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PHẦN I

TỔNG QUAN VỀ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN ĐIỆN TỬ-VIỄN THÔNG

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ
CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT VIỄN THÔNG
Tên chƣơng trình:
Chƣơng trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
Trình độ đào tạo:
Tiến sĩ
Ngành/Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật viễn thông  Telecommunications Engineering
Mã ngành/chuyên ngành:
62520208
(Ban hành theo Quyết định số
/QĐ-ĐHBK-SĐH ngày tháng năm 2015
của Hiệu trƣởng Trƣờng ĐH Bách khoa Hà Nội)
1.

Mục tiêu đào tạo

1.1

Mục tiêu chung

Đào tạo Tiến sĩ ngành/chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông có trình độ chuyên môn cao, có khả
năng nghiên cứu độc lập và lãnh đạo nhóm nghiên cứu các lĩnh vực của chuyên ngành, có tƣ duy
khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành, có khả năng
trình bày - giới thiệu các nội dung khoa học, đồng thời có khả năng đào tạo các bậc Đại học và
Cao học.
1.2

Mục tiêu cụ thể

Sau khi đã kết thúc thành công chƣơng trình đào tạo, Tiến sĩ ngành/chuyên ngành Kỹ thuật
viễn thông:
- Có khả năng phát hiện và trực tiếp giải quyết các vấn đề khoa học thuộc các lĩnh vực kỹ
thuật viễn thông.
- Có khả năng dẫn dắt, lãnh đạo nhóm nghiên cứu thuộc các lĩnh vực (kỹ thuật) viễn thông.
- Có khả năng nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp công nghệ thuộc lĩnh vực nói
trên trong thực tiễn.
- Có khả năng cao để trình bày, giới thiệu (bằng các hình thức bài viết, báo cáo hội nghị,
giảng dạy đại học và sau đại học) các vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực nói trên.
2. Thời gian đào tạo
Hệ tập trung liên tục: 3 năm liên tục đối với NCS có bằng ThS, 4 năm đối với NCS có bằng
ĐH.
Hệ không tập trung liên tục: NCS có văn bằng ThS đăng ký thực hiện trong vòng 4 năm đảm
bảo tổng thời gian học tập, nghiên cứu tại Trƣờng là 3 năm và 12 tháng đầu tiên tập trung liên
tục tại Trƣờng.
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3. Khối lƣợng kiến thức
Khối lƣợng kiến thức bao gồm khối lƣợng của các học phần Tiến sĩ và khối lƣợng của các
học phần bổ sung đƣợc xác định cụ thể cho từng loại đối tƣợng tại mục 4.
- NCS đã có bằng ThS: tối thiểu 8 tín chỉ học phần Tiến sĩ + khối lƣợng bổ sung (nếu có).
- NCS mới có bằng ĐH: tối thiểu 8 tín chỉ học phần Tiến sĩ + 39 tín chỉ (không kể luận văn)
của Chƣơng trình Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông. Tùy thuộc vào
tổng số tín chỉ của chƣơng trình đào tạo đại học của NCS mà NCS đƣợc miễn tối đa 22 tín
chỉ trong tổng số 39 tín chỉ thuộc chƣơng trình Thạc sĩ Khoa học.
4. Đối tƣợng tuyển sinh
Đối tƣợng tuyển sinh là các thí sinh đã có bằng Thạc sĩ với ngành/chuyên ngành tốt nghiệp
phù hợp (đúng ngành/chuyên ngành) hoặc gần phù hợp với ngành/chuyên ngành Kỹ thuật viễn
thông. Đối với các thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học, chỉ tuyển sinh ngành/chuyên ngành tốt
nghiệp phù hợp (đúng ngành/chuyên ngành). Mức độ ”phù hợp hoặc gần phù hợp“ với
ngành/chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử, đƣợc định nghĩa cụ thể ở mục 4.1 sau đây.
4.1

Định nghĩa

- Ngành/chuyên ngành phù hợp (đúng):
 Kỹ thuật điện tử
 Kỹ thuật viễn thông
 Kỹ thuật điện tử, truyền thông
 Kỹ thuật điện, điện tử
 Kỹ thuật máy tính
- Ngành/chuyên ngành gần phù hợp:
 Kỹ thuật y sinh
 Kỹ thuật điện
 Hệ thống thông tin
 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 Sƣ phạm Kỹ thuật Điện tử
 Công nghệ thông tin
 Khoa học máy tính
 Kỹ thuật Cơ điện tử
 Các ngành khác có liên quan đến Kỹ thuật viễn thông sẽ do hội đồng khoa học xem xét
cụ thể.
4.2

Phân loại đối tƣợng ngành

- Đối tƣợng A1: Thí sinh có bằng ThS Khoa học của ĐH Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc
gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Học viện Công nghệ Bƣu Chính Viễn
thông, Đại học Đà Nẵng, Học viện Kỹ thuật quân sự, ThS Khoa học các trƣờng đại học ở
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nƣớc ngoài có uy tín cấp, với ngành tốt nghiệp cao học đúng với ngành/chuyên ngành
Tiến sĩ.
- Đây là đối tƣợng không phải tham gia học bổ sung.

- - Đối tƣợng A2: Thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đúng, phù hợp với
ngành/chuyên ngành xếp loại “Xuất sắc” hoặc loại “Giỏi”. Đối với bằng tốt nghiệp xếp
loại “Giỏi” yêu cầu ngƣời dự tuyển là tác giả của ít nhất 01 bài báo đã đăng trong tạp
chí/kỷ yếu hội nghị chuyên ngành có phản biện độc lập, đƣợc Hội đồng chức danh Giáo
sƣ Nhà nƣớc tính điểm, có trong danh mục Viện chuyên ngành quy định hoặc ngƣời dự
tuyển đạt thành tích sinh viên nghiên cứu khoa học từ giải ba cấp Trƣờng trở lên.
-

Đây là đối tƣợng phải tham gia học bổ sung toàn bộ chƣơng trình thạc sĩ khoa học.

- - Đối tƣợng A3: Thí sinh có bằng ThS và không thuộc đối tƣợng A1.
- Đây là đối tƣợng phải tham gia học bổ sung.
5. Quy trình đào tạo, điều kiện công nhận đạt
- Quy trình đào tạo đƣợc thực hiện theo học chế tín chỉ, tuân thủ Quyết định số 3341/QĐĐHBK-SĐH ngày 21/8/2014 về tổ chức và quản lý đào tạo Sau đại học của Hiệu trƣởng
Trƣờng ĐH Bách khoa Hà Nội.
- Các học phần bổ sung, học phần tiến sĩ và chuyên đề tiến sĩ phải đạt mức điểm C trở lên
(xem mục 6).
6. Thang điểm
Khoản 6a Điều 62 của Quy định 3341/2014 quy định:
Việc chấm điểm kiểm tra - đánh giá học phần (bao gồm các điểm kiểm tra và điểm thi kết
thúc học phần) đƣợc thực hiện theo thang điểm từ 0 đến 10, làm tròn đến một chữ số thập phân
sau dấu phẩy. Điểm học phần là điểm trung bình có trọng số của các điểm kiểm tra và điểm thi
kết thúc (tổng của tất cả các điểm kiểm tra, điểm thi kết thúc đã nhân với trọng số tƣơng ứng của
từng điểm đƣợc quy định trong đề cƣơng chi tiết học phần).
Điểm học phần đƣợc làm tròn đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy, sau đó đƣợc chuyển
thành điểm chữ với mức nhƣ sau:
Điểm số từ
8,5 – 10 chuyển thành điểm A (Giỏi)
Điểm số từ
7,0 – 8,4 chuyển thành điểm B (Khá)
Điểm số từ
5,5 – 6,9 chuyển thành điểm C (Trung bình)
Điểm số từ
4,0 – 5,4 chuyển thành điểm D (Trung bình yếu)
Điểm số dƣới
4,0
chuyển thành điểm F (Kém)
7. Nội dung chƣơng trình
7.1

Cấu trúc

Cấu trúc chƣơng trình đào tạo trình độ Tiến sĩ gồm có 3 phần nhƣ bảng sau đây.
P
Nội dung đào tạo
A1
A2
A3
hần
HP bổ sung
0
CT ThS KH
16TC  Bổ sung  4TC
1
HP TS
8TC
2
TLTQ
2TC (thực hiện và báo cáo trong năm học đầu tiên)
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CĐTS
3

NC khoa học và
Luận án TS

Tổng cộng 3 CĐTS, mỗi CĐTS 2TC (thực hiện trong 2
năm đầu)
90 TC (thực hiện trong 3 năm đối với hệ tập trung liên tục
và 04 năm đối với hệ không tập trung liên tục)

Lƣu ý:
Số TC qui định cho các đối tƣợng trong là số TC tối thiểu NCS phải hoàn thành.
Đối tƣợng A2 phải thực hiện các học phần qui định trong chƣơng trình ThS Khoa học của
ngành tƣơng ứng, không cần thực hiện luận văn ThS.
Các HP bổ sung đƣợc lựa chọn từ chƣơng trình đào tạo Thạc sĩ của ngành đúng chuyên ngành
Tiến sĩ.
Việc qui định số TC của HP bổ sung cho đối tƣợng A3 do Hội đồng khoa học Viện chuyên
ngành và ngƣời hƣớng dẫn (NHD) quyết định dựa trên cơ sở đối chiếu các học phần trong bảng
kết quả học tập ThS của thí sinh với chƣơng trình ThS hiện tại của ngành đúng chuyên ngành
Tiến sĩ nhƣng phải đảm bảo số TC tối thiểu và tối đa trong bảng.
Các HP TS đƣợc NHD đề xuất từ chƣơng trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ của trƣờng nhằm
trang bị kiến cần thiết phục vụ cho đề tài nghiên cứu cụ thể của LATS.
7.2 Học phần bổ sung
7.2.1 Đối với NCS chƣa có bằng thạc sĩ (Đối tƣợng A2)
- NCS phải hoàn thành các học phần bổ sung trong thời hạn 2 năm kể từ ngày ký quyết định
công nhận là NCS gồm các học phần ở trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật viễn thông theo
chƣơng trình cụ thể nhƣ sau:
NỘI DUNG
MÃ SỐ
TÊN HỌC PHẦN
TÍN CHỈ
KHỐI
LƢỢNG
Phần 1. Kiến thức chung
Kiến
thức SS6011
Triết học
3
3(3-0-0-6)
chung
Tiếng Anh
6
6(3-6-0-12)
FL6010
Phần 2. Kiến thức cơ sở
Kiến thức cơ sở ET4380
Thông tin vệ tinh
2
2(2-1-0-4)
bắt buộc chung
Tổ chức và quy hoạch mạng
2
2(2-1-0-4)
ET4410
(17 TC)
viễn thông
3
Kỹ thuật siêu cao tần
3(3-1-0-6)
ET4090
Thông tin quang
3
3(3-1-0-6)
ET4310
Mạng máy tính
3
3(3-0-1-6)
ET4230
Thông tin di động
2
2(2-1-0-4)
ET4330
2
Kỹ thuật mạng nâng cao
2(2-1-0-4)
ET4280
Kiến thức cơ sở ET4430
Lập trình nâng cao
2
2(2-0-1-4)
tự chọn (5 TC) ET4290
Hệ điều hành
2
2(2-1-0-4)
Phân tích và thiết kế hƣớng đối
3
3(3-1-0-6)
ET4060
tƣợng
Thiết kế hệ nhúng
2
2(2-1-0-4)
ET4360
Thiết kế VLSI
3
3(3-1-0-6)
ET4340
Điện tử công nghiệp
2
2(2-0-1-4)
ET4350
Định vị sử dụng vệ tinh
3
3(3-0-1-6)
ET5260
Mạng thông tin hàng không
3
3(3-1-0-6)
ET4150
Viễn thám và GIS
3
3(3-0-1-6)
ET5270
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Dẫn đƣờng và quản lý không lƣu
Phần 3. Kiến thức Chuyên ngành

2

2(2-1-0-4)

Lọc số và mã hóa băng con

2

2(2-0-0-4)

ET6190

Mô hình hóa hệ thống và các
phƣơng pháp mô phỏng số

2

2(2-0-0-4)

ET6050

Tƣơng thích điện từ

2

2(1,5-1-0-4)

2

2(2-0-0-4)

2

2(1,5-1-0-4)

2

2(1,5-1-0-4)

ET5290
Chuyên ngành ET6020
bắt buộc (8 TC)

ET6060
Chuyên ngành ET6040
tự chọn (6 TC)
ET6030
ET6070
ET6110
ET6430

Xử lý tín hiệu không gian thời
gian
Mạng băng rộng
Phân tích thiết kế hệ thống thông
tin vô tuyến
Kỹ thuật trải phổ và ứng dụng
Mạng thông tin quang thế hệ
mới
Tối ƣu vô tuyến cho các mạng
thông tin di động thế hệ mới

2

2(1,5-0,5-0,54)

2

2(2-0-0-4)

2

2(1,5-1-0-4)
2(1,5-0,5-0,5-

ET6150

Truyền thông băng siêu rộng

2

ET6140

Truyền thông đa phƣơng tiện

2

4)
2(1,5-1-0-4)

- *NCS tốt nghiệp đại học theo chƣơng trình đào tạo có khối lƣợng 155 tín chỉ trở lên và có
kế hoạch học tập chuẩn đủ 5 năm học đƣợc xét miễn tối đa 22 TC thuộc khối kiến thức cơ
sở. NCS tốt nghiệp theo chƣơng trình đào tạo có khối lƣợng từ 140 đến 154 tín chỉ và có
kế hoạch học tập chuẩn đủ 4,5 năm học đƣợc xét miễn tối đa 11 TC thuộc khối kiến thức
cơ sở.
7.2.2 Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành gần (Đối tƣợng A3)
Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành gần với ngành/chuyên ngành đề nghị học các học phần bổ
sung thuộc danh mục sau:
TT
1
2

MÃ SỐ
ET6020
ET6190

3
4

ET6050

5
6

ET6040

7
8

ET6060

ET6030

TÊN HỌC PHẦN
Lọc số và mã hóa băng con
Mô hình hóa hệ thống và các
phƣơng pháp mô phỏng số
Tƣơng thích điện từ
Xử lý tín hiệu không gian thời
gian
Mạng băng rộng
Phân tích thiết kế hệ thống thông
tin vô tuyến

TÍN CHỈ

KHỐI
LƢỢNG

2

2(2-0-0-4)

2

2(2-0-0-4)

2

2(1,5-1-0-4)

2

2(2-0-0-4)

2

2(1,5-1-0-4)

2

2(1,5-1-0-4)

ET6070

Kỹ thuật trải phổ và ứng dụng

2

2(1,5-0,5-0,54)

ET6110

Mạng thông tin quang thế hệ
mới

2

2(2-0-0-4)

8

9

ET6430

Tối ƣu vô tuyến cho các mạng
thông tin di động thế hệ mới

2

ET6150

Truyền thông băng siêu rộng

2

ET6140

Truyền thông đa phƣơng tiện

2

10

11
7.3

2(1,5-1-0-4)
2(1,5-0,5-0,54)
2(1,5-1-0-4)

Học phần Tiến sĩ

7.3.1 Danh mục học phần Tiến sĩ
TT

MÃ SỐ

1

ET7111

2

ET7000

3

ET7010

4

ET7041

5

ET7051

GIẢNG VIÊN

TÍN
CHỈ

KHỐI
LƢỢNG

1. PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
2. TS. Lê Dũng

2

2(2-0-0-4)

1.PGS.TS. Hoàng Mạnh
Thắng
2. PGS.TS. Nguyễn Thúy Anh

2

2(2-1-0-4)

2

2(2-1-0-4)

2

2(2-1-0-4)

2

2(2-0-0-4)

2

2(2-1-0-4)

2

2(2-1-0-4)

1. PGS.TS. Vũ Văn Yêm
2. PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

2

2(2-0-0-4)

TÊN HỌC PHẦN
Kỹ thuật truyền thông
hình ảnh
Lý thuyết phi tuyến tính
và ứng dụng vào truyền
thông

