết kế mô hình hệ thống aquaponic 

Mô hình hệ thống aquaponics gồm các thành phần (hình 
4): 
� Acquy (12V): Lưu trữ điện năng, cung cấp nguồn 

cho toàn bộ hệ thống. 
� Tấm pin năng lượng mặt trời: Nhận bức xạ mặt trời 

chuyển hóa thành điện năng nạp vào acquy. 
� Bộ điều khiển sạc: Là thiết bị thực hiện chức năng 

điều tiết sạc cho acquy, bảo vệ cho acquy chống 
nạp quá tải và xả quá sâu nhằm nâng cao tuổi thọ 
của bình acquy và giúp hệ thống pin mặt trời sử 
dụng hiệu quả và lâu dài. 

� Module ổn áp 5V: Hạ áp từ 12V xuống 5V cho 
servo hoạt động. 

� Động cơ servo: Điều hướng tối ưu cho tấm pin 
năng lượng mặt trời. 

� Cảm biến ánh sáng: Nhận và gửi tín hiệu đến bộ xử 
lí trung tâm được dùng để điều khiển hướng tối ưu 
của pin năng lượng mặt trời. 

 
Hình 4: Mô hình hệ thống aquaponic 

 
� Bộ xử lí trung tâm: Nhận tín hiệu từ các cảm biến 

và xử lí theo lệnh của người điều khiển. Đẩy dữ liệu 
qua khối truyền thông để lưu trữ trên server để 
giám sát và điều khiển, nhận phản hồi và điều khiển 
các thiết bị theo yêu cầu. 

� Khối truyền thông: Là cổng giao tiếp giữa hệ thống 
aquaponics và dịch vụ đám mây, có nhiệm vụ 
chuyển tiếp dữ liệu lên và xuống 

� Khối IoT Aquaponics: Thực hiện tất cả các chức 
năng của mô hình aquaponics. 
 

3.2. Thuật toán điều khiển hệ thống 
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Bộ xử lý trung tâm sẽ thực hiện việc giám sát và điều 
khiển trực tiếp toàn bộ hệ thống theo thuật toán điều 
khiển (hình 5). 
 
 

 
 

Hình 5: Lưu đồ thuật toán điều khiển hệ thống aquaponics 
 

� Để thực hiện việc giám sát các thông số hệ thống, 
bộ xử lý trung tâm định kỳ đọc các giá trị cảm biến 
và tự động xác định dung lượng acquy trong acquy, 
sau đó gửi lên máy chủ đám mây. 

� Để điều chỉnh hướng của tấm pin năng lượng mặt 
trời sao cho tối ưu nhất, bộ xử lý trung tâm dựa vào 
giá trị cảm biến ánh sáng để tự động điều chỉnh góc 
quay của 02 động cơ servo gắn với tấm pin năng 
lượng mặt trời. 

� Để điều khiển hệ thống Aquaponics, bộ xử lý trung 
tâm cho phép hoạt động ở hai chế độ: điều khiển tự 
động và điều khiển theo yêu cầu (bằng tay). Trong 
chế độ điều khiển tự động, hệ thống sẽ tự động 
bật/tắt các thiết bị máy bơm, đèn và còi cảnh báo 
dựa trên các dữ liệu nhận được từ các cảm biến 
(pH, mực nước, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng). Khi 
dung lượng acquy dưới ngưỡng cho phép (10%) thì 
hệ thống đưa ra cảnh báo với người dùng. Trong 
chế độ điều khiển bằng tay, hệ thống sẽ nhận lệnh 
bật/tắt các thiết bị trong hệ thống aquaponics theo 
yêu cầu qua giao diện của dịch vụ đám mây 
Ubidots. 

 
3.3. Phân phối thời gian thực sử dụng FreeRTOS 

Để hệ thống có thể hoạt động một cách hiệu quả cần có 
một cơ chế phân phối thời gian để phân phối công việc 
cho hệ thống. FreeRTOS là hệ điều điều hành thời gian 

thực được áp dụng để phân phối công việc dựa trên mức 
ưu tiên khác nhau: 
� Bắt đầu chương trình có mức ưu tiên cao nhất được 

chạy trước, sau khi chương trình mức ưu tiên cao 
hơn đã chạy xong thì nó sẽ chạy chương trình có 
mức ưu tiên thấp hơn, khi các chương trình có cùng 
một mức ưu tiên chương trình nào đến trước sẽ 
chạy chương trình đó trước. 

 

 
Hình 6: Lưu đồ thuật toán điều khiển thời gian thực 

 
� Mỗi chương trình sẽ được phân phối thời gian chạy 

và có một khoảng nghỉ (vtask delay) để nhường chỗ 
cho các chương trình khác chạy trong khoảng thời 
gian rỗi đó của bộ xử lý (hình 7). 

 

 
Hình 7: Phân phối thời gian FreeRTOS 

 

IV. THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH 
4.1. Mô hình thực tế 
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Mô hình thử nghiệm thực tế bao gồm các thành phần 
chính như: tấm pin năng lượng mặt trời, cảm biến ánh 
sáng, acquy, bộ điều khiển sạc, module ổn áp 5V, 02 
động cơ servo, bo mạch arduino mega 2560 (hình 8). 

 

 
Hình 8: Mô hình thực tế hệ thống Aquaponics 

 

Ngoài ra, hệ thống còn bao gồm các thành phần của 
aquaponics như bể cá, máng cạn trồng rau, bể lọc, máy 
bơm, cảm biến mực nước, cảm biến độ pH, cảm biến 
nhiệt độ, cảm biến độ ẩm, cảm biến ánh sáng (hình 9). 
 

 
Hình 9: Mô hình hệ thống Aquaponics 

 
4.1. Thử nghiệm và đánh giá 
 
Kịch bản 1: Đo đạc độ trễ truyền dữ liệu hệ thống 
aquaponic không có tác vụ phân phối thời gian thực 

 
Bước 1: Áp dụng thuật toán điều khiển (hình 5) cho 
hệ thống aquaponics. 
Bước 2: Gửi lệnh điều khiển từ người dùng qua giao 
diện đám mây Ubidots đến hệ thống aquaponics (hình 
10).  
Bước 3: Đo độ trễ truyền từ lúc thực hiện lệnh điều 
khiển từ người dùng qua giao diện đám mây Ubidots 
đến hệ thống aquaponics 

 

 
Hình 10: Giao diện giám sát điều khiển trên máy tính và 

smartphone 
 

Bước 4: Lặp bước 2 và 3 nhiều lần để thu được các 
giá trị độ trễ khác nhau 
Bước 5: Thay đổi đường truyền Internet khác nhau 
(Int – đường truyền cáp quang, 4G – đường truyền 
Internet di động 4G) để lấy mẫu một cách khách quan, 
sau khi thay đổi xong thực hiện lại từ bước 2, khi đã 
thay đổi đủ đường truyền thì chúng ta sẽ thu được giá 
trị thông số độ trễ trung bình của hệ thống (hình 11).  
 

 
Hình 11: Độ trễ truyền trung bình của hệ thống aquaponics 

không sử dụng FreeRTOS 
 

Kịch bản 2: Đo đạc độ trễ truyền dữ liệu hệ thống 
aquaponic sử dụng FreeRTOS phân phối thời gian 
thực 

Bước 1: Áp dụng thuật toán điều khiển thời gian thực 
(hình 6) cho hệ thống aquaponics. 
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Bước 2: Gửi lệnh điều khiển từ người dùng qua giao 
diện đám mây Ubidots đến hệ thống aquaponics (hình 
10). 
Bước 3: Đo độ trễ truyền từ lúc thực hiện lệnh điều 
khiển từ người dùng qua giao diện đám mây Ubidots 
đến hệ thống aquaponics 
Bước 4: Lặp   bước 2 và 3 nhiều lần để thu được các 
giá trị độ trễ khác nhau 
Bước 5: Thay đổi đường truyền Internet khác nhau 
(Int – đường truyền cáp quang, 4G – đường truyền 
Internet di động 4G) để lấy mẫu một cách khách quan, 
sau khi thay đổi xong thực hiện lại từ bước 2, khi đã 
thay đổi đủ đường truyền thì chúng ta sẽ thu được giá 
trị thông số độ trễ trung bình của hệ thống  (hình 12). 

 
Hình 12: Độ trễ truyền trung bình của hệ thống aquaponics 

khi sử dụng FreeRTOS 
 

Kết quả đánh giá của hình 11 và 12 cho thấy hệ thống 
aquaponics điều khiển thời gian thực đã mang lại hiệu 
quả tốt hơn rất nhiều so với hệ thống cũ về thời gian đáp 
ứng. Đặc biệt, kết quả còn cho thấy với kết nối Internet 
sử dụng công nghệ di động 4G thu được kết quả nhanh 
hơn các kết nối Internet cố định cáp quang, điều này cho 
thấy xu hướng sử dụng nhiều dịch vụ trên cáp quang 
làm tăng mức độ nghẽn của hạ tầng mạng, cũng như  
triển vọng của các công nghệ không dây băng rộng 4G, 
5G cho các ứng dụng IoT.   
 