Mã hóa kênh
Phƣơng pháp viết báo cáo
khoa học bằng tiếng Anh
Mạch quang tích hợp kích
thƣớc nano: Nguyên lý và
ứng dụng

1. TS. Phạm Văn Tiến
2. PGS.TS. Nguyễn Văn Đức
3. PGS.TS. Nguyễn Hữu
Trung
1. PGS. TS. Phạm Ngọc Nam
2. TS. Trƣơng Thu Hƣơng
1. PGS.TS. Đào Ngọc Chiến
2. PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hải
1. TS. Phạm Văn Tiến
2. PGS. TS. Hoàng Mạnh
Thắng
3. TS. Trần Quang Vinh
1. TS. Phạm Văn Tiến
2. TS. Vƣơng Hoàng Nam

6

ET7071

Mạng cảm biến và đa
chặng không dây

7

ET7081

Đa phƣơng tiện không
dây

8

Công nghệ vô tuyến
điều khiển bằng phần
ET7091 mềm SDR trong kiến
trúc máy thu vô tuyến
điện

9

ET7101

Thiết kế, mô phỏng các
phần tử siêu cao tần

1. PGS.TS. Vũ Văn Yêm
2. TS. Phạm Thành Công
3. TS. Phan Xuân Vũ

2

2(2-0-0-4)

10

ET7131

Kỹ thuật mạng quanq:
định tuyến và cấp phát
tài nguyên

1. TS. Trƣơng Thu Hƣơng
2. TS. Hoàng Phƣơng Chi

2

2(2-0-0-4)

Lý thuyết Wavelet và
ứng dụng

1. PGS.TS. Nguyễn Hữu
Trung
2. PGS. TS. Nguyễn Quốc
Trung

2

2(2-0-0-4)

11

ET7291

9

* Nghiên cứu sinh có thể chọn một học phần tự chọn liên quan đến lĩnh vực toán tối ƣu trong
các học phần do khoa Toán phụ trách hoặc chọn tối đa hai học phần tự chọn trong chƣơng trình
đào tạo Tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử cho phù hợp với yêu cầu của đề tài nghiên cứu.
7.3.2 Mô tả tóm tắt học phần Tiến sĩ
ET7000 Lý thuyết phi tuyến tính và ứng dụng vào truyền thông 2(2-1-0-4)
Học phần trình bày các khía cạnh khác nhau của lý thuyết phi tuyến tính và các ứng dụng của
nó vào truyền thông, bao gồm: ứng dụng phi tuyến tính trong mã hóa nguồn tin, mã hóa
đƣờng truyền, và các vấn đề liên quan đến bảo mật.
ET7000 Nonlinear theory and its applications in communications 2(2-1-0-4)
This course presents different aspects of nonlinear theory and its applications in
communications including source coding, channel coding and cryptography.
ET7010 Mã hóa kênh 2(2-1-0-4)
Học phần này truyền đạt các kiến thức về các phƣơng pháp mã kênh phục vụ cho mục đích
sửa lỗi gây ra nhiễu do đƣờng truyền vô tuyến. Các loại mã kênh đƣợc giới thiệu trong môn
học này gồm: Mã khối, mã cuộn (convolutional code), Mã Turbo, mã BHC, mã reel
solomon và mã không gian thời gian. Bên cạch việc giới thiệu các loại mã sửa sai, các
phƣơng pháp ghép xen cho các loại mã tƣơng ứng cũng đƣợc trình bầy.
ET7010 Channel coding 2(2-1-0-4)
This course focuses on channel coding methods used for correcting errors caused by noise of
radio channel. The channel coding theories presented in this course include block code,
convolutional code, Turbo code, BHC code, real solomon code and space and time code.
Interleaving method for different codes will also be presented.
ET7041 Phƣơng pháp viết báo cáo khoa học bằng tiếng Anh 2(2-1-0-4)
Học phần giúp sinh viên có các kỹ năng viết báo cáo khoa học dùng tiếng Anh với các cấu
trúc ngữ pháp thƣờng dùng cho báo cáo khoa học, cách bố cục một báo cáo khoa học và cách
trích dẫn tài liệu tham khảo...
ET7041 Technical English writing 2(2-1-0-4)
The aim of this course is to help students to improve their technical English writing skills.
This course presents common grammar structures used in technical reports, outline of a
technical report and citation techniques…
ET7051 Mạch quang tích hợp kích thƣớc nano: Nguyên lý và ứng dụng 2(2-0-0-4)
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Học phần này nhằm mục đích mang lại cho NCS những kiến thức nâng cao về lĩnh vực trƣờng
điện từ, đặc biệt là các hiện tƣợng điện từ xảy ra trong các cấu trúc kích thƣớc nano ứng dụng
trong lĩnh vực điện tử và viễn thông. NCS sẽ đƣợc tiếp cận với những khái niệm cơ bản và
nâng cao về bản chất vật lý của các vật thể kích thƣớc nano, đƣợc trang bị các kỹ năng sử
dụng cho mô phỏng và thiết kế các cấu trúc, thiết bị nano ứng dụng trong điện tử và viễn
thông.
Nội dung: Các phƣơng pháp luận chung của công nghệ nano: phân loại; phƣơng pháp chế tạo;
thuộc tính. Lý thuyết giam hãm, định hƣớng, và phân tách năng lƣợng điện từ trong các cấu
trúc dẫn sóng nano. Các linh kiện quang nano: bộ điều chế; bộ ghép/tách năng lƣợng. Các cấu
trúc hội tụ năng lƣợng quang nano. Các ứng dụng của mạch quang tích hợp kích thƣớc nano
trong điện tử và viễn thông.
ET7051 Nanometer Integrated Optical Circuits: Principles and Applications 2(2-0-0-4)
This course offers students advanced knowledge on electromagnetic fields, especially on the
electromagnetic phenomena in nanometer structures using in electronics and
telecommunications. Students will be able to understand basic and advanced concepts on
physical properties of nanometer structures, to have skills for analysis and design of
nanometer structures and components using for electronic and telecommunication
applications.
Contents: Basic theories of nano technology: classification, manufacturing methods,
properties. Principles for confining, guiding, and dividing electromagnetic energy in
nanometer structures. Nanometer optical components: modulator, splitter/divider.
Configuration for focusing optical energy in nanoscale. Applications of nanometer
integrated optical circuits in the field of electronics and telecommunications.
ET7071 Mạng cảm biến và đa chặng không dây 2(2-1-0-4)
Mạng truyền thông cảm biến không dây (wireless sensor network - WSN) và mạng di động đa
chặng không dây (mobile ad hoc network - MANET) đƣợc quan tâm nhiều trong những năm
gần đây bởi cả giới nghiên cứu và công nghiệp nhờ vào tiềm năng ứng dụng trong dân sự và
quân sự. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề kỹ thuật phải giải quyết để triển khai thành công các hệ
thống nói trên tại hiện trƣờng. Môn học này dẫn dắt NCS hƣớng tới các mục tiêu:Tiếp cận
hiện trạng tiến bộ nghiên cứu trên thế giới trong lĩnh vực WSN/MANET. Phƣơng pháp luận
phân tích và thiết kế các kiến trúc truyền thông: định tuyến, truyền tải, điều khiển truy nhập tài
nguyên vô tuyến. Đề xuất các thuật toán và cơ chế nhằm tối ƣu hóa hiệu năng truyền thông
trong điều kiện ràng buộc về băng thông, năng lƣợng pin, kích thƣớc, v.v. Thiết kế kiến trúc
phần cứng và phần mềm hệ thống của các nút mạng WSN/MANET. Xây dựng mô phỏng và
phát triển các hệ thống thí nghiệm (testbed) phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu.
ET7071 Wireless sensor ad hoc network 2(2-1-0-4)
Wireless sensor network (WSN) and mobile ad hoc network (MANET) have been an interest
for both research and industry recently due to their many potential applications. However,
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there are still many technical problems that need to be solved before WSN/MANET can be
widely deployed. This course helps students to understand the state of the art in
WSN/MANET, analysis and design methodologies for communicaton architectures including
routing, transmission and radio channel access control. The students will also learn different
algorithms and mechanisms for optimal communications under bandwidth, power
consumption and size constraints. Hardware architecture and software design of
WSN/MANET nodes, simulation and testbed design are other topics of the course.
ET7081 Đa phƣơng tiện không dây 2(2-1-0-4)
Các thách thức kỹ thuật gặp phải khi triển khai các ứng dụng đa phƣơng tiện phân tán trong
hệ thống thông tin không dây, đặc biệt là các công nghệ mạng di động. Phƣơng pháp luận
phân tích và thiết kế các kiến trúc truyền thông và xử lý tín hiệu đa phƣơng tiện trong môi
trƣờng không dây; đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu chất lƣợng dịch vụ (QoS) cho các ứng
dụng đa phƣơng tiện. Đề xuất các thuật toán và cơ chế nhằm tối ƣu hóa chất lƣợng tín hiệu
đa phƣơng tiện trong điều kiện ràng buộc về tài nguyên tính toán và thông tin. Xây dựng mô
phỏng và phát triển các hệ thống thí nghiệm (testbed) phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu.
ET7081 Wireless multimedia communications 2(2-1-0-4)
This course presents challenges and technical problems encountered when deploying
distributed multimedia applications in wireless communication systems, especially in mobile
communication.
The main contents of this course include: analysis and design
methodologies for communication architectures and multimedia singal processing in wireless
communications; evaluation of QoS guarantee of multimedia applications; algorithms and
mechanisms for optimizing the quality of multimedia signal under computational resource
constraints; simulation and testbed design.
ET7091 Công nghệ vô tuyến điều khiển bằng phần mềm SDR trong kiến trúc máy thu
vô tuyến điện 2(2-0-0-4)
Học phần nhằm trang bị cho nghiên cứu sinh kiến trúc máy thu vô tuyến tiên tiến dùng công
nghệ SDR. Xử lý lấy mẫu tín hiệu thông dải và xử lý tín hiệu băng cơ sở trong kiến trúc máy
thu dùng SDR. Một số ứng dụng của công nghệ SDR: trong máy thu vô vô tuyến điện và
máy thu định vị vệ tinh toàn cầu...
ET7091 Software defined radio (SDR) technology in radio receivers 2(2-0-0-4)
This course provides students with knowledge on architectures; bandpass signal sampling
processing and baseband signal processing of SDR based advanced radio receivers;
applications of SDR in radio receivers and SPS receivers.
ET7101 Thiết kế, mô phỏng các phần tử siêu cao tần 2(2-0-0-4)
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Mục tiêu: Học phần nhằm trang bị cho nghiên cứu sinh: Phƣơng pháp tính toán thiết kế các
phần tử, mô đun siêu cao tần tuyến tính và phi tuyến trong kiến trúc máy phát, máy thu vô
tuyến điện. Kỹ năng mô phỏng các phần tử, mô đun dùng các phần mềm chuyên dụng. Công
nghệ mới, xu hƣớng phát triển của kiến trúc máy thu vô tuyến điện
Nội dung: Tổng quan về tính toán thiết kế các phần tử siêu cao tần. Thiết kế một số phần tử,
mô đun siêu cao tần tuyến tính. Mô phỏng dùng ADS (Advanced Design System) một số
phần tử, mô đun siêu cao tần tuyến tính. Thiết kế một số phần tử, mô đun siêu cao tần phi
tuyến. Mô phỏng dùng ADS (Advanced Design System) một số phần tử, mô đun siêu cao tần
phi tuyến.
ET7101 Design and simulation of microwave components 2(2-0-0-4)
Objective: This subject is to train students on methods for analysis and design of linear and
nonlinear components, modules in microwave regime using radio transceivers. Skills for
simulation of components, modules by using professional software. New trends and
technologies for development of radio transceiver.
Contents: Overview of simulation and design of microwave components. Design of typical
microwave linear components and modules. Simulation of linear components and modules by
using ADS software package. Design of typical nonlinear components and modules.
Simulation of nonlinear components and modules by using ADS software package.
ET7111 Kỹ thuật truyền thông hình ảnh 2(2-0-0-4)
Học phần này nhằm mang lại cho NCS các kiến thức liên quan đến truyền thông hình ảnh,
tập trung vào các kỹ thuật nén ảnh tĩnh và ảnh động. Học phần cũng định hƣớng cho học viên
xây dựng và triển khai các kỹ thuật này trong các hệ thống truyền thông hình ảnh thông qua
các bài tập lớn học phần, từ đó có thể tăng cƣờng năng lực nghiên cứu và tự nghiên cứu của
học viên để giải quyết các bài toán truyền thông hình ảnh trên thực tế.
ET7111 Visual communication technology 2(2-0-0-4)
This course focuses on image communications especially on compression techniques for still
images and motion images. The students will be able to apply those techniques in image
communication systems in course projects, which strengthens the research capability of
students in solving real problems in image communications.
ET7131 Kỹ thuật mạng quang: định tuyến và cấp phát tài nguyên 2(2-0-0-4)
Mục tiêu: Cung cấp kiến thức về một số kỹ thuật đƣợc thực hiện trên mặt phẳng kiểm soát
của mạng quang nhằm kiểm soát tài nguyên mạng (bƣớc sóng, khe thời gian) và tìm đƣờng
cho kết nối hợp lý theo cách nhà quản trị mạng mong muốn.
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Nội dung: Kiến thức cơ bản về cấu trúc của mạng quang. Vấn đề trên mặt phẳng kiểm soát
của mạng quang. Các thuật toán định tuyến. Các thuật toán về cấp phát tài nguyên.
ET7131 Optical network techniques: routing and resource allocation 2(2-0-0-4)
Objective: provides students with knowledge on techniques used on control plane of optical
networks in order to manage the network resources (wavelength, time slot) and to find
connecting path in accordance with requiremens of the network operator.
Contents: basic knowledge on the structure of optical networks. Network’s control plane.
Routing algorithms. Resource allocation algorithms.
ET7291 Lý thuyết Wavelet và ứng dụng 2(2-0-0-4)
Mục tiêu: Biến đổi wavelet đƣợc xem nhƣ là công cụ quan trọng trong xử lý tín hiệu hiện đại
cũng nhƣ trong lĩnh vực toán ứng dụng. Biến đổi Wavelet có khả năng mô tả các đột biến
hiệu quả ở tín hiệu. Mục đích của học phần là nghiên cứu lý thuyết wavelet, lĩnh vực ứng
dụng của lý thuyết wavelet, xây dựng các thuật toán xử lý tín hiệu hiệu quả áp dụng trong
lĩnh vực xử lý tín hiệu nhƣ nén ảnh; lĩnh vực thông tin; lĩnh vực y sinh trong đó các biến đổi
thời gian – tần số đóng vai trò quan trọng. Khóa học có các dự án nghiên cứu và mô phỏng.
Nội dung: Giới thiệu tổng quan. Cơ sở thời gian rời rạc và các băng lọc. Cơ sở thời gian liên
tục và biến đổi wavelet. Lý thuyết khung và khai triển vƣợt khung wavelet. Phân tích đa phân
giải, băng lọc đa chiều. Các ứng dụng điển hình (Speech, audio, image, video compression,
Signal denoising, Feature extraction).
ET7291 Wavelet theory and applications 2(2-0-0-4)
Objective: wavelet transform is considered an important tool in modern signal processing and
in applied mathematics. Wavelet transform is capable of describing effectively sudden
changes of signals. The objective of this course is to study the wavelet theory, application
fields of the theory and to develop efficient signal processing algorithms which can be
applied in signal processing such as image compression, communication and biomedical in
which time- frequency transformation is essential. This course also includes simulation and
project work.
Contents: fundamentals of wavelet theory. Discrete time domain and filter bank. Continous
time domain and wavelet tranform. Frame theory and overcompleteness. Multi resolution
analysis, multi dimentional filter bank. Typical applications: Speech, audio, image, video
compression, signal denoising, feature extraction.
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7.3.3. Kế hoạch học tập các học phần Tiến sĩ
Nghiên cứu sinh phải hoàn thành các học phần Tiến sĩ trong vòng 24 tháng kể từ ngày Ký
quyết định công nhận NCS và theo kế hoạch năm học. HP TS đƣợc coi là đạt nếu điểm kết thúc
đạt từ C trở lên
Các HP TS đƣợc thực hiện theo các bƣớc sau:
Bước 1: Khi NCS nhập học, NCS phải đăng ký học các HP TS và nộp cho Viện ĐT Sau đại
học.
Bước 2: Viện Điện tử-Viễn thông lên kế hoạch tổ chức lớp và thông báo cho giáo viên phụ
trách học phần và giao cho giáo viên phụ trách HP trong tuần thứ 5 của học kỳ.
Bước 3: NCS thực hiện các HP TS theo đúng qui định và yêu cầu của môn học.
Bước 4: Giáo viên giảng dạy có trách nhiệm nộp cho Viện Điện tử-Viễn thông kết quả học
phần chậm nhất 2 tuần sau khi kết thúc học kỳ để Viện chuyên ngành nộp kết quả cho Viện Đào
tạo Sau đại học.
7.4 Tiểu luận tổng quan
Bài TLTQ về tình hình NC và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án: thể hiện kết quả NC
phân tích, đánh giá các công trình NC đã có của các tác giả trong và ngoài nƣớc liên quan
mật thiết đến đề tài luận án, nêu những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần
tập trung NC giải quyết. NCS thực hiện bài TLTQ dƣới sự hƣớng dẫn của NHD luận án.
Tiểu luận tổng quan đƣợc đánh giá kết thúc thông qua hình thức báo cáo trƣớc đơn vị chuyên
môn (báo cáo trình bày trong khoảng 15 phút), tranh luận và trả lời câu hỏi, sau đó đơn vị chuyên
môn sẽ đánh giá bài TLTQ đạt yêu cầu hay chƣa đạt yêu cầu, có ghi biên bản buổi báo cáo.
NCS phải hoàn thành bài TLTQ với kết quả đạt yêu cầu trong vòng 12 tháng kể từ ngày đƣợc
triệu tập trúng tuyển. Tiểu luận tổng quan tƣơng đƣơng với 2 tín chỉ.
Chuyên đề Tiến sĩ