KẾT LUẬN 

Bài báo đã đề xuất giải pháp điều khiển thời gian thực 
dựa trên nền tảng FreeRTOS cho hệ thống aquaponic. 
Hệ thống điều khiển các tác vụ khác nhau với các mức 
ưu tiên khác nhau trong đó lưu ý đến mức ưu tiên cao 
hơn đối với các  tác vụ điều khiển từ giao diện người 
dùng đám mây đến hệ thống aquaponics. Kết quả thực 
nghiệm đã chỉ ra hiệu quả của giải pháp khi sử dụng 
FreeRTOS so với các công nghệ truyền thống. 
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Tóm tắt – Bài báo nghiên cứu trình bày một ứng dụng của 
thuật toán nhận diện MobileNetV1-SSD trong việc nhận diện và 
phân loại hoa quả, cụ thể ở bài báo này là quả chanh. Ứng dụng 
kiến trúc MobileNetV1-SSD, là một thuật toán phát hiện vật thể 
được thiết kế với số lượng tham số tính toán nhỏ và thời gian thực 
thi tác vụ nhanh. Do đó, bằng việc tích hợp thuật toán phát hiện 
và phân loại chanh MobileNetV1-SSD trên nền tảng máy tính 
nhúng Jetson Nano với thời gian phân loại hoa quả theo thời gian 
thực. 

Từ khóa – Trí tuệ nhân tạo, Mạng Nơ ron tích chập, 
MobileNet, Single Shot MultiBox Detector. 

I. GIỚI THIỆU 

Đề tài “Ứng dụng thuật toán nhận diện MobileNet – SSD 
trong việc nhận diện chanh ta, sử dụng cánh tay robot thực hiện 
phân loại” được khởi xướng từ một thực trạng của ngành nông 
nghiệp Việt Nam. Theo số liệu thống kê, chanh được trồng ở 
Việt Nam với số lượng cực kỳ lớn và đạt chất lượng cao, có khả 
năng xuất khẩu sang các nước như Thái Lan, Malaysia, 
Singapore, Liên minh Châu Âu và các nước Trung Đông.   

Tuy nhiên, những quả chanh tốt ngoài khâu canh tác tốt, 
cần có các giai đoạn xử lý khi thu hoạch quả đạt chuẩn để chọn 
lựa ra những sản phẩm  có chất lượng tốt và phải đảm bảo những 
sản phẩm đó giữ nguyên trạng thái tốt nhất, đáp ứng các tiêu chí 
khắt khe của các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn 
Quốc,…  

Về vấn đề kinh tế, con người có nhiều nhược điểm để có 
thể nâng cao hiệu suất. Thứ nhất, cần một số lượng lớn nhân 
công cho việc phân loại. Thứ hai, tốc độ của con người chưa đủ 
khả năng để đáp ứng mỗi mùa thu hoạch. Cuối cùng, con người 
bị cản trở bởi nhiều yếu tố như cảm tính, sức khỏe, … Bởi vậy, 
giải pháp cần nghiên cứu tới là nhờ máy móc làm những công 
việc lặp đi lặp lại, cải thiện tốc độ và giảm sức người. 

Hệ thống cần đảm bảo về các yếu tố: 

� Nhỏ gọn, bền bi, dễ dàng hoạt động để có thể dễ dàng 
vận chuyển. 

� Phát hiện nhanh và phân loại chính xác hình ảnh quả 
chanh được đưa vào. 

� Xử lý các và đưa ra kết quả phân loại chất lượng hoa quả 
theo thời gian thực. 

Năm 2016, nhóm tác giả Wei Liu đã đưa ra một kiến trúc 
mới (Kiến trúc thuật toán) có tên Single Shot MultiBox 
Detector (SSD) [1]. Đến năm 2017, nhóm tác giả của Andrew 
G. Howard đưa ra một một kiến trúc mạng trích xuất đặc trưng 
mới là MobileNet [2]. Mạng mới này giúp giảm thiểu khối 
lượng tính toán so với kiến trúc mô hình mạng nơ-ron tích chập 
truyền thống. Kết hợp với phương pháp SSD xử lý trên từng lớp 
đặc trưng, khiến cho kỹ thuật MobileNetV1 – SSD đạt hiệu quả 
cao việc nhận diện các vật thể di chuyển. Tốc độ tăng lên do số 
lượng phép tính được giảm từ tám đến chín lần so với phương 
pháp truyền thống nhờ kiến trúc MobileNet. Khả năng trích 
xuất đặc trưng cũng được cải thiện nhờ phương pháp SSD. 
MobileNetV1 – SSD dễ dàng được cải đặt và triển khai trên các 
hệ máy tính có cấu hình thấp [2]. 

Năm 2020, nhóm tác giả Valdez, Paolo đã ứng dụng các 
mô hình thuật toán nhận diện YOLOv3 và SSD vào nhận diện 
và phân loại táo trên thời gian thực [3] [4]. Nhóm tác giả đã 
đánh giá tốc độ và độ chính xác của hai mô hình vào bài toán 
nhận diện thực tế. Machine Learning ngày càng được ứng dụng 
rộng rãi vào mọi mặt cuộc sống. Trong bài báo khoa học về Ứng 
dụng nhận diện nông sản sử dụng Machine Learning vào các 
ứng dụng bán lẻ, nhóm tác giả Frida Femling thực hiện việc 
nhận diện nông sản để truy xuất nhanh các dữ liệu liên quan đến 
sản phẩm đó, thay vì việc phải gán mã số cho từng sản phẩm,  
thuận tiện cho người bán hàng [5]. Vận dụng các ý tưởng đó, 
bài báo này sử dụng MobileNetV1-SSD trong việc nhận diện, 
phân loại vật thể và sử dụng cánh tay Robot để gắp quả chanh 
tương ứng với chất lượng phân loại được nhận diện. 

Trong bài báo này trình bày ba đóng góp chính: 
� Tổng quan về cấu trúc hệ thống. Trong mục này chúng 

tôi giải thích về các chức năng của hệ thống, những thành 
phần chính và vai trò tương ứng. 

� Kỹ thuật AI (Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo)  
được sử dụng trong bài toán. Tại phần này bài báo trình 

Ứng dụng thuật toán MobileNet – SSD kết hợp cánh tay 
Robot trong việc nhận diện và phân loại hoa quả  

� 
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bày cơ sở về thuật toán MobileNetV1 – SSD, để thấy rằng 
thuật toán phù hợp cho các thiết bị có cấu hình thấp. 

� Cuối cùng là kết quả ứng dụng. Bài báo đưa ra các số liệu 
về đánh giá về hàm Mất mát, độ chính xác của mô hình 
đã được đào tạo. 

II. CẤU TRÚC HỆ THỐNG 

A. Tổng quan hệ thống 

Hệ thống Nhận diện và phân loại hoa quả được phát triển 
hai chức năng chính, đó là Chức năng nhận diện và Chức năng 
xử lý kết quả nhận diện. Hệ thống được vận hành bởi máy tính 
nhúng Jetson Nano, trực tiếp nhận diện và điều khiển cánh tay 
Robot. 

 

 
Hình 1. Sơ đồ tổng quan hệ thống phân loại hoa quả 

Khi chanh được đưa vào băng chuyền trước tiên sẽ được 
vận chuyển đến khu vực đặt camera dùng để thu thập dữ liệu 
cho quá trình xử lí. Camera sẽ chụp lại ảnh chanh từ băng 
chuyền và gửi tới Jetson Nano. Jetson Nano là một máy tính 
nhúng được tối ưu với thuật toán phát hiện và phân loại chanh 
theo thời gian thực... Khi hình ảnh đã được gửi tới Jetson Nano 
thì sẽ được xử lý bằng mô hình phân loại chanh đã qua đào tạo 
từ trước trên bộ dữ liệu ảnh chanh tự thu thập. Đầu ra của hệ 
thống là ảnh chanh đã được gán nhãn chất lượng: hình ảnh gán 
nhãn “good” khi là chanh chất lượng tốt và hình ảnh được gán 
nhãn “bad” khi là chanh chất lượng xấu. Kết quả phân loại được 
dùng để điều khiển hành động của cánh tay Robot.  

B. Chi tiết các thành phần 
Thành phần nhận diện và phân loại 
Phần cứng bao gồm bộ xử lý trung tâm Jetson Nano, 

camera ghi lại hình ảnh của quả chanh trong thời gian thực. 
Chanh được di chuyển từ nơi bắt đầu tới khi khu vực camera 
nhận diện trên một băng chuyền. Camera sẽ truyền hình ảnh tới 
Jetson Nano để xử lý và phân loại chanh. Kết quả phân loại 
được đưa vào một mảng kết quả, sau đó, tiến trình điều khiển 
cánh tay Robot sẽ lấy các kết quả từ mảng đó, điều khiển cánh 
tay Robot, đưa quả chanh tới hộp chất lượng tương ứng.  