7.5

Các CĐTS đòi hỏi NCS tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài của NCS,
nâng cao năng lực NC khoa học, giúp NCS giải quyết trực tiếp một số nội dung của đề tài
luận án. Mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành 3 chuyên đề Tiến sĩ trong 2 năm đầu của chƣơng
trình đào tạo, có thể tùy chọn từ danh sách hƣớng chuyên sâu. Mỗi hƣớng chuyên sâu đều có
ngƣời hƣớng dẫn do Hội đồng Xây dựng chƣơng trình đào tạo chuyên ngành của Viện quyết
định.
- Ngƣời hƣớng dẫn khoa học luận án của nghiên cứu sinh sẽ đề xuất đề tài cụ thể. Ƣu tiên đề
xuất đề tài gắn liền, thiết thực với đề tài của luận án Tiến sĩ.
- Sau khi đã có đề tài cụ thể, NCS thực hiện đề tài đó dƣới sự hƣớng dẫn khoa học của ngƣời
hƣớng dẫn chuyên đề.
Danh mục hƣớng chuyên sâu cho Chuyên đề Tiến sĩ
TT

MÃ SỐ

HƢỚNG CHUYÊN SÂU

1

ET7140

Xử lý số tín hiệu

2

ET7221

Mạng máy tính

NGƢỜI HƢỚNG DẪN
1. PGS. TS. Nguyễn Quốc Trung
2. PGS. TS. Nguyễn Văn Khang
3. PGS.TS. Phạm Văn Bình
1. PGs.TS. Nguyễn Tiến Dũng
2. TS. Lê Dũng
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TÍN
CHỈ
2
2

Thông tin vô tuyến

3

ET7241

4

ET7251

5

ET7261

Thông tin quang

6

ET7271

Truyền thông băng siêu rộng

7

ET7281

Truyền thông đa phƣơng tiện

Mạng thông tin

4. TS. Nguyễn Tài Hƣng
1. PGS. TS. Vũ Văn Yêm
2. PGS.TS. Nguyễn Văn Đức
1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Thanh
2. TS. Phạm Văn Tiến
3. PGS.TS. Nguyễn Hữu Trung
4. PGS.TS. Đỗ Trọng Tuấn
1. TS. Trần Ngọc Lan
2. TS. Trƣơng Thu Hƣơng
3. TS. Hoàng Phƣơng Chi
4. PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hải
1. TS. Đặng Quang Hiếu
2. TS. Phạm Hải Đăng
1. TS. Vƣơng Hoàng Nam
2. TS. Phạm Văn Tiến

2

2

2

2
2

CĐTS đƣợc coi là đạt nếu kết quả trung bình của các thành viên hội đồng đạt từ C trở lên.
7.6 Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ
NC khoa học là giai đoạn chính, mang tính bắt buộc trong quá trình NCS thực hiện
LATS. Đây là giai đoạn mà NCS có thể đạt tới tri thức mới hoặc giải pháp mới, hình thành các
cơ sở quan trọng nhất để viết nên LATS. Trên cơ sở tính chất của lĩnh vực NC thuộc khoa học
tự nhiên hay khoa học kỹ thuật – công nghệ, các Viện chuyên ngành, các BM và NHD có các
yêu cầu cụ thể đối với việc NC khoa học của NCS:
 Đánh giá hiện trạng tri thức, hiện trạng giải pháp công nghệ liên quan đến đề tài luận
án.
 Yêu cầu điều tra, thực nghiệm để bổ sung các dữ liệu cần thiết.
 Yêu cầu suy luận khoa học hoặc thiết kế giải pháp, gắn liền với thí nghiệm.
 Phân tích, đánh giá các kết quả thu đƣợc từ quá trình suy luận khoa học hay thí nghiệm.
NCS phải chủ động thực hiện nhiệm vụ NCKH và kết quả nghiên cứu phải đƣợc công bố
chính thức thành các bài báo khoa học theo đúng quy định của Quy chế đào tạo tiến sĩ. Các bài
báo khoa học mà NCS công bố phải phải thỏa mãn hai điều kiện sau:
 Có ít nhất 2 bài báo tạp chí mà NCS là tác giả đứng tên đầu nằm trong danh mục tạp chí
đƣợc quy định cụ thể trong mục 8.
 Tổng số điểm công trình tối đa của các bài báo tính theo thang điểm do Hội đồng chức danh
giáo sƣ Nhà nƣớc quy định (cập nhật hằng năm) phải đạt từ 1.5 điểm trở lên.
Các đề tài NCKH và bài viết công bố phải phù hợp với mục tiêu của luận án, đảm bảo tính
trung thực, tính khoa học và tính mới. Nội dung các bài báo không đƣợc trùng lặp và phải phản
ánh các nội dung chính của luận án. Các bài báo, phát minh, sáng chế là kết quả nghiên cứu,
nghiên cứu sinh phải đứng tên của Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội.
Luận án tiến sĩ phải là một công trình NC khoa học sáng tạo của chính NCS, có đóng góp về
mặt lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu hoặc giải pháp mới có giá trị trong việc phát
triển, gia tăng tri thức khoa học của lĩnh vực nghiên cứu, giải quyết sáng tạo các vấn đề của
ngành khoa học hay thực tiễn kinh tế - xã hội. Luận án tiến sĩ thực hiện đúng quy cách và đảm
bảo các yêu cầu cơ bản theo quy định của Quy chế đào tạo tiến sĩ.
NCS chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, tính mới của kết quả nghiên cứu của luận
án, chấp hành các quy định về sở hữu trí tuệ của Việt Nam và quốc tế.
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8. Danh sách Tạp chí / Hội nghị khoa học
Các diễn đàn khoa học trong và ngoài nƣớc trong bảng dƣới đây là nơi NCS có thể chọn công
bố các kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ hoàn thành luận án Tiến sĩ.
Số
TT

1

2

3

4
5
6
7
8

Tên diễn đàn

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Viện hàn lâm KHCN Việt Nam

6 số /năm và
2 - 3 số đặc
biệt (Special
Issue) / năm

REV Journal on Electronics and
Telecommunications
Tạp chí Khoa học và Công nghệ
các trƣờng ĐHKT (Journal of
Science and Technology)
Tạp chí Khoa học và kỹ thuật

Hội vô tuyến điện tử Việt Nam

4 số/năm

ĐH Bách Khoa Hà Nội; Số 1, phố Đại
Cồ Việt, Hai Bà Trƣng, Hà Nội

Hàng tháng

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Định kỳ

ĐH Đà Nẵng

2 tháng 1 lần

ĐH Thái Nguyên

Định kỳ

Bộ Thông tin và truyền thông

Hàng tháng

Đại học Quốc gia Hà Nội

Định kỳ

Viện NCKHKTQS, Bộ Quốc phòng

3 tháng 1 lần

Hội tự động hóa Việt Nam

Định kỳ

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Định kỳ
2 năm 1 lần
vào các năm
chẵn

Tạp chí Khoa học và công nghệ
Tạp chí Khoa học và công nghệ

13
14

Hội nghị quốc tế ICCE

10
11
12

Định kỳ
xuất bản / họp

Các tạp chí Khoa học nƣớc ngoài
cấp quốc gia và quốc tế bằng 1
trong các thứ tiếng sau: Anh, Nga,
Pháp, Đức, Trung Quốc, Tây Ban
Nha và nằm trong danh mục ISI
hoặc SCOPUS
Báo cáo Khoa học tại Hội nghị,
Hội thảo Khoa học quốc gia, quốc
tế, đƣợc đăng toàn văn trong kỷ
yếu Hội nghị, Hội thảo
(có phản biện khoa học, có chỉ số
xuất bán, nằm trong danh mục
ISI)

Tạp chí Bƣu chính viễn thông:
chuyên san KHCN Nghiên cứu ,
ứng dụng và phát triển công nghệ
thông tin và truyền thông
Tạp chí Khoa học, chuyên san
Công nghệ thông tin và truyền
thông
Nghiên cứu khoa học công nghệ
quân sự
Kỹ thuật điều khiển và tự động
hóa (ISSN: 1859-0551)
Tạp chí Phát triển KHCN

9

Địa chỉ liên hệ

Viện ĐTVT-ĐHBK Hà Nội

17

PHẦN II

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN
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9. Danh mục học phần chi tiết của chƣơng trình đào tạo
9.1

Danh mục học phần bổ sung

TT Mã số Tên học phần
1

Tên tiếng Anh

Khối
lƣợng

Khoa, viện
Đánh giá
Bộ môn

Hệ điều hành

Operating system

2(2-1-0-4) ĐT&KTMT

2 ET4340

Thiết kế VLSI

VLSI design

3(3-1-0-6)

3 ET4350

Điện tử công nghiệp

Idustrial electronics

2(2-0-1-4) ĐT&KTMT

4 ET4360

Thiết kế hệ nhúng

Embedded systems
design

2(2-1-0-4) ĐT&KTMT

5 ET4230

Mạng máy tính

Computer networks

3(3-0-1-6)

6 ET4430

Lập trình nâng cao

2(2-0-1-4) ĐT&KTMT

7 ET4060

Phân tích và thiết kế
hƣớng đối tƣợng

8 ET4380

Thông tin vệ tinh

9 ET4410

Tổ chức và quy hoạch
mạng viễn thông

10 ET4310

Thông tin quang

11 ET4330

Thông tin di động

Advanced
programming
Object oriented system
analysis and design
Satellite
communications
Organization and
planning of
telecommunication
networks
Optical
communications
Mobile
communications

12 ET4090

Kỹ thuật siêu cao tần

ET4290

HTVT

KTTT

3(3-1-0-6) ĐT&KTMT

KT(0.3)T(0.7)
KT(0.3)T(0.7)
KT(0.3)T(0.7)
KT(0.3)T(0.7)
KT(0.3)T(0.7)
KT(0.3)T(0.7)
KT(0.3)T(0.7)
KT(0.3)T(0.7)

2(2-1-0-4)

HTVT

2(2-1-0-4)

KTTT

3(3-1-0-6)

HTVT

2(2-1-0-4)

KTTT

Mirowave engineering

3(3-1-0-6)

HTVT

13 ET4300

Đa phƣơng tiện nâng cao Advanced multimedia

2(2-1-0-4)

KTTT

14 ET4280

Kỹ thuật mạng nâng cao Advanced networking

2(2-1-0-4)

KTTT

15 ET5260

Định vị sử dụng vệ tinh

3(3-1-0-6)

ĐTHKVT

16 ET4150

Mạng thông tin hàng
không

Positioning using
satellite
Aeronautical
communiation
networks

3(3-1-0-6)

ĐTHKVT

KT(0.3)T(0.7)

17 ET5270

Viễn thám và GIS

Remote sensing and

3(3-1-0-6)

ĐTHKVT

KT(0.3)-

19

KT(0.3)T(0.7)
KT(0.3)T(0.7)
KT(0.3)T(0.7)
KT(0.3)T(0.7)
KT(0.3)T(0.7)
KT(0.3)T(0.7)
KT(0.3)T(0.7)

GIS

T(0.7)

Navigation and air
trafic management

18 ET5290

Dẫn đƣờng và quản lý
không lƣu

19 ET6020

Lọc số và mã hóa băng Digital filter and
con
subband coding

20 ET6030

Phân tích thiết kế hệ Analysis and Design of
thống thông tin vô tuyến Wireless
2(1,5-1-0-4)
Communication
Systems

HTVT

21 ET6040

Mạng băng rộng

KTTT

22 ET6050

Tƣơng thích điện từ

23 ET6060
24 ET6070

25 ET6110
26 ET6140
27 ET6150
28 ET6190

9.2

Broadband Networks

2(2-1-0-4)

ĐTHKVT

KT(0.3)T(0.7)

2(2-0-0-4)

KTTT

KT(0.3)T(0.7)

2(1,5-1-0-4)

KT(0.4)T(0.6)
KT(0.3)T(0.7)
KT(0.3)T(0.7)
KT(0.3)T(0.7)

Electromagnetic
2(1,5-1-0-4)
HTVT
Compatibility
Xử lý tín hiệu không Space
time
signal
2(2-0-0-4)
KTTT
gian thời gian
processing
Spread
spectrum 2(1,5-0,5Kỹ thuật trải phổ và ứng
KT(0.3)communication
and
KTTT
0,5-4)
dụng
T(0.7)
applications
Next generation optical
Mạng thông tin quang
KT(0.3)communication
2(2-0-0-4) ĐT&KTMT
thế hệ mới
T(0.7)
network
Truyền thông đa phƣơng Multimedia
KT(0.3)2(1,5-1-0-4)
HTVT
tiện
communications
T(0.7)
Truyền thông băng siêu Ultra-wideband
2(1,5-0,5KT(0.3)Mạch&XLTH
rộng
communications
0,5-4)
T(0.7)
Mô hình hóa hệ thống System modeling and
KT(0.3)và các phƣơng pháp mô numerical simulation 2(2-0-0-4)
KTTT
T(0.7)
phỏng số
methods

Danh mục học phần Tiến sĩ

Số
TT

MÃ SỐ

1

ET7111

2

ET7000

3

ET7010

4

ET7041

5

ET7051

TÊN HỌC PHẦN

TÊN TIẾNG ANH

KHỐI
LƢỢNG

Khoa/Viện
Bộ môn

Kỹ thuật truyền thông
hình ảnh
Lý thuyết phi tuyến tính
và ứng dụng vào truyền
thông

Visual communication
technology

2(2-0-0-4)

ĐT&KTMT

KT0,4T0,6

Nonlinear theory and
its applications in
communications

2(2-1-0-4)

ĐT&KTMT

KT0,4T0,6

Mã hóa kênh

Channel coding

2(2-1-0-4)

KTTT

Technical English
writing

2(2-1-0-4)

ĐT&KTMT

Nanometer Integrated
Optical Circuits:

2(2-0-0-4)

HTVT

Phƣơng pháp viết báo
cáo khoa học bằng tiếng
Anh
Mạch quang tích hợp
kích thƣớc nano:

20

Đánh giá

KT0,3T0,7
KT0,4T0,6
KT0,3T0,7

Nguyên lý và ứng dụng

6

ET7071

7

ET7081

8

ET7091

9

ET7101

10

ET7131

11

ET7291

Mạng cảm biến và đa
chặng không dây
Đa phƣơng tiện không
dây
Công nghệ vô tuyến
điều khiển bằng phần
mềm SDR trong kiến
trúc máy thu vô tuyến
điện
Thiết kế, mô phỏng các
phần tử siêu cao tần
Kỹ thuật mạng quanq:
định tuyến và cấp phát
tài nguyên
Lý thuyết Wavelet và
ứng dụng

Principles and
Applications
Wireless sensor ad hoc
network
Wireless multimedia
communications

2(2-1-0-4)

KTTT

2(2-1-0-4)

KTTT

Software defined radio
(SDR) technology in
radio receivers

2(2-0-0-4)

HTVT

2(2-0-0-4)

HTVT

KT0,2T0,8

2(2-0-0-4)

HTVT

KT0,3T0,7

2(2-0-0-4)

KTTT

Design and simulation
of microwave
components
Optical network
techniques: routing and
resource allocation
Wavelet theory and
applications

KT0,4T0,6
KT0,4T0,6
KT0,2T0,8

KT0,3T0,7

Đề cƣơng chi tiết các học phần

10.