Thành phần xử lý kết quả 
Phần cứng bao gồm bộ xử lý trung tâm Jetson Nano, mạch 

PCA9685, cánh tay robot 6 bậc tự do. PCA9685 được kết nối 
với Jetson Nano thông qua giao tiếp I2C qua bus thứ nhất. Chân 
SDA và SCL tương ứng được kết nối với chân 3 và 5 của Jetson 
Nano. Chân GND và V++ được kết nối với chân 6 và 1 của 
Jetson Nano. PCA9685 đóng vai trò giải mã địa chỉ và nhận tín 
hiệu điều khiển năm động cơ từ Jetson Nano.  

III. KỸ THUẬT AI 

A. Sơ đồ tổng quan thuật toán 

 
Hình 2. Sơ đồ tổng quan phân loại chanh 

Bắt đầu thuật toán là bài toán Phát hiện vật thể. Bài toán 
Phát hiện vật thể cho phép định vị các đối tượng trong một hình 
ảnh và xác định từng đối tượng. Bài toán có đầu vào là ảnh màu 
và kết quả là vị trí của các đối tượng trong ảnh. 

Tiếp đến là bài toán Phân loại. Bài toán Phân loại là quá 
trình phân lớp một đối tượng dữ liệu vào một hay nhiều lớp đã 
cho trước nhờ một mô hình phân lớp. Thuật toán được xây dựng 
dựa trên một tập dữ liệu được xây dựng trước đó có gán nhãn. 

B. Mô hình kiến trúc MobileNet 
MobileNet là một mô hình kiến trúc mạng tích chập (CNN – 

convolution neural network) được sử dụng cho việc Phân loại 
hình ảnh  và Tìm vật thể trong ảnh hoặc video . Mô hình này 
được thiết kế tối ưu về tốc độ tính toán các lớp tích chập và 
giảm bớt số lượng tham số trong mô hình. Điều này khiến cho 
kiến trúc MobileNet phù hợp với các thiết bị di động, hay những 
chiếc máy tính nhúng với cấu hình thấp như Rasberry Pi hay 
Jetson Nano, Google TPU Dev Board, … 

Spatitial Separable Convolutions (SSC) 
So với mạng nơ-ron tích chập truyền thống, SSC giúp giải 

quyết các bài toán theo thời gian thực khả thi hơn rất nhiều. SSC 
sẽ chia một convolution thành hai bước. SSC dùng chủ yếu các 
tham số về chiều của không gian của ảnh và kernel, nghĩa là với 
chiều rộng (width), chiều dài (height) và số lượng kênh (depth). 
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Depthwise Serparable Convolutions (DSC) 

 Kiến trúc của MobileNet dựa trên Depthwise Serparable 
Convolutions [2]. DSC chia một kernel thành hai kernel riêng 
biệt là Depthwise Convolution và Pointwise Convolution để 
thực hiện hai phép tích chập riêng biệt. Điều này sẽ giúp giảm 
thiểu số lượng phép tính đáng kể, cụ thể sẽ được trình bày dưới 
đây. 

 
Hình 3. Depthwise Convolution Filter 

Đối với phép tính tích chập truyền thống (standard 
convolution), hàm chi phí tính toán có công thức: 

��(�, �, �, �) = ��  ∗  ��  ∗  � ∗  � ∗  ��  ∗  �� (2.1) 

Trong đó, hàm chi phí trên phụ thuộc vào số lượng kênh đầu 
vào M, số lượng kênh đầu ra N, với kernel kích thước DK x DK 
và feature map kích thước DF x DF. Đối với Depthwise 
convolution, hàm chi phí tính toán được được tính theo công 
thức:  

���(�, �, �) = ��  ∗  ��  ∗  � ∗  ��  ∗  ��  (2.2) 

Như vậy, số lượng phép tính trong Depthwise Convolution 
đã giảm đi N lần so với standard convolution. Số lượng phép 
toán tại Depthwise convolution không phụ thuộc vào số lượng 
kênh của đầu vào.  

 

Hình 4. Pointwise Convolution Filter 

Với thành phần Pointwise Convolution, số lượng các phép toán 
cần có sau khi đi qua sẽ là: 

���(�, �, �)  =  � ∗ � ∗ �� ∗ ��  (2.3) 

Kết hợp với thành phần Pontwise Convolution, từ công 
thức (2.2) và (2.3), hàm chi phí tính toán của Depthwise 
Separable Convolution sẽ là: 

����(�, �, �, �) = �� ∗ �� ∗ � ∗ �� ∗ ��  (2.4) 

+ � ∗ � ∗ �� ∗ �� 

Từ công thức (2.4), so sánh với Standard convolution (2.1), 
ta thu được: 

�������(�, �) =  
����(�, �, �, �)
���(�, �, �, �) =

1
�  +  

1
��

�  (2.5) 

 
Rõ ràng rằng, hàm chi phí tính toán của DSC ít hơn rất 

nhiều. MobileNet sử dụng 3x3 DSC, các phép tính toán ít hơn 
từ tám đến chín lần so với phép tích chập truyền thống, trong 
khi độ chính xác giảm đi một phần nhỏ. 

Bảng 1. So sánh các mô hình kiến trúc [1] 

Kiến trúc 
Mạng trích xuất 

đặc trưng 
mAP Số lượng tham số 

 Deeplab-VGG 21.1% 33.1 M 
SSD 300 Inception V2 22.0% 13.7 M 

 MobileNetV1 19.3% 6.8 M 

Từ Bảng 1 ta nhận thấy số lượng phép tính và số lượng 
tham số của MobileNet so với các kiến trúc tiền nhiệm ít hơn rõ 
rệt. 

Kiến trúc của MobileNet 

 
Hình 5. Kiến trúc mô hình MobileNet 

C. MobileNet - SSD 
 

 
Hình 6. Kiến trúc của MobileNetV1 - SSD 

 
Kiến trúc của MobileNet - SSD được xây dựng trên kiến 

trúc MobileNet. SSD có thể nhận diện vật thể với các lớp khác 
nhau.  
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Hàm Mất mát 
Hàm Mất mát của thuật toán SSD có công thức: 

�(�, �, �, �)  =  
1
� (�����(�, �)  +  �����(�, �, �)) (2.6) 

Trong đó N là số lượng matched default boxes. Nếu � =
 0, loss có giá trị mặc định là 0.  

IV. KẾT QUẢ ỨNG DỤNG 

A. Kết quả thử nghiệm hệ thống phân loại chanh 
Tiến hành thử nghiệm trên tập Training 

 

 

Hình 7. Sơ đồ quá trình huấn luyện 

Quá trình như mô tả trên Hình 7 bắt đầu bằng việc đưa bộ 
đưa bộ dữ liệu bao gồm tập Train và tập Validation đã được thu 
thập từ trước lên Google Colab. Khi bộ dữ liệu đã được tải lên 
hoàn chỉnh thì quá trình đào tạo hệ thống bắt dầu. Hệ thống 
được đào tạo bằng thuật toán MobileNet V1-SSD với epoch 
bằng 100.  

Epoch ở đây là số lần học của máy với một epoch hoàn 
thành là khi máy đã học đầy đủ và hoàn chỉnh 1102 ảnh đã thu 
thập được. Epoch cần có được xác định dựa vào hàm Mất mát. 
Hàm Mất mát là đánh giá xác suất sai lệch khi đưa một hình ảnh 
đầu vào mà nhận diện sai. Nếu giá trị của hàm Mất mát càng 
nhỏ thì mô hình học càng tốt. Theo dõi qúa trình đào tạo tại 
Epoch thứ 100 hàm Mất mát đã có dấu hiệu hội tụ. Việc học có 
thể dừng lại để tránh hiện tượng mô hình bị quá khớp.   

 

 
Hình 8. Biểu đồ hàm Mất mát của mô hình MobileNetV1 – SSD 

 

Từ đồ thị trên Hình 8 ta có nhận xét, hàm Mất mát trong 
quá trình đào tạo là dạng dốc thoải. Từ epoch 0 đến 60 hàm Mất 
mát giảm mạnh sau đó từ epoch 90 đến 99 thì hàm Loss có xu 
hướng ổn định và ít dao động. Điều này chứng tỏ mô hình đã 
hội tụ và ta tiến hành dừng đào tạo. Nhận thấy tại epoch thứ 97 
hàm Mất mát đạt giá trị nhỏ nhất xấp xỉ 0.4027, ta chọn mô hình 
tại lần học này là mô hình phân loại chất lượng chanh trong hệ 
thống. 

Tiến hành thử nghiệm trên tập Test 
 

Bảng 2. Kết quả tiến hành thử nghiệm trên tập Test 
 

Mô hình Kiến trúc mô 
hình 

Số lượng 
hình ảnh 
trên tập 

Test 

Độ chính 
xác (%) 

lemon.onx MobileNet 
V1 106 96.23% 

Số lượng hình ảnh trên tập Test là 106, kết quả nhận diện 
đúng là 102 ảnh, sai 4 ảnh. Bài báo kết luận độ chính xác của 
mô hình đạt 96.23%. 

Một vài hình ảnh về kết quả thử nghiệm trên tập Test: 

 

 

Hình 9. Kết quả thực nghiệm nhận diện 

Qua kết quả ta thấy, mô hình AI đã có khả năng phân loại 
với độ chính xác cao. Mô hình đã phân loại chính xác chanh 
chất lượng tốt và chanh chất lượng kém. Mô hình phát hiện và 
phân loại chính xác với đa dạng về nền ảnh trong ảnh và xác 
định đúng quả chanh với các loại quả khác. Tuy nhiên với 
những đồ vật và loại quả có hình dáng và màu sắc có độ tương 
đồng cao với quả chanh như: quả lê màu vàng, nắp chai màu 
xanh, … mô hình vẫn đưa ra dự đoán nhầm lẫn. 

B. Tốc độ xử lý sản phẩm đã được phân loại. 

Tại chức năng nhận diện, quả nhận diện được rất tốt, đạt độ 
chính xác xấp xỉ 97% với phông nền được chọn màu trắng là 
màu của băng chuyền.  

Tốc độ xử lý khung hình với thuật toán phát hiện và phân 
loại chanh trên Jetson Nano là ấn tượng với 40 FPS (Frame per 
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Second – Khung hình trên giây). Điều này cho phép hệ thống 
hoạt động theo thời gian thực và không bỏ lỡ quả chanh nào khi 
đi qua băng chuyền với tốc độ nhanh. 

V. KẾT LUẬN 

Bài báo đề xuất phát triển hệ thống phân loại hoa quả và đã 
đạt được những kết quả khả quan. Đầu tiên, mô hình được đào 
tạo đạt khả năng nhận diện quả chanh và phân loại chất lượng 
chanh với độ chính xác cao. Bên cạnh đó, bài báo đề xuất một 
hệ thống phân loại chanh khép kín và các nền tảng phần cứng 
đi kèm. Cuối cùng, bài báo đưa ra kết quả phân loại hoa quả ấn 
tượng đi kèm với tốc độ phân loại theo thời gian thực trên nền 
tảng máy tính nhúng Jetson Nano với tốc độ 40 FPS. 

Tuy nhiên, hệ thống vẫn tồn tại những hạn chế nhất định. 
Cánh tay Robot mới dừng lại ở mức mô hình chưa phải là một 
cánh tay công nghiệp do đó tốc độ phân loại của cánh tay còn 
chậm. Điều này sẽ được cải thiện khi lắp đặt hệ thống vào những 
nhà máy có các cơ cấu chấp hành phân loại chuyên nghiệp hơn. 
Thêm vào đó, mô hình phân loại hoa quả còn có sự nhầm lẫn 
trong quá trình phân loại đối với các vật thể và loại quả có hình 
dáng gần giống quả chanh. Hạn chế này có thể cải thiện bằng 
việc thu thập thêm dữ liệu ngoài thực tế trong quá trình triển 
khai hệ thống sau đó đào tạo lại mô hình AI. Từ đó có thể đạt 
được mục đích ban đầu đặt ra là nâng cao năng suất thu hoạch, 
phân loại chất lượng hoa quả, giảm sức lao động của con người 
và tiến lên hiện đại hóa quy trình phân loại hoa quả khép kín. 
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Abstract - Mã kiểm tra chẵn lẻ mật độ thấp phi nhị 
phân (NB-LDPC - Nonbinary Low-Density Parity-
Check Codes) cho phẩm chất sửa lỗi tốt hơn so với 
phiên bản mã nhị phân cùng loại. Tuy nhiên, bộ giải 
mã NB-LDPC có độ phức tạp rất cao, đặc biệt là quá 
trình xử lý nút kiểm tra. Bài báo này đánh giá chất 
lượng sửa lỗi của một số thuật toán giải mã mới cho 
mã NB-LDPC trên các trường khác nhau với các mã 
có độ dài từ mã khác nhau. Kết quả cho thấy độ lớn 
của trường hữu hạn và độ dài từ mã sẽ quyết định đến 
phẩm chất của bộ giải mã. Với độ phức tạp thấp, các 
thuật toán này thể hiện tính khả thi cao trong việc hiện 
thực hóa bộ giải mã trên nền tảng phần cứng, có khả 
năng ứng dụng trong các thiết bị thuộc hệ thống 
truyền thông tiên tiến hay các bộ nhớ đọc ghi tốc độ 
cao. 
Keywords - NB-LDPC, thuật toán giải mã, S-TMM, 
TEC-TMM. 

I. GIỚI THIỆU 
 Mã kiểm tra chẵn lẻ mật độ thấp phi nhị phân 
(NB-LDPC) được định nghĩa trên trường GF(q) (q > 
2) gồm q phần tử được phát triển bởi Davey và 
MacKay [1]. Mã NB-LDPC tốt hơn dạng nhị phân 
của nó về phẩm chất sửa lỗi và khả năng sửa lỗi cụm 
khi độ dài từ mã thay đổi. Tuy nhiên, cấu trúc bộ 
giải mã lại có độ phức tạp cao và yêu cầu bộ nhớ 
lớn, đặc biệt cho bộ xử lý nút kiểm tra (CNU - 
Check Node Unit). Điều này làm hạn chế thông 
lượng tối đa và tài nguyên tối thiểu cho cấu trúc bộ 
giải mã. 
 Thuật toán giải mã nguyên bản cho mã NB-
LDPC là thuật toán tổng tích (QSPA Q-ary Sum-
Product Algorithm) [1] được coi là thuật toán giải 
mã cho phẩm chất sửa lỗi tối ưu, với trả giá là độ 
phức tạp cao. Để giảm độ phức tạp giải mã, một số 
thuật toán xấp xỉ như thuật toán min-sum mở rộng 
(EMS - Extended Min-Sum) [2] và thuật toán min-
max [3] đã được đề xuất nhằm giảm độ phức tạp của 
CNU chính là quá trình phức tạp nhất của bộ giải mã 
NB-LDPC. 
 Thuật toán min-max [3] sử dụng các bộ so sánh 
thay cho các bộ cộng trong [2] nhằm đơn giản hóa 
cấu trúc của CNU cũng như tránh việc tăng các phép 
toán số học. Hiện nay, thuật toán Trellis EMS (T-
EMS) [4], [5] được đề xuất nhằm tăng thông lượng 
cho các bộ giải mã NB-LDPC chấp nhận trả giá về 
vùng nhớ lớn hơn, do các bản tin đầu ra của CNU 
được tạo ra đồng thời. Nghiên cứu [12] đã phát triển 

một bộ giải mã thích nghi có độ phức tạp thấp dựa 
trên thuật toán này. Công trình [10] đã kết hợp thuật 
toán Tổng-tích trên miền Logarit và phép biến đổi 
FFT nhằm giảm độ phức tạp của bộ giải mã. Tuy 
nhiên, phương pháp này thực hiện giải mã theo thuật 
toán tràn (flooding) khiến bộ giải mã khó thực hiện 
việc giải mã song song. Các phương pháp thực hiện 
giải mã theo lớp (layered) cho phép giải mã song 
song, giúp giảm yêu cầu tài nguyên phần cứng sẽ 
được nghiên cứu trong bài báo này. Trong [6], thuật 
toán Trellis min-max đơn giản hóa (S-TMM - 
Simplified Trellis Min-Max) được đề xuất dựa trên 
nghiên cứu trong [4], không chỉ tăng được thông 
lượng bộ giải mã mà còn giúp giảm độ phức tạp của 
CNU. Bài báo tiến hành đánh giá chất lượng giải mã 
của hai thuật toán giải mã mới cho mã NB-LDPC là 
S-TMM và TEC-TMM (Two-Extra- Column Trellis 
Min-Max), đánh giá khả năng của các bộ mã NB-
LDPC với các tham số độ dài và độ lớn của trường 
hữu hạn khác nhau. Các kết quả mô phỏng cho thấy 
phẩm chất giải mã rất tốt của mã NB-LDPC, và sự 
phụ thuộc của phẩm chất bộ giải mã vào độ lớn 
trường hữu hạn và độ dài từ mã. Các thuật toán này 
có độ phức tạp giảm đi rất nhiều so với các thuật 
toán gốc, kết hợp với khả năng cho phép giải mã 
phân lớp đã thể hiện tính khả thi cao trong quá trình 
hiện thực hóa trên các nền tảng phần cứng.  
 Phần tiếp theo của bài báo được trình bày như 
sau: Mục II giới thiệu tổng quan về mã NB-LDPC 
và các thuật toán giải mã S-TMM, TEC-TMM. 
Trong mục III, bài báo trình bày kết quả đánh giá 
phẩm chất một số mã NB-LDPC trên cơ sở sử dụng 
các thuật toán giải mã được trình bày ở Mục II qua 
kết quả mô phỏng, cuối cùng là phần Kết luận. 