10.1 Đề cƣơng chi tiết các học phần bổ sung
ET4290 Hệ điều hành
1. Tên học phần: HỆ ĐIỀU HÀNH
2. Mã số:

ET4290

3. Khối lƣợng: 2(2-1-0-4)
- Lý thuyết: 30 giờ
- Bài tập: 15 giờ
4. Yêu cầu học phần: Bắt buộc của chuyên ngành Kỹ thụật Điện tử, tự chọn cho chuyên ngành
Kỹ thuật Viễn thông.
5. Đối tƣợng tham dự: Học viên cao học chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Viễn thông
6. Điều kiện học phần:
7. Mục tiêu học phần: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cấu trúc và hoạt động của
một hệ điều hành. Sinh viên sẽ hiểu đƣợc sự quản lý, điều phối và đồng bộ các tiến trình trong
máy tính. Sinh viên có thể kết hợp các kiến thức về tiến trình cùng với các kiến thức về tắc
nghẽn với sử lý tắc nghẽn, quản lý bộ nhớ chính, quản lý bộ nhớ ảo, quản lý file, quản lý vào/ra,
quản lý bộ nhớ ngoài và bảo mật của hệ điều hành với các kiến thức về điện tử, vi xử lý, kiến
trúc và tổ chức máy tính, lập trình, kỹ thuật phần mềm để thiết kế các hệ thống điều khiển cho
các lĩnh vực công nghiệp khác nhau và đặc biệt là các hệ thống thời gian thực.
8. Nội dung tóm tắt học phần:
-

Tổng quan về hệ điều hành: Các thành phần của hệ điều hành, hệ điều hành đơn nhiệm,
đa nhiệm, hệ điều hành thời gian thực.
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Khái niệm về tiến trình – quản lý, điều phối, đồng bộ tiến trình.
Khái niệm tắc nghẽn (deadlock), các điều kiện xuất hiện tắc nghẽn - quản lý tài nguyên
và chống tắc nghẽn.
- Quản lý bộ nhớ: Tổ chức, phân cấp bộ nhớ. Phân trang, phân đoạn. Quản lý bộ nhớ ảo.
- Quản lý file, quản lý vào/ra, quản lý bộ nhớ ngoài.
- Bảo mật hệ điều hành.
- Một số hệ điều hành tiêu biểu: WINDOWS, DOS, LINUX.
9. Nhiệm vụ của học viên:
-

- Dự lớp: đầy đủ theo quy chế
- Bài tập: hoàn thành các bài tập của học phần
10. Đánh giá kết quả: KT/BT(0.3)-T(TN/TL:0.7)
- Điểm quá trình: trọng số 0.3
-

Bài tập làm đầy đủ

-

Kiểm tra giữa kỳ

- Thi cuối kỳ (trắc nghiệm và tự luận): trọng số 0.7
11. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính: Do giảng viên cung cấp
- Sách tham khảo: xem đề cƣơng chi tiết
9. Nội dung chi tiết học phần:
HỆ ĐIỀU HÀNH
Ngƣời soạn: TS. Phạm Doãn Tĩnh
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN HỆ ĐIỀU HÀNH

(2LT + 1BT)

1.1.Lịch sử phát triển của Hệ điều hành
1.2.Các thành phần của Hệ điều hành
1.3.Các loại Hệ điều hành
1.3.1.Hệ điều hành đơn nhiệm
1.3.2.Hệ điều hành đa nhiệm
1.3.3.Hệ điều hành thời gian thực
1.3.4.Hệ điều hành đa truy nhập và chia sẻ thời gian
1.3.5.Hệ điều hành đa xử lý
1.3.6.Hệ điều hành xử lý theo lô
1.4.Câu trúc của hệ điều hành
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CHƢƠNG 2. TIẾN TRÌNH

(4LT + 3BT)

2.1.Định nghĩa về tiến trình
2.2.Quản lý tiến trình
2.2.1.Trạng thái và sự chuyển đổi trạng thái của tiến trình
2.2.2.Khối điều khiển tiến trình (PCB)
2.2.3.Các thao tác với tiến trình
2.2.4.Treo và kích hoạt
2.2.5.Đổi ngữ cảnh
2.2.6.Hạt nhân của hệ điều hành
2.2.7.Liên lạc giữa các tiến trình
2.2.8.Tiểu trình
2.3.Điều phối tiến trình
2.3.1.Các dạng của lịch biểu (cấp độ của điều phối)
2.3.2.Điều phối độc quyền và không độc quyền
2.3.3.Các tiêu chuẩn của điều phối
2.3.4.Các đặc trƣng cơ bản điều phối tiến trình
2.3.5.Tổ chức điều phối
2.3.6.Các thuật toán điều phối tiến trình
2.4.Đồng bộ hoá tiến trình
2.4.1.Xử lý song song
2.4.2.Các yêu cầu đồng bộ hoá
2.4.3.Miền găng
2.4.4.Quá trình điều độ
2.4.5.Monitor
CHƢƠNG 3. TẮC NGHẼN

(4LT + 2BT)

3.1.Ví dụ tình trạng tắc nghẽn
3.2.Vấn đề chờ vô tận
3.3.Khái niệm tài nguyên
3.4.Bốn điều kiện xuất hiện tắc nghẽn
3.5.Đồ thị cấp phát tài nguyên
3.6.Các phƣơng pháp xử lý tắc nghẽn
3.7.Graph phân bố tài nguyên
CHƢƠNG 4 QUẢN LÝ BỘ NHỚ CHÍNH

(4LT + 2BT)
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4.1.Tổ chức bộ nhớ
4.2.Phân cấp bộ nhớ
4.3.Các dạng của hệ thống quản lý vùng nhớ
4.4.Nạp các tiến trình vào bộ nhớ
4.4.1.Nạp tĩnh tiến trình vào vùng nhớ
4.4.2.Nạp động tiến trình vào vùng nhớ
4.5.Đƣa các tiến trình vào/ra giữa hai bộ nhớ
4.6.Phân bố bộ nhớ liên tục
4.6.1.Đa chƣơng trình với các đoạn cố định
4.6.2.Đa nhiệm với các phân đoạn thay đổi
4.6.3.Dồn bộ nhớ
4.7.Phân trang
4.8.Phân đoạn
CHƢƠNG 5. QUẢN LÝ BỘ NHỚ ẢO

(4LT + 2BT)

5.1.Mở đầu
5.2.Chính sách tìm kiếm
5.2.1.Phân trang theo yêu cầu
5.2.2.Nơi nạp
5.2.3.Khoá trang
5.3.Thay thế trang
5.4.Các thuật toán thay thế trang
5.4.1.Chiến lƣợc thay thế trang theo FIFO
5.4.2.Dị thƣờng FIFO
5.4.3.Nguyên tắc tối ƣu
5.4.4.Loại bỏ theo chiến lƣợc ngẫu nhiên
5.4.5.Chiến lƣợc LRU
5.4.6.Chiến lƣợc NUR
5.4.7.Chiến lƣợc LFU
5.4.8.Thuật toán NFU
5.4.9.Thuật toán SLRU
5.4.10.Thuật toán cơ hội thứ hai
5.4.11.Thuật toán cơ hội thứ hai nâng cao
5.5.Cấp phát khung trang
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5.5.1.Cấp phát số khung trang tối thiểu
5.5.2.Các thuật toán cấp phát khung trang
5.5.3.Cấp phát cục bộ hay toàn cục
5.6.Trì trệ hệ thống
5.6.1.Nguyên nhân của trì trệ hệ thống
5.6.2.Mô hình tập làm việc
5.6.3.Thuật toán cấp phát khung trang
5.6.4.Tần xuất xẩy ra lỗi trang
5.7.Quản lý bộ nhớ trong 80386
CHƢƠNG 6. QUẢN LÝ FILE

(3LT + 2BT)

6.1.Mở đầu
6.2.Các loại File
6.3.Thuộc tính File
6.4.Các thao tác với File
6.5.Các chức năng quản lý file
6.6.Các phƣơng pháp lƣu giữ File
6.7.Danh mục và cấu trúc của danh mục
6.8.Đƣờng dẫn
CHƢƠNG 7. QUẢN LÝ VÀO/RA

(3LT + 1BT)

7.1.Mở đầu
7.2.Điều khiển Vào/Ra
7.3.Ngắt
7.4.Kiểm soát tín hiệu
7.5.Quản lý thiết bị
CHƢƠNG 8. QUẢN LÝ BỘ NHỚ NGOÀI

(3LT + 2BT)

8.1.Boots
8.2.FAT12, FAT16, FAT32, NTFS
8.3.Thƣ mục gốc
8.4.Vùng dữ liệu
8.5.Các thuật toán truy nhập đĩa
CHƢƠNG 9.BẢO MẬT CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH
9.1.Khái niệm
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(2LT)

9.2.Yêu cầu bảo mật
9.3.Bảo mật vòng ngoài, mật khẩu, bảo mật tác nghiệp
9.4.Điều khiển truy nhập, bảo vệ lõi, bảo vệ phần cứng
CHƢƠNG 10. MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH TIÊU BIỂU

(1LT)

10.1.DOS
10.2.WINDOWS
10.3.LINUX
13. Tài liệu tham khảo
1. William Stallings, Operating Systems, Macmillan Publishing Company, 1992
2. Concepts of the OS, 1999
3. 80X86 Computer Architecture, Prentice Hall, 1994
4. Daniel Tabak, Advanced Microprocessor, McGraw-Hill, 1995
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ET4340 Thiết kế VLSI
1. Tên học phần: THIẾT KẾ VLSI
2. Mã số:

ET4340

3. Khối lƣợng: 3(3-1-0-6)
- Lý thuyết: 45 giờ
- BTL: 15 giờ
- 4. Yêu cầu học phần: Bắt buộc của chuyên ngành Kỹ thụật Điện tử, tự chọn cho chuyên
ngành Kỹ thuật Viễn thông.
- 5. Đối tƣợng tham dự: Học viên cao học chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Viễn
thông
6. Điều kiện học phần:
7. Mục tiêu học phần: Đem lại một cái nhìn tổng quát về kiến trúc, công nghệ và quá trình
thiết kế của hệ thống vi mạch cỡ lớn VLSI. Ngoài ra, chƣơng trình còn giúp sinh viên tiếp cận
với việc thiết kế các hệ thống VLSI trong thực tế, thiết kế và điều khiển, mô phỏng, kiểm tra hệ
thống trên máy tính với sự hỗ trợ của phần mềm.
8. Nội dung tóm tắt học phần:
Giới thiệu chung về thiết kế IC: Giới thiệu cách chế tạo (nhắc lại 1 chút môn Vi điện tử),
công nghệ.
- Phƣơng pháp thiết kế: sử dụng trợ giúp máy tính, chế tạo các phần tử cơ bản, tạo thƣ
viện…
- Các mạch cơ bản: NOT, NAND, NOR, ADDER, .v.v., mạch gƣơng, mạch vi sai, mạch
khuyếch đại, mạch so sánh.
- Phần mềm thiết kế: giới thiệu Cadence, Verilog, HSPICE.
- Thiết kế IC số: giới thiệu.
- Thiết kế IC tƣơng tự: giới thiệu
- Chọn làm đề tài về thiết kế IC số hoặc tƣơng tự.
9. Nhiệm vụ của học viên:
-

- Dự lớp: đầy đủ theo quy chế
- Thí nghiệm: hoàn thành đầy đủ các bài thí nghiệm của học phần
10. Đánh giá kết quả: KT/BT(0.3)-T(TN/TL:0.7)
- Điểm quá trình: trọng số 0.3
-

Kiểm tra giữa kỳ

- Thi cuối kỳ (trắc nghiệm và tự luận): trọng số 0.7
11. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính: Do giảng viên cung cấp
- Sách tham khảo: xem đề cƣơng chi tiết
10. Nội dung chi tiết học phần:
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THIẾT KẾ VLSI
Ngƣời soạn: TS.Nguyễn Vũ Thắng
CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ HẾ THỐNG VLSI

(3LT)

1.1.Ứng dụng VLSI
1.2.Tổng quan nội dung môn học
1.3.Lịch sử phát triển
1.4.Tổng quan về thiết kế VLSI
1.5.Các phƣơng pháp thiết kế – mạch tƣơng tự và số
1.6.Các bƣớc thiết kế
CHƢƠNG 2. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT

(5LT)

2.1.Các cơ sở vi điện tử và giới thiệu công nghệ MOS
2.1.1.Giới thiệu công nghệ IC
2.1.2.Quan hệ giữa MOS và công nghệ VLSI
2.1.3.Các chế độ làm việc của MOS transitor
2.1.4.Chế tạo nMOS và CMOS
2.2.Các thuộc tính điện cơ bản của mạch MOS và BiMOS
2.2.1.Quan hệ giữa dòng điện và điện áp
2.2.2.Điện áp ngƣỡng của MOS transitor
2.2.3.Độ hỗ dẫn
2.2.4.nMOS đảo
2.2.5.CMOS đảo
2.2.6.Thuộc tính của transitor npn lƣỡng cực
CHƢƠNG 3. QUY TRÌNH THIẾT KẾ HỆ THỐNG VLSI
3.1.Công nghệ chế tạo CMOS và các qui tắc thiết kế
3.1.1.Giói thiệu
3.1.2.Các bƣớc chế tạo
3.1.3.Các qui tắc thiết kế
3.2.Bố trí hệ thống
3.2.1.Giới thiệu
3.2.2.Qui tắc bố trí CMOS
3.2.3.Qui tắc bố trí CMOS đảo
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(10LT)

3.2.4.Bố trí các cổng NAND và NOR của CMOS
3.2.5.Thiết kế các cổng logic phối hợp của CMOS
3.3.Các thông số ảnh hƣởng hiệu suất của hệ thống
3.3.1.Điện dung MOSFET
3.3.2.Điện dung bề mặt
3.3.3.Điện dung ký sinh
3.3.4.Điện trở các mối nối
3.3.5.Trễ
3.4.Thu nhỏ mạch MOS
3.4.1.Mô hình thu nhỏ và hệ số thu nhỏ
3.4.2.Hệ số thu nhỏ cho các thông số của hệ thống
3.4.3.Giới hạn của việc thu nhỏ
3.5.Kiểm tra hệ thống
3.5.1.Giới thiệu
3.5.2.Qui tắc thập phân
3.5.3.Các lỗi thƣờng gặp của CMOS
3.5.4.Kiểm tra mạch logic phối hợp
3.5.5.Công nghệ thiết kế quét
CHƢƠNG 4. CÁC CÔNG CỤ PHẦN MỀM

(12LT)

4.1.Các phần mềm thiết kế
4.1.1.Cơ sở xây dựng các phần mềm thiết kế
4.1.2.Các công cụ CAD cho thiết kế
4.1.3.Bố trí đầu vào
4.1.4.Thiết kế quá trình ƣu tiên kiểm tra trong chế tạo
4.1.5.Luật kiểm tra thiết kế
4.1.6.Chuyển đổi dạng mạch thiết kế sang dạng mạch có thể chế tạo
4.2.Các ngôn ngữ mô phỏng
4.2.1.Verilog
4.2.2.Ngôn ngữ L, M
4.2.3.DEC
4.2.4.Aida
4.2.5.VHDL
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4.2.6.SPICE và họ phần mềm SPICE
CHƢƠNG 5. BÀI TẬP LỚN

(15 LT)

Chƣơng này giúp sinh viên ứng dụng một cách tổng hợp các kiến thức đã học để thiết kế một
mạch thực tế. Yêu cầu sinh viên thực hiện theo 4 bƣớc
–Mô tả hệ thống
–Mô tả cấu trúc
–Thiết kế mạch
–Mô phỏng mạch
–Chạy thử kiểm tra
Giáo viên sẽ hƣớng dẫn sinh viên thiết kế mạch tƣơng tự hoặc mạch số, lúc đó sẽ chọn phần
mềm và bổ sung thêm kiến thức tƣơng ứng cho sinh viên. Ví dụ:
–Thiết kế bộ đếm tăng/giảm
–Thiết kế thanh ghi dịch trái/phải/ nối tiếp/song song
–Thiết kế bộ so sánh n bit
–Thiết kế bộ tạo xung đồng hồ
–Thiết kế mạch thu phát
13. Tài liệu tham khảo
1. Douglas A.Pucknell & Kamran, Basic VLSI Design, Prentice Hall, 1994
2. Paul R. Gray, Robert G. Meyer, Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, John
Wiley & Sons, Inc, 1993
3. Pucknell, Fundementals of Digital Logic Circuit with VLSI Application, P.Hall, 1990
4. Glasser, The Design and Analysis of VLSI Circuit, Wsley, 1985
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ET4350 Điện tử công nghiệp
1. Tên học phần: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
2. Mã số:

ET4350

3. Khối lƣợng: 2(2-1-0-4)
- Lý thuyết: 30 giờ
- Bài tập: 15 giờ
- 4. Yêu cầu học phần: Bắt buộc của chuyên ngành Kỹ thụật Điện tử, tự chọn cho chuyên
ngành Kỹ thuật Viễn thông.
- 5. Đối tƣợng tham dự: Học viên cao học chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Viễn
thông
6. Điều kiện học phần:
7. Mục tiêu học phần: Mục đích của môn học là trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản
về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của PLC. Trên cơ sở đó, sinh viên có thể tự giải quyết đƣợc
các bài toán điều khiển logic và quá trình dùng PLC bao gồm thiết kế phần cứng và lập trình điều
khiển.
Yêu cầu của môn học là kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành. Về lý thuyết, các kiến
thức đƣợc tích hợp cô đọng, súc tích có tính tổng quát cao. Những kiến thức lý thuyết giúp cho
sinh viên có thể mở rộng và tiếp cận với nhiều loại thiết bị tƣơng tự. Về thực hành, sinh viên
phải biết xây dựng bài toán và giải quyết các bài toán điều khiển logic và một số bài điều khiển
quá trình dùng PLC. Yêu cầu là biết chọn thiết bị, xây dựng cấu hình và lập chƣơng trình điều
khiển cho mộn học PLC cụ thể. (SIEMENS, OMRON, AB...).
8. Nội dung tóm tắt học phần:
(PLC) Cấu trúc của PLC, logic ladder, các thiết bị vào ra (sensors, actuators), hoạt động
của PLC, thiết kế dung flowchart, state machine, IL, structured text programming, case studies.
9. Nhiệm vụ của học viên:
- Dự lớp: đầy đủ theo quy chế
- Bài tập: hoàn thành bài tập lớn
10. Đánh giá kết quả: KT/BT(0.3)-T(TN/TL:0.7)
- Điểm quá trình: trọng số 0.3
-

Kiểm tra giữa kỳ

- Thi cuối kỳ (trắc nghiệm và tự luận): trọng số 0.7
11. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính: Do giảng viên cung cấp
- Sách tham khảo: xem đề cƣơng chi tiết
12. Nội dung chi tiết học phần:
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ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
Ngƣời soạn: PGS.TS.Nguyễn Văn Khang
CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC

(5LT)

1.1.Các khái niệm cơ bản
1.1.1.Định nghĩa. Hệ điều khiển logic dùng PLC và phân tích
1.1.2.Bản chất của PLC. Sự khác nhau giữa PLC và PC
1.1.3.Tính ƣu việt của PLC trong các bài toán điều khiển logic và quá trình
1.2.Nguyên tắc hoạt động của PLC
1.2.1.Khái niệm vòng quét
1.2.2.Chu kỳ quét và các nhân tố ảnh hƣởng chu kỳ quét
1.2.3.Chu kỳ quét và điều khiển thời gian thực
1.3.Ứng dụng của PLC
1.3.1.Các bài toán điều khiển logic
1.3.2.Các bài toán điều khiển quá trình
1.3.3.Các bài toán điều khiển phân tán và thu thập dữ liệu
1.4.Các họ PLC
1.5.Các phần mềm lập trình cho PLC
CHƢƠNG 2. CÁC THÀNH PHẦN CẤU THÀNH HỆ ĐIỀU KHIỂN PLC (10LT)
2.1.Sơ đồ cấu trúc hệ điều khiển PLC
2.1.1.Sơ đồ cấu trúc hệ điều khiển PLC
2.1.2.Mô tả các thành phần: khối nguồn, CPU, I/O, modul, thiết bị ngoại vi
2.2.Các modul vào/ra
2.2.1.Modul vào/ra số
2.2.2.Modul vào/ra tƣơng tự
2.2.3.Các modul vào/ra đặc biệt
2.3.Khối CPU
2.3.1.Chức năng và các tham số
2.3.2.Các loại CPU
2.4.Bộ nhớ
2.4.1.Chức năng bộ nhớ
2.4.2.Các loại bộ nhớ
2.5.Thiết lập cấu hình cho hệ điều khiển PLC
2.5.1.Cấu hình cơ bản
2.5.2.Cấu hình mở rộng
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2.5.3.Cấu hình đặc biệt
CHƢƠNG 3. TỔ CHỨC BỘ NHỚ VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU

(5LT)

3.1.Phƣơng pháp tổ chức bộ nhớ của PLC
3.1.1.Bộ nhớ chƣơng trình
3.1.2.Bộ nhớ dữ liệu
3.1.3.Các loại bộ nhớ đƣợc sử dụng: ROM, RAM, EPROM, EEPROM
3.2.Cấu trúc dữ liệu
3.2.1.Bản đồ bộ nhớ
3.2.2.Các vùng nhớ cơ bản
3.2.3.Các phƣơng pháp truy nhập bộ nhớ
3.2.4.Phƣơng pháp địa chỉ hoá vào/ra
3.2.5.Tổ chức bộ nhớ và cấu trúc dữ liệu của một số họ PLC
CHƢƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ ĐIỀU KHIỂN DÙNG PLC

(10LT)

4.1.Các bƣớc thiết kế
4.1.1.Mô tả bài toán
4.1.2.Chọn thiết bị và thiết lập cấu hình
4.1.3.Lập chƣơng trình
4.1.4.Các bƣớc khác
4.2.Lập chƣơng trình điều khiển cho PLC
4.2.1.Các phƣơng pháp biểu diễn
4.2.2.Phƣơng pháp hình thang (LADDER)
4.2.3.Cấu trúc chƣơng trình và chế độ lập trình
4.2.4.Hệ lệnh
4.3.Công cụ lập trình và ngôn ngữ lập trình
4.3.1.Các bài tập cơ bản
4.3.2.Các bài tập nâng cao: lệnh điều khiển, xử lý tín hiệu tƣơng tự, điều khiển
truyền động...
13. Tài liệu tham khảo
1. Frank D.Petruzella, Programmable Logic Controllers, Glencoe/McGraw-Hill 1998.
2. Peter Rohner, Autimation with Programmable Logic Controllers, UNSW PRESS 1996.
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ET4360 Thiết kế hệ nhúng
1. Tên học phần: THIẾT KẾ HỆ NHÖNG
2. Mã số:

ET4360

3. Khối lƣợng: 2(2-1-0-4)
- Lý thuyết:

30 giờ

- Bài tập lớn:

15 giờ

- 4. Yêu cầu học phần: Bắt buộc của chuyên ngành Kỹ thụật Điện tử, tự chọn cho chuyên
ngành Kỹ thuật Viễn thông, Kỹ thuật Y sinh
- 5. Đối tƣợng tham dự: Học viên cao học chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Viễn
thông, Kỹ thuật Y sinh.
6. Điều kiện học phần:
7. Mục tiêu học phần: Môn học này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hệ thống
nhúng. Sau khi học xong môn học này sinh viên sẽ nắm đƣợc khái niệm, đặc điểm các yêu
cầu về phần cứng và phần mềm của hệ nhúng, từ đó có thể thiết kế đƣợc hệ thống nhúng.
8. Nội dung tóm tắt học phần:
Khái niệm hệ nhúng, vi xử lý dùng trong hệ nhúng, bộ nhớ dùng trong hệ nhúng, thiết bị ngoại
vi và ghép nối thiết bị ngoại vi, hệ điều hành thời gian thực
9. Nhiệm vụ của học viên:
- Dự lớp: đầy đủ theo quy chế
- Bài tập: hoàn thành bài tập lớn
10. Đánh giá kết quả: KT/BT(0.3)-T(TN/TL:0.7)
- Điểm quá trình: trọng số 0.3
-

Hoàn thành bài tập lớn

- Thi cuối kỳ (trắc nghiệm và tự luận): trọng số 0.7
11. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính: Do giảng viên cung cấp
- Sách tham khảo: xem đề cƣơng chi tiết
12. Nội dung chi tiết học phần:
THIẾT KẾ HỆ NHÖNG
Ngƣời soạn: PGS.TS.Phạm Ngọc Nam
CHƢƠNG1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG NHÚNG (3 LT)
1.1.Định nghĩa hệ nhúng
1.2.Đặc điểm của hệ nhúng
1.3.Cấu trúc cơ bản của một hệ thống nhúng
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CHƢƠNG2. BỘ VI XỬ LÝ NHÚNG

(8 LT)

2.1 Vi xử lý đa năng
2.1.1. Vi xử lý x86 của Intel
2.1.2 Vi xử lý 68xxx của Motorola
2.1.3 Vi xử lý ARM
2.2 Vi điều khiển
2.2.1 Họ vi điều khiển 8051
2.2.2 Họ vi điều khiển PIC
2.2.3 Các họ vi điều khiển khác
2.3 Vi xử lý xử lý tín hiệu số DSP
2.4 Vi xử lý nhúng trên nền FPGA
CHƢƠNG 3. BỘ NHỚ

(4 LT)

3.1 Giới thiệu chung về các loại bộ nhớ
3.1.1 EPROM/EEPROM
3.1.2 SRAM
3.1.3 DRAM
3.2 Tổ chức và ghép nối bộ nhớ
3.2.1 Little endian và big edian
3.2.2 Tổ chức bộ nhớ Cache
3.2.3 Ghép nối DRAM/ Làm tƣơi DRAM
CHƢƠNG 4. THIẾT BỊ NGOẠI VI CƠ BẢN

(6 LT)

4.1. Giao tiếp nối tiếp
UART, I2C, CAN, Firewire, USB
4.2 Giao tiếp song song
PIC bus, ARM bus
4.3 Bộ định thời, đồng hồ thời gian thực
4.4 Giao tiếp không dây
Hồng ngoại, Bluetooth, Wifi
4.5. Ngắt và xử lý ngắt
4.5.1 Định nghĩa ngắt
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4.5.2 Các nguồn ngắt
4.5.3 Bộ điều khiển ngắt
4.6 Điều khiển DMA
CHƢƠNG 5. Hệ điều hành thời gian thực

(5 LT)

5.1. Khái niệm hệ điều hành thời gian thực
5.2. Khái niệm về task, thread và process
5.3 Các hệ điều hành đa nhiệm
5.4 Thuật toán lập lịch
5.4.1 Rate monotonic
5.4.2. Deadline scheduling
5.4.3. Priority scheduling
5.5 Các hệ điều hành trên thực tế
CHƢƠNG 6. CÁC VÍ DỤ THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG

(4 LT)

6.1. Thiết kế hệ thống báo động
6.2. Thiết kế hệ thống tạo tiếng vang (echo)
13. Tài liệu tham khảo
1. Steve Heath, Embedded system design, second edition, 2002
2. Frank Vahid, Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Introduction,
Wiley, 2001
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ET4430 Lập trình nâng cao
1. Tên học phần: LẬP TRÌNH NÂNG CAO
2. Mã số: ET4430
3. Khối lƣợng: 2(2-0-1-4)
- Lý thuyết: 30 tiết
- BTL: 15 tiết
- 4. Yêu cầu học phần: Bắt buộc của chuyên ngành Kỹ thụật Điện tử, tự chọn cho chuyên
ngành Kỹ thuật Viễn thông, Kỹ thuật Y sinh.
- 5. Đối tƣợng tham dự: Học viên cao học chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Viễn
thông, Kỹ thuật Y sinh
6. Điều kiện học phần:
 Học phần học trƣớc: ET3160 hoặc ET3260 Kỹ thuật phần mềm ứng dụng
7. Mục tiêu học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng nâng cao liên quan đến kỹ thuật lập trình
hƣớng đối tƣợng thông qua ngôn ngữ JAVA. Trong học phần này, sinh viên còn đƣợc trang bị
các kỹ năng nâng cao trong lập trình phần mềm ứng dụng và hệ thống thực tiễn nhƣ lập trình
mạng, lập trình đa luồng, lập trình kết nối cơ sở dữ liệu, lập trình cho các hệ thống nhúng và di
động.
Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng:
 Hiểu đƣợc và vận dụng tốt kỹ năng lập trình hƣớng đối tƣợng với Java
 Nắm đƣợc cách tƣ duy và giải quyết các bài toán thực tiễn liên quan đến lập trình trong
lĩnh vực điện tử - viễn thông
 Làm việc hiệu quả trong nhóm
8. Nội dung tóm tắt học phần:
Lập trình Java nâng cao:
 Giới thiệu Java và môi trƣờng lập trình
 Lớp, đối tƣợng và các cấu trúc lập trình căn bản
 Lập trình đa luồng, lập trình mạng
 Kết nối cơ sở dữ liệu
 Bảo mật trong Java
 Lập trình cho các thiết bị di động Android
9. Nhiệm vụ của học viên:
- Sinh viên dự lớp và làm đầy đủ các bài tập về nhà
- Sinh viên hoàn thành bài tập lớn
10. Đánh giá kết quả: QT(0.3) - CK(0.7)
- Điểm quá trình (trọng số 0.3) = KT giữa kỳ + điểm chuyên cần
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-

- Kiểm tra giữa kỳ1 lần (báo cáo bài tập lớn giữa kỳ)

-

- Điểm chuyên cần = 1, 0, -1, -2 tùy theo số lần vắng mặt là 0, 1-2 lần, 3-4 lần hoặc từ 5
lần (theo quy định chung của trƣờng).