II. KHÁI QUÁT MÃ NB-LDPC VÀ MỘT SỐ 
THUẬT TOÁN GIẢI MÃ MỚI 

2.1. Giới thiệu mã  NB-LDPC 
 Mã NB-LDPC được xác định bởi một ma trận 
kiểm tra H gồm M hàng và N cột. Ma trận H có tính 
chất thưa, nghĩa là phần lớn các vị trí trong ma trận 
có giá trị 0, các phần tử khác không còn lại có giá trị 
hmn thuộc trường GF(q).Gọi dc là trọng lượng 
hàng,dv là trọng lượng cột của ma trận H. Mã NB-
LDPC được phân loại thành mã có quy tắc và mã 
không có quy tắc, trong đó mã có quy tắc là mã có 
các giá trị dc và dv không đổi. Mã NB-LDPC được 
biểu diễn thông qua đồ hình Tanner tương ứng với 
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ma trận H, với các nút biến biểu diễn N cột và các 
nút kiểm tra biểu diễn M hàng. N(m) và M(n) tương 
ứng biểu diễn tập dc nút biến nối tới nút kiểm tra thứ 
m và dv nút kiểm tra nối tới nút biến thứ n. Qm,n(a) 
và Rn,m(a) là ký hiệu các bản tin trao đổi giữa n nút 
biến và m nút kiểm tra (V2C - Variable node to 
Check node) và từ m nút kiểm tra tới n nút biến 
(C2V - Check node to Variable node) cho mỗi ký tự 
a∈GF(q). Các từ mã đúng là các từ mã thỏa mãn 
phương trình kiểm tra chẵn lẻ, thuật toán giải mã lặp 
là thuật toán được sử dụng phổ biến cho giải mã 
NB-LDPC, bao gồm quá trình xử lý nút biến và quá 
trình xử lý nút kiểm tra, trong đó xử lý nút kiểm tra 
luôn là quá trình có độ phức tạp lớn nhất và sẽ quyết 
định đến độ phức tạp của thuật toán. 
2.2.Một số thuật toán giải mã mới cho mã NB-
LDPC 
 Nghiên cứu [6] đã đề xuất thuật toán S-TMM tạo 
các bản tin đầu ra của nút kiểm tra song song bằng 
cách tạo cột mở rộng ∆Q(a). Thuật toán S-TMM 
được trình bày trong nội dung Thuật toán 1. Ban 
đầu, véc-tơ dc giá trị từ nút biến Qm,n(a) được chuyển 
từ miền thường (miền normal) sang miền delta (là 
việc sắp xếp lại các giá trị độ tin cậy sao cho phần tử 
0 có độ tin cậy lớn nhất) bằng biểu thức ∆Qm,n(a+ 
zn) = Qm,n(a), với zn là giá trị quyết định cứng thứ n 
với độ tin cậy cao nhất, khi đó hàng đầu tiên của 
lưới sẽ là đường tối ưu cho phần tử 0 của trường, ký 
hiệu là path 0. Tiếp theo, thuật toán tiến hành tìm 
bản tin đáng tin cậy nhất, m1(a) cho symbol 

( )a GF q� , và vị trí tương ứng của chúng trong lưới.  
Thuật toán 1: Thuật toán S-TMM [6] 
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6 : if then
7 :
8 : elseif then
9 :
10 : else
11:
12 : endif
13 :endfor

Output : R
Đường tối ưu cho các phần tử trường khác 0 sẽ là 
các đường chứa ít nhất một phần tử khác 0 với một 
giá trị LLR khác 0. Tập cấu hình (configuration set) 
được xét là conf(1,2) là một tập gồm các đường khả 
thi được tạo từ giá trị tin cậy nhất m1(a) với tối đa 2 
độ lệch (deviation). Giá trị LLR (Log Likelihood 

Ratio) của đường là giá trị lớn nhất trong các giá trị 
LLR trên đường đó, và phần tử trường tương ứng 
với mỗi đường là tổng của các phần tử trường trên 
đường đó.  
 Với mỗi phần tử trường a khác 0, sẽ tồn tại q/2 
đường có thể có nếu xét tập cấu hình conf(1,2). 
Đường tối ưu cho mỗi phần tử trường sẽ là đường có 
giá trị LLR nhỏ nhất trong số q/2 đường đang xét. 
Giá trị LLR của đường tối ưu này sẽ dùng để xây 
dựng giá trị trong cột mở rộng cho phần tử trường a. 
Thuật toán 2: Thuật toán TEC-TMM [7] 
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4 : for do
5 if then
6
7 else
8
9 endif
10 endfor

Output : R
  Nghiên cứu [7] đã đề xuất thuật toán TEC-
TMM dựa trên thuật toán S-TMM nhằm giảm độ 
phức tạp trong kiến trúc phần cứng với chất lượng 
gần như tương đương. Thuật toán 2 trình bày các 
bước của thuật toán TEC-TMM. Sự khác nhau giữa 
2 thuật toán được thể hiện từ tại các bước được in 
đậm trong hai thuật toán. Trong thuật toán này, 2 cột 
mở rộng là ∆Q'(a) và ∆Q''(a)được tạo để cập nhật 
bản tin đầu ra nút kiểm tra. Cột phụ đầu tiên ∆Q'(a) , 
và các chỉ số độ lệch được xây dựng tương tự như 
thuật toán [6]. Đường tối ưu thứ 2 với giá trị LLR 
nhỏ thứ 2 được dùng để xây dựng cột mở rộng thứ 2 
là ∆Q''(a). Bản tin đầu ra nút kiểm tra được cập nhật 
sử dụng giá trị của 2 cột mở rộng này và các chỉ số 
độ lệch đã tìm ra ở bước trước.  

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA 
CÁC THUẬT TOÁN GIẢI MÃ MỚI 

3.1 Mô hình mô phỏng 
 Thuật toán được viết và chạy mô phỏng trên 
phần mềm để đánh giá chất lượng giải mã. Sơ đồ mô 
phỏng được thể hiện trong Hình 1, với mô hình 
được là mô hình Monte Carlo để tính lỗi khung 
(frame) sử dụng với 1 từ mã được xem là 1 khung. 
Chức năng của các khối trong sơ đồ đánh giá chất 
lượng thuật toán giải mã được trình bày như sau: 

- Khối tạo bản tin ngẫu nhiên: Sử dụng hàm 
random để tạo ngẫu nhiên bản tin cần truyền. Vì bộ 
mã được xây dựng trên trường GF(q), mỗi một 
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symbol ứng với log2(q) bits, độ dài bản tin là k nên 1 
bản tin có độ dài k.log2(q) bits. 

- Khối mã hóa NB-LDPC: Bản tin được ánh 
xạ sang thành dạng symbols rồi được mã hóa theo 
thuật toán đã chọn. 

Hình 1. Sơ đồ mô phỏng đánh giá chất lượng thuật toán giải mã 
- Khối điều chế: Bản tin được ánh xạ lại dưới 

dạng bits có độ dài n.log2(q) bits và được đưa vào 
điều chế BPSK. 

- Kênh truyền: Là kênh AWGN, nhiễu được sinh 
ngẫu nhiên theo phân bố Gauss và được cộng trực 
tiếp vào tín hiệu. 

- Khối giải điều chế: Tính toán xác suất tiên 
nghiệm ứng với mỗi symbol của từ mã nhận được. 

- Khối giải mã: Đầu vào là xác suất tiên nghiệm 
ứng với mỗi symbol của từ mã, sau khi giải mã lặp 
theo thuật toán đã chọn, ta thu được từ mã. 

- Khối tính lỗi: Kết quả của bộ giải mã sẽ được 
loại bỏ các bit kiểm tra, chuyển về dạng bit và so 
sánh với chuỗi bit bản tin ban đầu. 
3.2 Đánh giá chất lượng giải mã của thuật toán S-
TMM và TEC-TMM 
 Hình 2 thể hiện kết quả đánh giá chất lượng giải 
mã của thuật toán giải mã S-TMM và TEC-TMM 
với cùng bộ mã NB-LDPC(35,23) trên trường GF(8) 
trên kênh AWGN, với số vòng lặp cực đại là 10. 