- Điểm cuối kỳ (trọng số 0.7) : Bảo vệ bài tập lớn cuối kỳ với 1 chƣơng trình ứng dụng các
kỹ năng nâng cao đã học.
11. Tài liệu học tập:
 Sách giáo trình: Cay S. Horstmann, Gary Cornell, Core Java™ 2: Volume I–Fundamentals,
Volume II–Advanced Features, Prentice Hall PTR, 2001.
 Bài giảng: Bài giảng powerpoint do giảng viên cung cấp
12. Nội dung chi tiết học phần:
LẬP TRÌNH NÂNG CAO
Biên soạn: TS. Phạm Doãn Tĩnh, ThS Vũ Song Tùng
MỞ ĐẦU (LT 0,5)
1. Mục đích học phần
2. Nội dung học phần
3. Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ JAVA VÀ MÔI TRƢỜNG LẬP TRÌNH (2 LT)
1.1 Lịch sử phát triển của Java
1.2 Java và Internet
1.3 Java và thiết bị di dộng
1.4 Cài đặt và thiết lập môi trƣờng phát triển
1.5 Cách sử dụng chƣơng trình dịch
1.6 Giao diện đồ họa
1.7 Khái niệm và Applet
CHƢƠNG 2: LỚP- ĐỐI TƢỢNG VÀ CÁC CẤU TRÚC LẬP TRÌNH CƠ BẢN
2.1 Các kiểu dữ liệu cơ bản
2.2 Cách khai báo biến và lời giải thích
2.3 Các phép gán và khởi tạo
2.4 Các toán tử
2.5 Xâu ký tự
2.6 Các lệnh điều khiển chƣơng trình
2.7 Số lớn
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2.8 Cấu trúc mảng
2.9 Khái niệm về lớp đối tƣợng
2.10 Xây dựng lớp
2.11 Sự kế thừa và giao tiếp lớp
2.12 Lập trình đồ họa với Sƣing
2.13 Lập trình sự kiện
2.14 Xây dựng Applet
2.15 Lỗi và gỡ lỗi
CHƢƠNG 3: VÀO RA VỚI STREAM VÀ FILE
3.1 Giới thiệu về Stream trong Java
3.2 Zip Stream trong nén và giải nén
3.3 Lập trình với Stream
3.4 Quản lý tệp trong Java
CHƢƠNG 4: LẬP TRÌNH ĐA LUỒNG (multithreading)
4.1 Lập trình với Thread
4.2 Kết thúc 1 Thread
4.3 Điều khiển ƣu tiên
4.4 Đồng bộ Thread
4.5 Giao tiếp ngƣời sử dụng với Thread
CHƢƠNG 5: LẬP TRÌNH MẠNG
5.1 Kết nối với máy chủ
5.2 Xây dựng một máy chủ
5.3 Lập trình nâng cao với Socket
5.4 Kết nối Internet
CHƢƠNG 6: KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU
6.1 Giới thiệu về JDBC
6.2 SQL
6.3 Cài đặt và lập trình JDBC
6.4 Thực hiện và quản lý các giao dịch
CHƢƠNG 7: BẢO MẬT TRONG JAVA
7.1 Xác thực Bytecode
7.2 Chữ ký số
7.3 Xác thực mã
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7.4 Mã hóa
CHƢƠNG 8: J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG
8.1 Giới thiệu về J2ME
8.2 Kiến trúc J2ME
8.3 Cài đặt và cấu hình thiết kế bộ mô phỏng cho J2ME
13. Tài liệu tham khảo:
1. Vartan Piroumian, Wireless J2ME™ Platform Programming, Prentice Hall PTR, 2002.
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ET4230 Mạng máy tính
1. Tên học phần: MẠNG MÁY TÍNH
2. Mã số: ET4230
3. Khối lƣợng: 3(3-0-1-6)
- Lý thuyết: 45
- Bài tập/BTL: (cộng điểm)
- Thí nghiệm: 15 (3 bài x 5 tiết)
- 4. Yêu cầu học phần: Bắt buộc của chuyên ngành Kỹ thụật Điện tử, tự chọn cho chuyên
ngành Kỹ thuật Viễn thông, Kỹ thuật Y sinh.
- 5. Đối tƣợng tham dự: Học viên cao học chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Viễn
thông, Kỹ thuật Y sinh
- 6. Điều kiện học phần:
7. Mục tiêu học phần
Môn học cho phép sinh viên có những kiến thức cơ bản về mạng máy tính và Internet. Môn này
khảo sát các đặc tính và cơ chế hoạt động của các mạng máy tính từ lớp liên kết (Link Layer)
đến lớp tuyền tải (Transport Layer) không chỉ định tính mà còn định lƣợng. Qua môn học này,
sinh viên sẽ đƣợc làm quen với các khái niệm quan trọng nhƣ mô hình phân lớp, kỹ thuật đa truy
nhập đƣợc sử dụng trong mạng LAN, các cơ chế và giao thức truyền tin tin cậy, các phƣơng
pháp kết nối mạng LAN, các khái niệm về giao thức, các giao thức cơ sở cho mạng Internet nhƣ
IP, các giao thức định tuyến, UDP và TCP .v.v.
Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng:
- Có các kiến thức cơ bản về mạng máy tính , các giao thức và hoạt động của mạng máy tính
và mạng Internet cũng nhƣ các mạng IP nói chung
- Có khả năng thiết kế cũng nhƣ xây dựng và đánh giá hiệu năng hoạt động của một mạng
máy tính LAN và WAN
8 Nội dung vắn tắt học phần:
Các phƣơng tiện truyền và đặc tính của chúng trong mạng máy tính; mô hình phân lớp OSI, các
giao thức và cơ chế điều khiển truy nhập ở lớp MAC; các giao thức truyền tin tin cậy ở lớp liên
kết; các giao thức và cơ chế định tuyến, kiến trúc và hoạt động chuyển tiếp thông tin ở lớp 3; các
giao thức và cơ chế truyền tải, điều khiển luồng, điều khiển tắc nghẽn ở lớp truyền tải và các
giao thức phụ trợ khác trong mạng máy tính.
9. Nhiệm vụ của học viên:
- Sinh viên cầ n ôn tâ ̣p la ̣i các kiế n thƣ́c về thông tin số , kiến trúc máy tính và cơ sở truyền số
liệu.
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- Sinh viên cầ n làm bài tâ ̣p lớn , đo ̣c thêm sách tham khảo, thƣ̣c hiê ̣n làm các bài thí nghiê ̣m
trên lab.
10. Đánh giá kết quả: QT(0.3) - CK(0.7)
- Điể m quá triǹ h sẽ đƣơ ̣c đánh giá bằ ng bài tập lớn
- Kế t quả cuố i kỳ đƣơ ̣c đánh giá bằ ng bài thi cuố i kỳ dƣới da ̣ng tƣ̣ luâ ̣n hoă ̣c trắ c nghiê ̣m
kế t hơ ̣p giƣ̃a lý thuyế t và bài tâ ̣p
11. Tài liệu học tập:
- Sách giáo trình: Chƣa có giáo trình

,

- Bài giảng: Slides bài giảng môn Mạng máy tính do các thầy cung cấp
- Phầ n mề m mô phỏng NS-2 hoă ̣c OMNET++; lập trình Socket
- Sách tham khảo: Xem phần tài liệu tham khảo
12. Nội dung chi tiết học phần:
MẠNG MÁY TÍNH
Biên soạn: PGS.TS. Nguyễn Hƣ̃u Thanh, TS. Nguyễn Tài Hƣng,
TS. Trần Quang Vinh, TS. Lê Dũng
MỞ ĐẦU (LT 0,5)
1 Mục đích học phần
2 Nội dung học phần
3 Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH (8 TIẾT)
Giới thiệu
1.1.1. Giới thiệu nội dung môn học
1.1.2. Giới thiệu các tài liệu tham khảo
1.2. Mục đích hình thành mạng máy tính
1.3. Phân loại mạng và kiến trúc vật lý của mạng
1.3.1. Phân loại mạng: LAN, MAN, WAN
1.3.2. Kiến trúc vật lý của mạng
1.4. Mô hình tham chiếu và giao thức trên mạng
1.4.1. Tại sao phải phân lớp mạng máy tính?
1.4.2. Khái niệm giao thức (protocol) và khái niệm dịch vụ (service)
1.4.3. Các mô hình tham chiếu cơ bản
1.4.4. Các cơ quan chuẩn hoá và quản lý mạng máy tính, mạng Internet: ITU-T,
IEEE, IETF và IRTF, IANA và ICANN.
1.5. Một số thí dụ về mạng
1.5.1. Mạng LAN: Ethernet và Wireless LAN
1.1.
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1.5.2. Mạng WAN: X.25, Frame Relay và ATM
1.5.3. Mạng Internet
CHƢƠNG 2: MẠNG LAN VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN LỚP 1 VÀ 2 (24 TIẾT)
2.1. Giới thiệu
2.1.1. Vị trí các chức năng của mạng LAN trong mô hình OSI
2.1.2. Vần đề chung của mạng LAN
2.2. Nhắc lại một số kiến thức về lý thuyết hàng đợi sẽ đƣợc sử dụng trong môn học
2.3 Phân loại các cơ chế điểu khiển truy nhập
2.3.1 Cơ chế dành sẵn kênh truyền với kỹ thuật điều khiển tập trung (Centralized
Reservation Techniques)
2.3.2. Cơ chế dành sẵn kênh truyền với kỹ thuật điều khiển truy nhập phân tán
(Distributed Reservation Techniques)
2.3.3 Cơ chế truy nhập ngẫu nhiên (Random Access Techniques)
2.4 Các cơ chế truy nhập ngẫu nhiên
2.4.1 Mạng ALOHA
2.4.2 Mạng Slotted ALOHA
2.4.3. Cơ chế cảm nhận sóng mang (carrier sense techniques) trong mạng truy
nhập ngẫu nhiên
2.4.4 Mạng LAN không dây và chuẩn IEEE 802.11
2.5 Giao thức ở mức liên kết dữ liệu
2.5.1 Các chức năng cơ bản của giao thức lớp liên kết dữ liệu
2.5.2 Giao thức HDLC (High Data Link Control)
2.5.3 Giao thức LLC (Logical Link Control)
CHƢƠNG 3: KẾT NỐI MẠNG Ở LỚP 2 (08 TIẾT)
3.1. Kết nối mạng lớp 2
3.1.1. Địa chỉ lớp 2
3.1.2. Một số tính chất của địa chỉ MAC
3.1.3. Tại sao phải kết nối mạng lớp 2?
3.1.4. Khái niệm cầu nối (bridge)
3.2. Transparent bridge
3.2.1. No-frills bridge
3.2.2. Learning bridge
3.2.3. Thuật toán cây spanning
3.3. Source routing bridge
3.3.1. Pure source routing bridge
3.3.2. SR-TB (Source routing to transparent bridging)
3.4. So sánh transparent bridge và source routing
CHƢƠNG 4: KẾT NỐI MẠNG INTERNET (16 TIẾT)
4.1 Giới thiệu
4.1.1 Tại sao phải kết nối mạng lớp 3?
4.1.2 Định nghĩa và giới thiệu lịch sử phát triển của mạng Internet
4.2 Khái niệm kết nối mạng lớp 3 và mô hình kiến trúc của Internet
4.2.1 Các thuộc tính của Internet
4.2.2 Mô hình kiến trúc
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4.2.3 Bộ định tuyến IP (IP router) - Kết nối mạng thông qua bộ định tuyến
4.3 Cấu trúc phân lớp của địa chỉ IP
4.3.1 Cấu trúc và sơ đồ phân lớp địa chỉ IP
4.3.2 Các kiểu địa chỉ của IP
4.3.3 Khái niệm subnet và supernet
4.3.4 Một số thí dụ
4.4 Mối liên hệ giữa địa chỉ lớp 2 và địa chỉ lớp 3
4.4.1 Ánh xạ từ địa chỉ Internet vào địa chỉ MAC – Giao thức phân giải địa chỉ
ARP (Address Resolution Protocol)
4.4.2 Định địa chỉ IP tại thời điểm khởi động – Giao thức phân giải địa chỉ ngƣợc
RARP (Reverse Address Resolution Protocol)
4.5 BOOTSTRAP và DHCP
4.5.1 Nhƣợc điểm của RARP
4.5.2 Giới thiệu về BOOTSTRAP
4.5.3 Tại sao phải đặt cấu hình động?
4.5.4 Gán địa chỉ IP động
4.5.5 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
4.6 Giao thức IP (Internet Protocol)
4.6.1 Đặc điểm chung của IP
4.6.2 Cấu trúc gói IP và chức năng các trƣờng
4.7 ICMP (Internet Control Message Protocol)
4.8 Cấu trúc gói ICMP
4.9 Tên và địa chỉ
4.9.1 Ánh xạ giữa tên và địa chỉ IP
4.9.2 Tên phẳng (flat name) và tên có cấu trúc (hierarchical name)
4.9.3 Internet Domain Name
4.9.4

Giới thiệu hệ thống DNS (Domain Name System) và việc phân giải địa chỉ
dựa vào tên

4.10

Tổng quan về định tuyến
4.10.1 Các phƣơng thức gửi gói qua mạng
4.10.2 Định tuyến qua mạng Internet

4.11

Các mô hình định tuyến theo vector khoảng cách (distance vector routing)
4.11.1 Nhắc lại thuật toán định đƣờng Bellman-Ford
4.11.2 Định tuyến tĩnh và định tuyến động
4.11.3 RIP (Routing Information Protocol)
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4.12

Các mô hình định tuyến theo đƣờng ngắn nhất (shostest path routing)
4.12.1 Nhắc lại thuật toán định đƣờng Dijkstra
4.12.2 OSPF

4.13

UDP (User Datagram Protocol)
4.13.1 Tại sao phải xây dựng một giao thức trao đổi dữ liệu không liên kết ở lớp
4?
4.13.2 Cấu trúc gói UDP
4.13.3 Các chức năng của UDP
4.13.4 Một số địa chỉ cổng UDP mặc định

4.14

TCP (Transmission Control Protocol)
4.14.1 Cơ chế trao đổi số liệu tin cậy trong mạng Internet – TCP
4.14.2 Cấu trúc gói TCP
4.14.3 Các chức năng của TCP

4.15 Một số địa chỉ cổng TCP mặc định
13. Tài liệu tham khảo:
1. Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, Pearson Education International, Fourth Edition
– 2003
2. Joseph L. Hammond, Peter J. P. O’Reilly, Performance Analysis of Local Computer
Networks, Addison-Wesley 1986
3. Douglas E. Comer, Internetworking with TCP/IP Vol. I: Principles, Protocols, and
Architecture, Fourth Edition – Prentice Hall 2000
4. William Stalling, Data and Computer Communications, Prentice Hall, Fifth Edition, 1997
5. Jim Kurose, Keith Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the
Internet, Addison-Wesley 2001
6. J. Eberspaecher, Broadband Communication Networks, Lecture, Technical University of
Munich, 2000
7. Benny Bing, Highspeed Wireless ATM and LANs, Artech House, 2000
8. Radia Perlman, Interconnections – Bridges, Routers, Switches and Internetworking Protocols,
Second Edition, Addison-Wesley
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ET4240 Phân tích và thiết kế hƣớng đối tƣợng
1. Tên học phần: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HƢỚNG ĐỐI TƢỢNG
2. Mã số: ET4240
3. Khối lƣợng: 3(3-2-0-6)
- Lý thuyết: 50 tiết
- Bài tập/BTL: 20 tiết
- Thí nghiệm: không
- 4. Yêu cầu học phần: Bắt buộc của chuyên ngành Kỹ thụật Điện tử, tự chọn cho chuyên
ngành Kỹ thuật Viễn thông.
- 5. Đối tƣợng tham dự: Học viên cao học chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Viễn
thông
6. Điều kiện học phần:
7. Mục tiêu học phần
Học phần này sẽ trang bị cho sinh viên kỹ thuật phƣơng pháp phân tích và thiết kế hệ thống dùng
kỹ thuật hƣớng đối tƣợng theo các pha cụ thể. Sinh viến sẽ đƣợc học chi tiết công cụ thiết kế
hƣớng đối tƣợng UML.
8. Nội dung tóm tắt học phần:
Giới thiệu về các phƣơng pháp thiết kế, phân tích hệ thống (thác nƣớc, song song, phát triển ứng
dụng nhanh…), phân tích và thiết kế theo hƣớng đối tƣợng, UML, case studies (ATM, digital
audio recorder)
9. Nhiệm vụ của học viên:
- Dự lớp: đầy đủ theo quy chế
- Bài tập: hoàn thành các bài tập của học phần
10. Đánh giá kết quả: KT/BT(0.3)-T(TN/TL:0.7)
- Điểm quá trình: trọng số 0.3
-