 
Hình 2. So sánh chất lượng thuật toán S-TMM và TEC-
TMM với bộ mã NB-LDPC(35,23) trên trường GF(8) 

Từ kết quả nhận được cho thấy thuật toán S-
TMM và thuật toán TEC-TMM cho phẩm chất giải 
mã là gần như tương đương, với độ lợi 5dB tại BER 
10-3 và 6.2dB tại BER 10-6 khi so sánh với việc 
không sử dụng mã hóa thể hiện trên đường BER 

BPSK. Với chất lượng giải mã tương đương nhưng 
thuật toán TEC-TMM giúp giảm độ phức tạp phần 
cứng nhờ thay thế các khối tìm giá 2 trị nhỏ nhất 
trong S-TMM bằng khối tìm 1 giá trị nhỏ nhất trong 
TEC-TMM, số lượng bit trao đổi giữa nút biến và 
nút kiểm tra cũng được giảm xuống đáng kể [7][9], 
đặc biệt đối với các trường lớn, khi dc rất lớn hơn 
q/2.  
3.3. Đánh giá chất lượng giải mã của thuật toán 
TEC-TMM với bộ mã có độ dài khác nhau 
 Chất lượng giải mã của bộ mã NB-LDPC càng 
được thể hiện rõ khi độ dài từ mã càng tăng [1].  
Hình 3 thể hiện kết quả mô phỏng chất lượng giải 
mã của 2 bộ mã NB-LDPC(75,45) và NB-
LDPC(120,69) theo thuật toán TEC-TMM trên 
trường GF(16), các tham số khác của mô hình tương 
tự như đã thực hiện với các mô phỏng ở Mục 3.1. 

 
Hình 3. Đánh giá chất lượng của thuật toán TEC-TMM 
với hai bộ mã NB-LDPC(75, 45) và NB-LDPC (120,69) 

trên trường GF(16) 
 Từ kết quả nhận được cho thấy, bộ mã có từ mã 
dài hơn là NB-LDPC (120,69) có độ dài từ mà 
120*4=480 bit cho chất lượng giải mã tốt hơn mã 
NB-LDPC (75,45) với độ dài từ mã là 300 bit. Bộ 
mã dài hơn cho độ lợi 0.5dB ở mức BER 10-5, và 
xấp xỉ 1dB ở mức BER10-7. Bộ mã dài cho độ lợi 
7dB ở BER 8.10-6 khi so sánh với việc không sử 
dụng mã hóa, trong khi mã ngắn hơn cho độ lợi 
5.5dB khi thực hiện so sánh tương tự. Do vậy, với 
mã NB-LDPC, bộ mã càng dài sẽ càng cho chất 
lượng giải mã tốt hơn, thể hiện rõ ở các vùng SNR 
thấp. 
3.4. Đánh giá chất lượng giải mã thuật toán TEC-
TMM trên hai trường khác nhau 
 Một trong các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng 
mã NB-LDPC là trường thể hiện mã, theo [1], chất 
lượng của bộ mã trên trường có bậc cao hơn cho 
chất lượng tốt giải mã tốt hơn so với việc thể hiện 
chúng trên các trường bậc thấp, do khi được biểu 
diễn qua các phần tử khác không của trường, thông 
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tin không những được chứa trong các symbol này 
mà còn được chứa trong từng bit của từng phần tử.  

 
Hình 4. Đánh giá chất lượng thuật toán giải mã TEC-TMM 

với bộ mã NB-LDPC(35,23) trên GF(8) và NB-
LDPC(120,69) trên GF(16) 

 
Hình 5. Đánh giá chất lượng thuật toán giải mã TEC-TMM 
với bộ mã NB-LDPC(56, 28) trên GF(8) và NB-LDPC(60, 

30) trên GF(16) 
 Khi độ lớn của trường càng lớn, số bit trên một 
phần tử trường càng lớn, thông tin chứa trong mỗi 
bit sẽ nhỏ hơn, do đó ảnh hưởng đến chất lượng 
chuỗi tin sẽ ít hơn khi xảy ra lỗi ở bit đó. Điều này 
được minh họa trên kết quả mô phỏng chất lượng 
giải mã của hai bộ mã có tốc độ mã xấp xỉ nhau là 
NB-LDPC(35,23) trên trường GF(8) và bộ mã NB-
LDPC(120,69) trên trường GF(16) theo thuật toán 
TEC-TMM (Hình 4). Kết quả mô phỏng cho thấy bộ 
mã NB-LDPC(120,69) trên trường GF(16) cho chất 
lượng giải mã tốt hơn nhiều so với mã còn lại, cho 
độ lợi xấp xỉ 2 dB tại tỉ lệ lỗi bit BER 8.10-7. 
 Bài báo cũng thực hiện mô phỏng kết quả đánh 
giá phẩm chất giải mã của hai mã có độ dài xấp xỉ 
nhau với cùng tốc độ mã 1/2 trên hai trường GF(8) 
và GF(16). Kết quả mô phỏng trên Hình 5 cũng cho 
thấy mã NB-LDPC (60,30) trên GF(16) cho chất 
lượng tốt hơn mã NB-LDPC (56,28) trên trường 
GF(8) với độ lợi 0.7dB tại BER 10-6. 

IV. KẾT LUẬN 
 Bài báo đã đánh giá và so sánh chất lượng giải 
mã của một số thuật toán giải mã mới cho mã NB-
LDPC trên các trường khác nhau, với độ dài từ mã 
khác nhau. Kết quả cho thấy với mã NB-LDPC, độ 
lớn của trường hữu hạn q và độ dài từ mã sẽ quyết 
định tới phẩm chất của bộ mã. Thuật toán S-TMM 
và TEC-TMM đều cho chất lượng giải mã rất tốt với 
sàn lỗi rất thấp. Với độ phức tạp thấp và khả năng 
thực hiện giải mã phân lớp, các thuật toán này rất 
phù hợp cho việc triển khai trên phần cứng, thể hiện 
tính khả thi cao cho các ứng dụng viễn thông và bộ 
nhớ đọc ghi tốc độ cao.   
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Abstract— Việc mở rộng quy mô của chất bán dẫn oxide 
metal bổ sung CMOS (Complementary Metal Oxide 
Semiconductor) đã dẫn đến lớp SiO2 (Silicon dioxide) 
được sử dụng làm điện môi cổng trở nên quá mỏng (~1.4 
nm) làm cho dòng điện rò cổng quá lớn. Do đó, thay thế 
SiO2 bằng một vật liệu oxide mới có độ dày vật lý lớn 
hơn và có hằng số điện môi cao hơn (high-k) như HfO2, 
Al2O3 là cần thiết. Bằng cách sử dụng các vật liệu high-k 
này, chúng ta có thể tăng độ dày của lớp cách điện để 
giảm dòng rò cổng nhưng vẫn đảm bảo duy trì được tính 
năng của bóng bán dẫn MOSFET (Metal Oxide 
Semiconductor Field Effect Transistor). Tuy nhiên, 
những vật liệu high-k này lại có các đặc tính điện tử kém 
hơn SiO2, chẳng hạn như xu hướng kết tinh và nồng độ 
cao của các khiếm khuyết điện tử. Vì vậy, các nghiên cứu 
chuyên sâu đang được tiến hành để phát triển các vật 
liệu oxide này thành các vật liệu mới có tính năng vượt 
trội và độ tin cậy cao. Ngoài ra, ứng dụng phần mềm mô 
phỏng NanoHUB trong nghiên cứu vật liệu và linh kiện 
bán dẫn cũng được đề cập trong bài báo này.  

Keywords- Vật liệu cách điện,  metal oxide 
semiconductor field effect transistor (MOSFET), mô 
phỏng, NanoHUB. 

I.  GIỚI THIỆU 
Vào năm 1945, chiếc máy tính đầu tiên được ra đời 

có tên là ENIAC, ENIAC có thể tính toán các phép tính 
trong vòng 30 phút trong khi con người phải mất một 
ngày mới thực hiện xong. Thế nhưng ENIAC lại nặng 
đến 30 tấn, với diện tích chiếm hết một căn phòng và 
tiêu tốn năng lượng rất lớn.  

Ngày nay, máy tính hay các thiết bị điện tử như 
điện thoại thông minh là những thứ thiết yếu không thể 
thiếu được cho mỗi cá nhân. Điều này đã chứng minh 
cho sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp 
điện tử trong suốt nhiều thập kỉ qua. Tất cả đều là nhờ 
vào công nghệ bán dẫn. Công nghệ bán dẫn đã khiến 
cho các thiết bị của chúng ta nhanh hơn, ít tốn năng 
lượng hơn và đặc biệt là ngày càng nhỏ hơn. Các bóng 
bán dẫn ngày nay đã có tốc độ nhanh hơn và có diện 
tích nhỏ hơn rất nhiều so với vài thập kỉ trước. Với 
tiềm năng tăng trưởng của các nước đang phát triển 
như hiện nay sẽ giúp cho ngành công nghiệp bán dẫn 
phát triển hơn nữa trong tương lai. Trong bài báo này, 

tác giả đã tìm hiểu và nghiên cứu cách thức hoạt động 
của bóng bán dẫn transistor hiệu ứng trường MOSFET 
(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor), 
các vật liệu được sử dụng làm đế bán dẫn MOSFET, 
các vật liệu cách điện mới được sử dụng làm điện môi 
cổng MOSFET, cũng như những khó khăn trong việc 
đưa được những vật liệu mới vào sử dụng và việc phải 
thu nhỏ MOSFET ở mức tối ưu nhất. 