Hoàn thành bài tập lớn

- Thi cuối kỳ (trắc nghiệm và tự luận): trọng số 0.7
11. Tài liệu học tập:
- Sách, giáo trình chính: Allan Dennis, System Analysis and Design with UML 2.0,
- Slide bài giảng do giảng viên cung cấp
- Sách tham khảo: Do giảng viên cung cấp
12. Nội dung chi tiết học phần:

48

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HƢỚNG ĐỐI TƢỢNG
Biên soạn: TS. Phạm Doãn Tĩnh, TS. Trần Đỗ Đạt,
ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa, ThS. Nguyễn Thanh Bình, ThS. Vũ Song Tùng
MỞ ĐẦU (LT 0,5)
1 Mục đích học phần
2 Nội dung học phần
3 Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo
CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HƢỚNG HỆ THỐNG
1.1.Giới thiệu
1.2.Chu trình xây dựng hệ thống
1.2.1.Lập kế hoạch
1.2.2.Phân tích
1.2.3.Thiết kế
1.2.4.Thực hiện
1.3.Các phƣơng pháp xây dựng hệ thống
1.3.1.Thiết kế cấu trúc
1.3.2.RAD
1.3.3.Lựa chọn phƣơng pháp xây dựng hệ thống
CHƢƠNG 2. GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HƢỚNG ĐỐI TƢỢNG VỚI UML
2.1.Giới thiệu
2.2.Các đặc điểm cơ bản của hệ thống hƣớng đối tƣợng
2.2.1.Lớp và đối tƣợng
2.2.2.Method và message
2.2.3.Encapsulation
2.2.4.Thừa kế
2.2.5.Polymorphism và dynamic binding
2.3.UML
2.3.1.Biếu đồ cấu trúc
2.3.2.Biếu đồ hoạt động
2.3.3.Các cơ chế mở rộng
2.4. Phân tích và thiết kế hệ thống
2.4.1.Use-case (ca sử dụng)
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2.4.2.Cấu trúc
2.4.3.Interactive and incremental
2.4.4.Quá trình hợp nhất
CHƢƠNG 3. LẬP KẾ HOẠCH XÂY DỤNG HỆ THỐNG
3.1.Định nghĩa bài toán
3.1.1.Các yêu cầu của hệ thống
3.1.2.Phân tích tính khả thi của hệ thống
3.2.Quản lý dự án
3.2.1.Xác định kích thứơc của dự án
3.2.2.Xây dựng và quản lý kế hoạch công việc
3.2.3.Phối hợp các hoạt động của dự án
CHƢƠNG4. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG
4.1.Xác định các yêu cầu của hệ thống
4.1.1.Xác định các yêu cầu của hệ thống
4.1.2.Các phƣơng pháp phân tích yêu cầu
4.1.3.Thu thập yêu cầu
4.2.Mô hình hoá chức năng
4.2.1.Biểu đồ hoạt động (activity diagrams)
4.2.2.Miêu tả ca sử dụng
4.2.3.Biểu đồ ca sử dụng
4.3. Mô hình hóa cấu trúc
4.3.1.Mô hình cấu trúc
4.3.2.Biểu đồ lớp
4.4. Mô hình hoá hoạt động
4.4.1.Các mô hình hoạt động
4.4.2.Biều đồ tƣơng tác
CHƢƠNG5. THIẾT KẾ HỆ THỐNG
5.1.Chuyển từ các mô hình phân tích sang mô hình thiết kế
5.2.Các mô hình
5.2.1.Gói và biểu đồ gói
5.2.2.Các chiến lƣợc thiết kế
5.3.Thiết kế lớp và cách thức (method)
5.3.1.Các tiêu chí thiết kế
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5.3.2.Các hoạt động thiết kế đối tƣợng
5.4.Giới hạn và hợp đồng
5.5.Xác định cách thức
5.6.Thiết kế lớp quản lý dữ liệu
5.7.Thiết kế giao diện ngƣời máy
5.8.Thiết kế lớp kiến trúc vật lý
5.8.1.Các thành phần của lớp kiến trúc vật lý
5.8.2.Thiết kế cơ sở hạ tầng
5.8.3.Thiết kế lớp kiến trúc vật lý
5.8.4.Xác định phần cứng và phần mềm
CHƢƠNG6. THỰC HIỆN HỆ THỐNG
6.1.Xây dựng hệ thống
6.2.Thiết kế các hệ kiểm tra
6.3.Xây dựng tài liệu hệ thống
6.4.Lắp đặt và vận hành
CHƢƠNG7. CASE STUDIES
7.1.Thiết kế hệ thống ATM với Rational Rose
7.2.Thiết kế máy nghe nhạc số với Rational Rose
13. Tài liệu tham khảo
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ET4380 Thông tin vệ tinh
1. Tên học phần: THÔNG TIN VỆ TINH
2. Mã số: ET4380
3. Khối lƣợng: 2(2-1-0-4)
- Lý thuyết: 30 tiết
- BTL: 15 tiết
- 4. Yêu cầu học phần: Bắt buộc của chuyên ngành Kỹ thụật Viễn thông, tự chọn cho
chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử.
- 5. Đối tƣợng tham dự: Học viên cao học chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Viễn
thông
6. Điều kiện học phần:
7. Mục tiêu học phần và kết quả mong đợi:
Môn học này sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin vệ tinh, cấu
trúc hệ thống thông tin vệ tinh và tính toán tuyến thông tin vệ tinh.
Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng:
- Phân tích và mô tả đƣợc cấu hệ thống thông tin vệ tinh
- Phân tích và mô tả đƣợc sơ đồ khối của vệ tinh, trạm mặt đất và TT&C
- Tính toán đƣợc chu kỳ bay, quỹ đạo vệ tinh.
- Tính toán thiết kế đƣợc tuyến thông tin vệ tinh: cự ly, toạ độ vệ tinh, độ nhạy thu, hệ số tạp
âm, EIRP, G/T, Anten, mật độ thông lƣợng công suất bão hoà .v.v.
- Cập nhật đƣợc hiện trạng ứng dụng, khai thác hệ thống thông tin vệ tinh tại Việt nam.
- Làm việc hiệu quả trong nhóm
8. Nội dung tóm tắt học phần:
Các hệ thống vệ tinh : địa tĩnh, khu vực, toàn cầu, di động, chùm, mạng. Quỹ đạo, các tham số và
phƣơng trình vệ tinh : góc quỹ đạo, phƣơng trình quỹ đạo, .v.v. Tính toán tuyến thông tin : độ
nhạy, hệ số tạp âm, Ga, EIRP, G/T, Anten, .v.v. Trạm vệ tinh (SS). Trạm mặt đất. (ES). Hệ thống
TT Vệ tinh, sơ đồ tổng quát. Giới thiệu về các hệ VT : (VSAT, Iridium, Globalstar, .v.v.). Hệ VT
định vị : GPS, GMS, Galileo. Hệ VT cho cellular : LEO, MEO, HEO. Hệ VT khí tƣợng. Hệ VT
quân sự
9. Nhiệm vụ của học viên:
- Sinh viên dự lớp và làm đầy đủ các bài tập về nhà
- Sinh viên hoàn thành bài tập lớn
10. Đánh giá kết quả: QT(0.3) - CK(0.7)
- Điểm quá trình (trọng số 0.3) = Điểm BTL + điểm chuyên cần
-

- BTL: bảo vệ, thuyết trình
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-

- Điểm chuyên cần = 1, 0, -1, -2 tùy theo số lần vắng mặt là 0, 1-2 lần, 3-4 lần hoặc từ 5
lần (theo quy định chung của trƣờng).

- Điểm cuối kỳ (trọng số 0.7) : Thi cuối kỳ (trắc nghiệm và/hoặc tự luận)
11. Tài liệu học tập:
- Sách giáo trình: Vũ Văn Yêm, “Thông tin vệ tinh”. NXB Bách khoa Hà nội 2013.
- Bài giảng: Bài giảng powerpoint do giảng viên cung cấp
- Sách tham khảo: Xem phần tài liệu tham khảo.
 Các tài liệu khác, các bài báo do giảng viên cung cấp
11. Nội dung chi tiết học phần:
THÔNG TIN VỆ TINH
Biên soạn: PGS.TS. Vũ Văn Yêm, TS. Lâm Hồng Thạch, TS. Nguyễn Hoàng Hải
MỞ ĐẦU (LT 0,5)
1 Mục đích học phần
2 Nội dung học phần
3 Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo
CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN VỆ TINH (3 LT)
1.1. Khái niệm, lịch sử phát triển của thông tin vệ tinh
1.2. Đặc điểm của thông tin vệ tinh
1.3. Cấu trúc tổng quát hệ thống thông tin vệ tinh
1.4. Các thành phần cấu thành một hệ thống thông tin vệ tinh
1.5. Các băng tần sử dụng trong thông tin vệ tinh
1.6. Các ứng dụng của thông tin vệ tinh
CHƢƠNG 2. QUỸ ĐẠO VỆ TINH (7 LT/2 BT)
2.1. Quỹ đạo vệ tinh, sự hình thành quỹ đạo của vệ tinh
2.2. Phân loại quỹ đạo vệ tinh
2.3. Các định luật Kepler
2.4. Các tham số xác định vị trí của vệ tinh
2.5. Sự liên quan giữa vị trí, tốc độ bay và chu kỳ quỹ đạo của vệ tinh
2.6. Quá trình phóng vệ tinh
2.7. Thủ tục đăng ký quỹ đạo vệ tinh*
CHƢƠNG 3. CẤU TRÚC HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH (5LT/2 BT)
3.1. Cấu trúc phần không gian của hệ thống thông tin vệ tinh
3.2. Cấu trúc vệ tinh: bộ phát đáp (transponder)
3.3. Đo lƣờng điều khiển và bám vệ tinh (TT&C)
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3.4. Anten trong thông tin vệ tinh
3.5. Cấu trúc trạm mặt đất (ES)
CHƢƠNG 4. PHÂN TÍCH, TÍNH TOÁN TUYẾN THÔNG TIN VỆ TINH (6LT/3BT)
4.1. Truyền sóng trong thông tin vệ tinh
4.2. Các đặc điểm của kênh trong thông tin vệ tinh
4.3. Các tham số cơ bản của tuyến thông tin vê tinh
4.4. Tính toán tuyến thông tin vệ tinh
4.5. Tính toán can nhiễu tuyến lên và tuyến xuống trong hệ thống thông tin vệ tinh*
CHƢƠNG 5. ĐIỀU CHẾ VÀ ĐA TRUY NHẬP TRONG THÔNG TIN VỆ TINH (04 LT/03
BT)
5.1. Truyền tín hiệu trên kênh thông tin vệ tinh
5.2. Các phƣơng pháp điều chế đƣợc sử dụng trong thông tin vệ tinh
5.3. Truyền tín hiệu tƣơng tự trên kênh thông tin vệ tinh
5.4. Truyền tín hiệu số trên kênh thông tin vệ tinh
5.5. Đa truy nhập theo tần số FDMA
5.6. Đa truy nhập theo thời gian TDMA
5.7. Đa truy nhập theo mã CDMA
5.8. Các phƣơng pháp kết hợp (hybrid)
CHƢƠNG 6. CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH VÀ CÁC PHƢƠNG THỨC THÔNG
TIN VỆ TINH (05 LT/04 BT)
6.1. Các hệ thống VSAT
6.2. Hệ đạo hàng: MMSS, LMSS, AMSS
6.3. Hệ viễn thám
6.4. Các hệ thống định vị toàn cầu: GPS, GALILEO
6.5. Các hệ thống thông tin di động vệ tinh
6.6. Vệ tinh viễn thông VINASAT 1 và VINASAT 2
6.7. Bài tập
6.8. Thuyết trình, bảo vệ BTL
6.9. Thuyết trình, bảo vệ BTL
6.10. Ôn tập
13. Tài liệu tham khảo
1. Denis Roddy, Satellite Communications, John Wiley & Son, Second Edition, 2001.
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ET4410 Tổ chức và qui hoạch mạng viễn thông
1. Tên học phần: TỔ CHỨC VÀ QUI HOẠCH MẠNG VIỄN THÔNG
2. Mã số: ET4410
3. Khối lƣợng: 3(3-1-0-6)
- Lý thuyết: 45 tiết
- Bài tập/BTL: 15 – Bài tập lớn
- 4. Yêu cầu học phần: Bắt buộc của chuyên ngành Kỹ thụật Viễn thông, tự chọn cho
chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử.
- 5. Đối tƣợng tham dự: Học viên cao học chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Viễn
thông
- 6. Điều kiện học phần:
7. Mục tiêu học phần:
Môn học cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết, kỹ thuật và phƣơng pháp thực hiện trong việc:
thiết kế tối ưu và xây dựng mạng viễn thông (thiết kế kết nối và lưu lượng), quản lý mạng đặc
biệt trong các mạng viễn thông thế hệ mới.
Sau khi hoàn thành học phần sinh viên có khả năng:
- Thiết kế tối ƣu trong việc xây dựng các mạng viễn thông, đặc biệt là thiết kế kết nối cho
mạng lõi
- Tính toán lƣu lƣợng cho các mô hình mạng viễn thông khác nhau
- Thực hiện công tác quản lý mạng viễn thông theo tiêu chuẩn
8. Nội dung tóm tắt học phần:
Thiết kế tối ƣu và xây dựng mạng viễn thông; qui hoạch kết nối (topology), mô hình và tính toán
lƣu lƣợng mạng. Quản lý mạng viễn thông.
9. Nhiệm vụ của học viên:
- Sinh viên dự lớp đầy đủ
- Sinh viên hoàn thành bài tập lớn
10. Đánh giá kết quả: QT(0.3) - CK(0.7)
 Điểm quá trình (Giữa kỳ) = Bảo vệ bài tập lớn (trọng số 0.3)
 Điểm cuối kỳ = Thi cuối kỳ trắc nghiệm và/hoặc tự luận (trọng số 0.7)
11. Tài liệu học tập:
- Sách giáo trình: Aaron Kershenbaum,Telecommunications Network Design Algorithms,
McGraw-Hill, Inc. Broadband Network Traffic, James Roberts, Ugo Mocci & Jorma
Virtamo, Springer.
- Bài giảng: Bài giảng Tổ chức và qui hoạch mạng viễn thông – Bô ̣ môn Kỹ thuật thông tin
- Phầ n mề m thiết kế mạng MENTOR – Bộ môn Kỹ thuật thông tin
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12. Nội dung chi tiết học phần:
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TỔ CHỨC VÀ QUY HOẠCH MẠNG VIỄN THÔNG
Biên soạn: TS. Nguyễn Tài Hƣng, TS. Nguyễn Xuân Dũng, TS. Trầ n Ngo ̣c Lan,
GVC. Nguyễn Văn Thắng
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MẠNG VIỄN THÔNG
1.1 Các khái niệm cơ bản trong hệ thống mạng viễn thông
1.1.1 Nút mạng, đƣờng truyền
1.1.2 Khái niệm hệ thống, tải và đặc tính hoạt động
1.1.3 Dịch vụ viễn thông
1.2 Mục đích của việc qui hoạch và thiết kế tối ƣu mạng lƣới
1.3 Các bƣớc và phƣơng pháp đánh giá một mạng viễn thông
1.3.1 Đo đạc, thu thập kết quả thống kê
1.3.2 Mô hình hoá toán học
1.3.3 Mô phỏng
1.4 Các công cụ phục vụ cho việc đánh giá chất lƣợng hoạt động của mạng
1.5 Các xu hƣớng phát triển của mạng
CHƢƠNG 2: LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ (GRAPH) VÀ ÁP DỤNG TRONG THIẾT KẾ
MẠNG VIỄN THÔNG
2.1 Khái niệm và các ký hiệu
2.2 Giới thiệu khái niệm Network Flows.
2.3 Biểu diễn mạng viễn thông dƣới dạng đồ thị
2.4 Phân loại cấu hình (topology) mạng
2.5 Phân tích cây
CHƢƠNG 3: TỐI ƢU HÓA MẠNG
3.1 Đƣờng đi ngắn nhất (shortest path)
3.2 Chiều dài cây ngắn nhất (minimum spanning tree)
3.3 Luồng chi phí thấp nhất (minimum cost flow)
3.4 Luồng tối đa (maximum flow)
CHƢƠNG 4:TH IẾT KẾ MẠNG VIỄN THÔNG
4.1 Qui trình thiết kế mạng viễn thông
4.1.1 Các nguyên tắc thiết kế mạng cơ bản
4.1.2 Định nghĩa vấn đề (bài toán) thiết kế
4.1.3 Thu thập dữ liệu & các ràng buộc
4.1.4 Xác định các tiêu chí tối ƣu
4.1.5 Xây dựng thuật toán tối ƣu
4.1.6 Đánh giá tính phức tạp và độ tin cậy
4.1.7 Lựa chọn công nghệ mạng
4.2 Các kỹ thuật mô phỏng đánh giá hiệu quả bài toán thiết kế mạng viễn thông
CHƢƠNG 5: THIẾT KẾ KẾT NỐI MẠNG VIỄN THÔNG
5.1 Bài toán thiết kế kết nối mạng viễn thông
5.1.1 Phân cấp mạng trong thiết kế Topology
5.1.2 Các ràng buộc trong thiết kế kết nối mạng: môi trƣờng địa lý, các giới
hạn về dung lƣợng, các yêu cầu về trễ, về độ dự phòng, …
5.2 Thiết kế kết nối mạng truy nhập
5.2.1 Khảo sát các kỹ thuật và công nghệ mạng truy nhập hiện có
5.2.2 Các tiêu chí và phƣơng pháp thiết kế mạng truy nhập
57