Để đáp ứng được nhu cầu ngày càng phát triển của 
công nghệ, ngành bán dẫn đã thay đổi liên tục và phát 
triển rất nhanh trong những năm qua. Theo sau sự phát 
triển đó là các thiết bị bán dẫn ngày càng được thiết kế 
nhỏ lại nhờ đưa vào sử dụng vật liệu Si (Silicon), mà từ 
đó chúng ra đã tạo ra được những tấm Si Wafer. Trên 
các tấm Si Wafer đó cho phép chúng ta tăng rất nhiều 
số lượng transistor, nhờ vậy mới tăng được hiệu suất 
làm việc lên rất nhiều lần. Tuy nhiên với nhu cầu phát 
triển ngày càng cao, chúng ta lại phải nghiên cứu ra 
được những chất bán dẫn mới có thể cho phép thiết kế 
nhỏ hơn nữa và có các đặc tính vật lý tối ưu hơn nhưng 
vẫn phải đảm bảo duy trì độ ổn định bởi Si gần như đã 
đến giới hạn về các đặc tính vật lý. Vì vậy, vấn đề đang 
đặt ra là cần phải tìm ra một vật liệu bán dẫn mới có 
thể đáp ứng mọi yêu cầu trên và phải tốt hơn Si để có 
thể sớm thay thế cho Si [1 – 5].  

  Để đáp ứng yêu cầu về chi phí thấp hơn nữa, 
ngành công nghiệp bán dẫn đã giảm đáng kể kích 
thước trong khi đó vẫn phải đảm bảo duy trì tính năng 
tối thiểu để chế tạo vi mạch tích hợp đến phạm vi nm 
(nanomet). Việc giảm kích thước tỷ lệ với việc nâng 
cao tính năng của bóng bán dẫn MOSFET. Trong 
MOSFET, sự giảm liên tục về độ dày lớp cách điện 
SiO2 – vật liệu thông dụng nhất được sử dụng làm 
màng mỏng oxide cổng – đang được nghiên cứu trong 
suốt những năm qua. Độ dày SiO2 phải được giảm để 
nâng cao đặc tính của các linh kiện bán dẫn bởi vì các 
chất điện môi mỏng hơn sẽ cải thiện các đặc tính của 
kênh ngắn. Việc thu nhỏ liên tục các thiết bị trong 
ngành công nghiệp điện tử là công nghệ tiên phong. Sự 
tồn tại của giới hạn độ dày cho SiO2 vào khoảng 10–12 
Å. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta vẫn giữ Si là vật 
liệu đế bán dẫn cơ bản nhưng sẽ phải sử dụng vật liệu 
mới có độ bền cao làm vật liệu điện môi cổng thay thế 
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cho vật liệu thông thường là SiO2. Trong số đó, 
hafnium dioxide (HfO2) đang nổi lên là vật liệu có tiềm 
năng lớn nhất thay thế SiO2, do chủ yếu có hằng số 
điện môi cao và có tính ổn định khi tiếp xúc với bề mặt 
Si từ đó tạo ra một bề mặt chung [6 – 11]. Mặc dù, 
HfO2 có tính ổn định về mặt nhiệt động lực học chống 
lại sự phân hủy tổng thể dưới dạng Hf và SiO2 khi phát 
triển trên bề mặt Si. Tuy nhiên phản ứng giữa các bề 
mặt vẫn có thể xảy ra mà từ đó hình thành một lớp 
màng mỏng oxit giữa HfO2 và bề mặt Si. Hơn nữa, việc 
nghiên cứu các khiếm khuyết có thể xảy ra liên quan 
đến việc di chuyển số lượng nguyên tử trên bề mặt 
phân cách cũng là vấn đề quan trọng.  

 

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

A. Giới Thiệu Phần Mềm Nghiên Cứu NanoHUB 
Tác giả đã sử dụng phần mềm mô phỏng vật liệu và 
linh kiện bán dẫn có tên là NanoHUB để thực hiện 
nghiên cứu trong bài báo này. NanoHUB.org cung cấp 
dịch vụ và có cộng đồng hơn 65.000 người dùng tại 
hơn 172 quốc gia với khả năng mô phỏng trực tuyến. 
Với hơn 85 công cụ mô phỏng, các tài liệu liên quan về 
công nghệ nano, hơn 1000 tài nguyên trên nanohub 
được cung cấp miễn phí cho mọi đối tượng sử dụng. 
NanoHUB còn cung cấp nguồn tài liệu miễn phí dành 
cho việc nghiên cứu, giáo dục và cộng tác trong lĩnh 
vực công nghệ nano được phát triển bởi “Mạng lưới 
công nghệ nano máy tính (NCN) do NSF tài trợ”. 
NanoHUB giúp cho người dùng tìm hiểu về công nghệ 
nano, cung cấp các tài liệu bao gồm các bài thuyết trình 
trực tuyến, khóa học, modules, tài liệu giảng dạy... 
Điều quan trọng nhất là NanoHUB cung cấp rất nhiều 
công cụ mô phỏng mà người dùng có thể mô phỏng 
trực tiếp trên website mà không cần phải cài đặt phần 
mềm hay sử dụng bất kỳ thiết bị nào khác. Các mô 
phỏng thực tế không chạy trực tiếp trên máy tính của 
người dùng mà thực hiện trên một chương trình phụ trợ 
phức tạp có thể phân phối tải tính toán tới các tài 
nguyên tính toán của NanoHUB tại Đại học Purdue, 
Mỹ hoặc trên lưới tính toán. NanoHUB cũng cung cấp 
môi trường cộng tác thông qua không gian làm việc, 
các cuộc họp trực tuyến, nhóm người dùng và các trang 
phát triển wiki. 
Hầu hết các ứng dụng của NanoHUB đều dành cho 
ngành điện tử, từ các mô hình thiết bị bán dẫn cho đến 
mô phỏng các dây nano. Công cụ mô phỏng các chất 
bán dẫn của NanoHUB có thể giải quyết các vấn đề về 
các chấm lượng tử, cộng hưởng trong diode, ống nano 
carbon, dây nano, điểm nối của PN, tụ điện, MOSFET, 
finFET, và những thứ khác. Khả năng mô phỏng trên 
NanoHUB cũng khác với hầu hết các phương tiện mô 
phỏng trực tuyến khác.  
Người dùng có thể tương tác và thiết lập thử nghiệm số 
liệu của họ, xem kết quả, so sánh giữa các lần chạy mô 
phỏng khác nhau. Nhóm tác giả đã chọn phần mềm 

NanoHUB để thực hiện mô phỏng trong nghiên cứu vì 
tính ưu việt, tiện lợi và độ tin cậy cao của phần mềm 
này [12]. 
 

B. Thiết Lập Các Điều Kiện Mô Phỏng 
Trong bài báo này, nhóm tác giả đã sử dụng MOSFET 
loại p kênh dẫn n như hình 1 bao gồm: một đế tinh thể 
bán dẫn Si loại p gọi tắt là p-Si, trên đế tạo hai vùng 
dẫn điện giàu điện tử loại n và đồng thời tạo hai chân 
cực là cực nguồn S (Source) và cực máng D (Drain) 
cho hai vùng dẫn điện n. Trên bề mặt hai vùng này tạo 
một lớp cách điện mỏng loại SiO2. Cực cửa G (Gate) ở 
chính giữa nằm cách ly với kênh n qua lớp cách ly SiO2 
và cực cửa G được phủ một lớp kim loại thường là Al. 
Trong khảo sát sự phụ thuộc đặc tính của MOSFET 
vào chiều dày mỗi loại vật liệu của lớp cách điện thì 
chiều dài L của kênh dẫn n được giữ cố định L = 100 
nm là chiều dài tối thiểu đã được thiết lập sẵn và không 
thể giảm được hơn nữa trong NanoHUB. Điện áp cực 
cửa VG cũng được giữ cố định là 3 V, tác giả chỉ thay 
đổi chiều dày của mỗi lớp cách điện và thay đổi vật 
liệu của lớp cách điện. Đối với tất cả các vật liệu cách 
điện, chiều dày cực tiểu của lớp cách điện trong phần 
mềm mô phỏng NanoHUB là 10 nm. Khi chiều dày của 
lớp cách điện lớn hơn 50 nm thì dòng điện cực máng ID 
trong đặc tính I – V của MOSFET hầu như không thay 
đổi được nữa, do đó chiều dày cực đại của lớp cách 
điện được tác giả thiết lập trong bài báo này là 50 nm.  
   

 
 
Hình 1. Các điều kiện thiết lập cho mô phỏng p - Si MOSFET 
kênh dẫn n khi độ dày lớp cách điện SiO2 là cực đại dmax = 50 

nm. 
 
Đối với các thông số mô phỏng được thiết lập cố định 
như trong hình 1 thì dòng điện cực máng ID khi độ dày 
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của lớp cách điện SiO2 là cực đại dmax = 50 nm được 
thể hiện trong hình 2 và cực tiểu dmin = 10 nm được thể 
hiện trong hình 3. Khi MOSFET hoạt động thì cực 
nguồn S được nối với đế bán dẫn và nối đất nên điện áp 
cực nguồn VS = 0 V. Các điện áp đặt vào các chân cực 
cửa G và cực máng D là so với chân cực nguồn S. 
Nguyên tắc cung cấp nguồn điện cho các chân cực sao 
cho hạt dẫn đa số chạy từ cực nguồn S qua kênh dẫn về 
cực máng D để tạo nên dòng điện cực máng ID. Điện áp 
đặt vào cực cửa VG có chiều sao cho MOSFET hoạt 
động ở chế độ giàu hạt dẫn hoặc ở chế độ nghèo hạt 
dẫn.  
Nguyên lý hoạt động của p – Si MOSFET kênh dẫn n 
như sau: 
1. Để các điện tử tự do chuyển động từ cực nguồn S 

về cực máng D thì đặt một điện áp trên cực máng 
D thỏa mãn điều kiện VDS > 0 và giữ không đổi. 

2. Khi VGS = 0 thì dưới tác dụng của điện áp VDS, các 
điện tử tự do chuyển động từ cực nguồn S về cực 
máng D tạo nên dòng điện cực máng ID. 

3. Nếu VGS > 0 thì càng có nhiều điện tử tự do được 
hút về kênh làm nồng độ hạt dẫn trong kênh tăng 
lên, dẫn đến độ dẫn điện của kênh tăng lên và dòng 
điện ID tăng lên. Chế độ làm việc này gọi là chế độ 
giàu hạt dẫn. 

4. Nếu VGS < 0 thì các điện tử tự do bị đẩy ra xa kênh 
làm mật độ hạt dẫn trong kênh giảm xuống, độ dẫn 
điện của kênh giảm xuống và dòng điện ID giảm 
xuống. Chế độ làm việc này gọi là chế độ nghèo 
hạt dẫn. 

 

 
 
Hình 2. Dòng điện cực máng ID của p - Si MOSFET kênh dẫn 

n khi độ dày lớp cách điện SiO2 là cực đại dmax = 50 nm. 
 

 
 
Hình 3. Dòng điện cực máng ID của p - Si MOSFET kênh dẫn 

n khi độ dày lớp cách điện SiO2 là cực tiểu dmin = 10 nm. 
 

III. KẾT QUẢ  
Kết quả tính toán giá trị dòng điện cực máng ID của 
MOSFET phụ thuộc vào độ dày lớp cách điện và sự 
thay đổi vật liệu của lớp cách điện dựa vào kết quả mô 
phỏng đặc tính I – V của MOSFET bằng ứng dụng 
NanoHUB được trình bày ở bảng 1 và hình 4 dưới đây. 
 

Bảng 1. Bảng đo đạc giá trị dòng điện cực máng ID của 
MOSFET khi thay đổi độ dày và khi thay đổi vật liệu của lớp 

cách điện. 
 

Độ dày 
lớp 

cách 
điện d 
[nm] 

Dòng điện cực máng ID [mA] khi 
điện áp cực cửa cố định là VG = 3 [V] 

SiO2 HfO2 Al2O3 HfSiO4 

10 8.0 71.0 23.2 29.2 
15 4.4 47.0 14.3 18.2 
20 2.7 34.0 9.9 12.8 
25 1.8 28.0 7.2 9.6 
30 1.0 21.0 5.5 7.4 
35 0.7 19.0 4.3 5.9 
40 0.5 15.0 3.4 4.8 
45 0.2 12.0 2.7 3.9 
50 0.1 11.0 2.2 3.3 
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Hình 4. Sự phụ thuộc của giá trị dòng điện cực máng ID của 
MOSFET vào độ dày và sự thay đổi vật liệu của lớp cách 
điện khi điện áp cực cửa được giữ cố định là VG = 3 [V]. 

 
Từ bảng 1 và hình 4, chúng ta thấy rõ ràng là khi độ 
dày của lớp cách điện tăng lên thì giá trị dòng điện cực 
máng ID của MOSFET giảm xuống hay nói cách khác 
để tăng tính năng của MOSFET thì việc giảm độ dày 
của lớp cách điện cổng là cần thiết. Sự thay đổi này xảy 
ra đúng với bất kỳ vật liệu của lớp cách điện nào. Tuy 
nhiên, khi độ dày của lớp cách điện giảm xuống đáng 
kể thì dòng điện rò cổng lại tăng lên vượt mức cho 
phép, dẫn đến tính năng của MOSFET giảm xuống 
thấp đến mức không thể ứng dụng được trong thực tế là 
vấn đề không thể bỏ qua được [13, 14]. Vì vậy, việc 
khảo sát tính năng của MOSFET phụ thuộc vào sự thay 
đổi vật liệu của lớp cách điện cổng có hằng số điện môi 
tĩnh cao (high-k) là rất quan trọng. 
Hơn nữa, từ số liệu ở bảng 1 và hình 4, trong trường 
hợp độ dày lớp cách điện d = 10 nm thì ID khi sử dụng 
HfO2 tốt hơn nhiều so với SiO2 (hơn khoảng 8.8 lần) và 
tốt nhất trong bốn chất, đối với Al2O3 thì ID gấp khoảng 
2.9 lần so với SiO2 và đối với HfSiO4 thì ID gấp hơn 
khoảng 3.6 lần so với SiO2. Để giải thích cho điều này, 
tác giả đã thống kê hằng số điện môi tĩnh (k), độ rộng 
vùng cấm thực nghiệm và độ lệch vùng dẫn (đồng 
thuận) của Si đối với các vật liệu của lớp cách điện 
khác nhau.  
 

Bảng 2. Hằng số điện môi tĩnh (k), độ rộng vùng cấm thực 
nghiệm và độ lệch vùng dẫn (đồng thuận) của Si trên các vật 

liệu là ứng cử viên cổng điện môi. 
 

 Hằng số 
điện môi 

tĩnh k 

Độ rộng 
vùng cấm 

[eV] 

CB bù 
[eV] 

Si  1.1  
SiO2 3.9 9.0 3.2 
Si3N4 7.0 5.3 2.4 
Al2O3 9.0 8.8 2.8 
HfO2  25.0 5.8 1.4 

HfSiO4  11.0 6.5 1.8 
La2O3 30.0 6.0 2.3 

 
Số liệu thống kê ở bảng 2 giúp chúng ta hiểu rõ và lý 
giải được khuynh hướng thay đổi của kết quả ở hình 4.  
Trong đồ thị hình 4, giá trị dòng điện cực máng ID của 
MOSFET khi độ dày lớp cách điện HfO2 là 50 nm có 
giá trị lớn hơn khoảng 1.3 lần so với giá trị ID của 
MOSFET khi độ dày lớp cách điện SiO2 là 10 nm. Như 
vậy, nếu chúng ta sử dụng HfO2 làm vật liệu của lớp 
cách điện cổng thì chúng ta vẫn có thể tăng độ dày của 
lớp cách điện HfO2 để giảm dòng điện rò cổng trong 
khi vẫn duy trì được tính năng của MOSFET.  
Qua các kết quả nghiên cứu trên, các vật liệu được 
dùng làm lớp cách điện cổng có hằng số điện môi tĩnh 
càng cao thì tính năng của MOSFET vẫn được duy trì 
khi tăng độ dày vật lý lớp cách điện cổng. Từ đó có thể 
khẳng định rằng kết quả nghiên cứu mà tác giả thực 
hiện dựa trên phần mềm mô phỏng NanoHUB là chính 
xác [12]. 
 

IV. KẾT LUẬN 
Trong bài báo này, tác giả đã nghiên cứu sự thay đổi 
vật liệu của lớp cách điện cổng để nâng cao tính năng 
của các thế hệ MOSFET tiếp theo, từ đó đề xuất các 
vật liệu cách điện tốt nhất sử dụng cho các đế tinh thể 
bán dẫn mới. Để tăng tính năng MOSFET, tác giả đã 
chỉ ra là có thể thay thế vật liệu cách điện phổ biến 
SiO2 bằng các vật liệu cách điện có hằng số điện môi 
tĩnh cao (high-k) như: HfO2, HfSiO4 và Al2O3. Ngoài 
ra, tác giả đã khảo sát và khẳng định được việc sử dụng 
phần mềm mô phỏng NanoHUB cho vật liệu và linh 
kiện bán dẫn vẫn cho ra kết quả chính xác.  
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