5.2.3 Các thuật toán thiết kế mạng truy nhập theo cấu hình hình cây: Kruskal,
Esau-William,..
5.3 Thiết kế kết nối mạng đƣờng trục:
5.3.1 Tổng quan các kỹ thuật và công nghệ mạng đƣờng trục hiện nay
5.3.2 Bài toán thiết kế kết nối mạng đƣờng trục: vị trí đặt nút và liên kết các nút
5.3.3 Thuật toán Prim tìm cây kết nối MST (Minimum Spanning Tree)
5.3.4 Thuật toán Dijsktra tìm cây kết nối PST (Path Shortest Tree)
5.3.5 Phƣơng pháp lặp (heuristic) thiết kế kết nối mạng đƣờng trục: thuật toán
MENTOR.
5.4 Kiểm định và tối ƣu hoá kết nối mạng
CHƢƠNG 6: LÝ THUYẾT LƢU LƢỢNG TRONG THIẾT KẾ VÀ QUY HOẠCH MẠNG
VIỄN THÔNG
6.1 Giới thiệu chung và định nghĩa về lƣu lƣợng mạng viễn thông
6.2 Lý thuyết lƣu lƣợng thoại và các công thức Erlang
CHƢƠNG 7: LÝ THUYẾT HÀNG ĐỢI TRONG THIẾT KẾ VÀ QUY HOẠCH MẠNG
VIỄN THÔNG
7.1 Giới thiệu chung, biểu diễn và các tính chất
7.2 Tính toán lƣu lƣợng cho các mô hình mạng cơ bản
CHƢƠNG 8: LƢU LƢỢNG SỐ LIỆU
8.1 Lý thuyết và các phƣơng pháp tiếp cận nghiên cứu
8.2 Mô hình truyền thống đặc tính hóa lƣu lƣợng số liệu
8.3 Đặc tính hóa lƣu lƣợng số liệu trong các mạng IP/Internet
CHƢƠNG 9: QUẢN LÝ MẠNG VIỄN THÔNG
9.1 Tổng quan về quản lý mạng viễn thông
9.1.1 Khái niệm về quản lý, khai thác và bảo dƣỡng mạng viễn thông
9.1.2 Các yêu cầu quản lý
9.1.3 Các mô hình quản lý mạng
9.1.4 Hệ thống quản lý mở
9.1.5 Hệ thống quản lý phân tán
9.2 Các vấn đề trong việc quản lý mạng thông tin hiện đại
9.2.1 Mạng hỗn hợp (heterogeneous environments)
9.2.2 Dịch vụ đa dạng (multimedia), đa dịch vụ
9.2.3 Hƣớng tới IP
9.3 Các chuẩn quản lý mạng viễn thông
9.3.1 Kiến trúc chung một hệ thống quản lý mạng viễn thông
9.3.2 TNM (Telecommunications Network Management)
9.3.3 OSI (Open System Interconnection)
9.3.4 SNMP (Simple Network Management Protocol)
9.3.5 CORBA (Common Object Request Broker Architecture)
9.4 Mạng quản lý viễn thông TMN
9.4.1 Giới thiệu chung về TMN
9.4.2 Kiến trúc chức năng của TMN
9.4.3 Kiến trúc thông tin và cơ chế hoạt động của TMN
9.4.4 Kiến trúc Logic và các dịch vụ của TMN
9.5 Giao thức quản lý mạng SNMP
9.5.1 Giới thiệu chung về SNMP
9.5.2 Tổ chức hệ thống quản lý theo SNMP
9.5.3 Các thành phần chức năng trong kiến trúc SNMP
9.6 Tổng quan về quản lý mạng thế hệ mới
9.7 Kiến trúc hệ thống hỗ trợ điều hành mạng thế hệ mới (NGOSS)
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13. Tài liệu tham khảo:
1. I. Faynberg at al, The Intelligent Network Standards: Their Application to Services,
McGraw-Hill, 1997 (E-book)
2. Trang chủ của nhóm Parlay (http://www.parlay.org)
3. Website của tổ chức TINA-C (http://www.tinac.com)
4. Website của nhóm nghiên cứu JAIN ( http://java.sun.com/products/jain/)
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ET4310 Thông tin quang
1. Tên học phần: THÔNG TIN QUANG
2. Mã số: ET4310
3. Khối lƣợng: 3(3-1-0-6)
 Lý thuyết: 45 tiết
 Bài tập lớn: 15 tiết
- 4. Yêu cầu học phần: Bắt buộc của chuyên ngành Kỹ thụật Viễn thông, tự chọn cho
chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử.
- 5. Đối tƣợng tham dự: Học viên cao học chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Viễn
thông
6. Điều kiện học phần:
 Học phần tiên quyết
 Học phần học trƣớc: ET3070, ET3130
 Học phần song hành
7. Mục tiêu học phần: Môn học này sẽ trang bị cho sinh viên năm thứ 5 ngành Điện tử-Viễn
thông các kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin quang. Sau khi học xong môn học, sinh viên sẽ
nắm đƣợc lịch sử phát triển, nguyên lý truyền dẫn ánh sáng trong sợi quang cũng nhƣ bản chất
vật lý, cấu tạo của các loại nguồn quang, bộ thu quang. Ngoài ra, sinh viên còn đƣợc học về thiết
kế hệ thống thông tin quang, mạng quang và các công nghệ mới trong thông tin quang nhƣ
khuếch đại quang, chuyển mạch quang, bộ lọc quang, các cấu trúc quang kích thƣớc nano...
Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng:
- Nắm đƣợc nguyên lý truyền dẫn ánh sáng trong sợi quang, các yếu tố giới hạn truyền dẫn
trong sợi: suy hao và tán sắc
- Phân tích và mô tả đƣợc các thành phần cơ bản của một hệ thống thông tin quang: nguồn,
sợi quang, bộ thu
- Thiết kế đƣợc một hệ thống thông tin quang đơn giản sử dụng phần mềm optiwave
- Làm việc hiệu quả trong nhóm
8. Nội dung tóm tắt học phần:
 Thiết bị quang: Laser, receiver, Diod PIN, APD, DFB, khuếch đại quang EDFA, cáp quang,
các đặc tính vật lý, các loại suy hao và tán sắc, các phƣơng pháp bù tán sắc.
 Mạng quang: Khái niệm về mạng đƣờng dài (long-haul), Metro, Access (EPON, APON).
Các phần tử trong kiến trúc mạng quang: OLT, ONU, ADM, OXC, DCS .v.v. PDH,
SONET và SDH. Chuyển mạch quang, MEMS. Công nghệ WDM, IPoWDM, SDL. Thiết
kế hệ thống Thông tin quang.
9. Nhiệm vụ của học viên:
 Dự lớp: đầy đủ theo quy chế
 Bài tập: hoàn thành các bài tập của học phần
 Hoàn thành bài tập lớn và trình bầy trƣớc lớp
 Thí nghiệm: hoàn thành đầy đủ các bài thí nghiệm của học phần
10. Đánh giá kết quả: QT(0.3)-CK(TN/TL:0.7)
 Điểm quá trình: (Trọng số 0.3) = KT giữa kỳ + bài tập + chuyên cần
- Bài tập làm đầy đủ (chấm điểm vở bài tập)
- Thuyết trình bài tập lớn trên lớp
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- Làm thí nghiệm đầy đủ, có báo cáo và bảo vệ
- Kiểm tra giữa kỳ
 Thi cuối kỳ (trắc nghiệm và tự luận): trọng số 0.7
11. Tài liệu học tập
 Sách, giáo trình chính: Do giảng viên cung cấp
 Sách tham khảo: xem đề cƣơng chi tiết
12. Nội dung chi tiết học phần:
THÔNG TIN QUANG
Biên soạn: TS. Hoàng Phƣơng Chi
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG (LT 5)
1.1 Lịch sử phát triển của ngành thông tin quang
1.2 Các ƣu điểm của hệ thống thông tin cáp sợi quang
1.3 Các thành phần cơ bản (sơ đồ khối) trong hệ thống thông tin quang
1.4 Xu hƣớng phát triển của hệ thống thông tin quang
CHƢƠNG 2: NGUYÊN LÝ TRUYỀN DẪN ÁNH SÁNG TRONG SỢI QUANG (LT 10; BT
5)
2.1 Cấu tạo và phân loại sợi quang
2.2 Sự truyền dẫn ánh sáng trong sợi quang
2.2.1 Hiện tƣợng phản xạ và khúc xạ toàn phần
2.2.2 Nguyên lý truyền dẫn ánh sáng trong sợi quang chiết suất bậc
- Khái niệm mode và phƣơng trình xác định mode truyền dẫn trong sợi quang, số lƣợng
mode tối đa đƣợc truyền
2.2.3 Nguyên lý truyền dẫn ánh sáng trong sợi quang chiết suất biến đổi
2.2.4 Điều kiện truyền dẫn đơn mode trong sợi quang
2.3 Hiện tƣợng tán sắc trong sợi quang
2.3.1 Nguyên nhân gây ra hiện tƣợng tán sắc và phân loại tán sắc
2.3.2 Hiện tƣợng tán sắc mode
2.3.3 Hiện tƣợng tán sắc đơn sắc
2.3.4 Độ dãn xung gây ra do hiện tƣợng tán sắc v à mối quan hệ với tốc độ truyền dẫn
2.4 Hiện tƣợng suy hao trong sợi quang
2.4.1 Định nghĩa hệ số suy hao của sợi quang
2.4.2 Các nguyên nhân gây suy hao trong sợi quang
2.4.3 Phổ suy hao của sợi quang
2.5 Một số loại sợi quang đặc biệt (tán sắc dịch chuyển, tán sắc phẳng ... )
CHƢƠNG 3: NGUỒN QUANG TRONG THÔNG TIN QUANG (LT 8; BT 3)
3.1 Giới thiệu các loại nguồn quang trong thông tin quang (LED/LD)
3.2 Tiếp giáp p-n và cấu trúc dị thể kép
3.3 Các điốt phát quang (LEDs)
3.3.1 Cấu trúc điốt LED
3.3.2 Các thông số đặc trƣng của LED (hiệu suất lƣợng tử, công suất, bề rộng phổ ...)
3.4 Điốt Laser
3.4.1 Nguyên lý hoạt động của điốt laser
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3.4.2 Phƣơng trình tốc độ của điốt laser
3.4.3 Điốt laser Fabry-Perot
3.4.4 Các điốt laser đơn mode (DFB, DBR)
3.4.5 Các thông số đặc trƣng của điốt laser
CHƢƠNG 4: BỘ THU QUANG TRONG THÔNG TIN QUANG (LT 6; BT 3)
4.1 Nguyên lý hoạt động của photodiodes
4.1.1 Điốt PIN: cấu tạo, phân bố điện trƣờng, đáp ứng t ần số ...
4.1.2 Điốt thác lũ (APD)
4.2 Các thông số đặc trƣng của photodiodes
4.3 So sánh các loại photodiodes
4.4 Nguyên lý hoạt động của bộ thu quang
4.4.1 Sơ đồ khối của bộ thu quang
4.4.2 Các nguồn nhiễu trong bộ thu quang.
4.4.3 Các thông số cơ bản của bộ thu quang (xác suất lỗi, độ nhạy thu, ...)
CHƢƠNG 5: MỘT SỐ CÔNG NGHỆ MỚI TRONG THÔNG TIN QUANG (LT 8)
5.1 Kỹ thuật ghép kênh theo bƣớc sóng (WDM)
5.1.1 Giới thiệu kỹ thuật ghép kênh theo bƣớc sóng (WDM)
5.1.2 Các linh kiện cơ bản dùng trong WDM
5.2 Các bộ khuếch đại quang
5.2.1 Bộ khuếch đại quang bán dẫn
5.2.2 Bộ khuếch đại quang sợi (EDFA)
5.3 Công nghệ truyền dẫn Soliton
5.4 Công nghệ chuyển mạch quang
CHƢƠNG 6: THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG (LT 8; BT 4)
6.1 Hệ thống thông tin quang lý tƣởng
6.2 Hệ thống thông tin quang thực tế
13. Tài liệu tham khảo
1. Y. Suematsu and K. Iga, “Introduction to Optical Fiber Communications”, John Wiley &
Sons, 1982, ISBN 0-471-09143-X
2. Hoàng Ứng Huyền, “Kỹ thuật thông tin quang”, Tổng cục bƣu điện, 1993.
3. M. M-K. Liu, “Principles and Applications of Optical Communications”, IRWIN, 1996,
ISBN 0-256-16415-0.
4. G. Keiser, “Optical Fiber Communications”, McGraw-Hill, 3rd edition, 2000, ISBN 0-07232101-6.
5. R. Ramaswani and K. Sivarajan, “Optical Networks: A practical Perpective”, Morgan
Kaufmann, 2nd edition, 2002, ISBN 1-55860-655-
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ET4330 Thông tin Di động
1. Tên học phần: THÔNG TIN DI ĐỘNG
2. Mã số: ET4330
3. Khối lƣợng: 2(2-1-0-4)
- Lý thuyết: 30 tiết
- Bài tập/BTL: 15 tiết
- 4. Yêu cầu học phần: Bắt buộc của chuyên ngành Kỹ thụật Viễn thông, tự chọn cho
chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử.
- 5. Đối tƣợng tham dự: Học viên cao học chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Viễn
thông
- 6. Điều kiện học phần:
 Học phần tiên quyết:
 Học phần học trƣớc: ET320 Cơ sở mạng thông tin
 Học phần song hành:
7. Mục tiêu học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về các mạng và hệ thống thông tin di động đang đƣợc
sử dụng và sẽ đƣợc phát triển trong tƣơng lai.
Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng:
 Trình bày đƣợc các kiến trúc, đặc điểm, các dịch vụ của mạng thông tin di động GSM, GPRS,
UMTS.
 Mô tả đƣợc chức năng và cấu trúc hệ thống GSM, GPRG, UMTS.
 Trình bày đƣợc một số nguyên lý cơ bản của mạng thông tin di động bao gồm: cập nhật vị trí,
chuyển giao, điều khiển công suất, chu trình cuộc gọi.
 Tính toán đƣợc dung lƣợng cell, vùng phủ và các thông số đƣờng truyền vô tuyến.
 Có thể trình bày và phân tích xu hƣớng phát triển của mạng thông tin di động.
8. Nội dung tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về hệ thống GSM, GPRS, 3G (UMTS và CDMA
2000): chức năng, nguyên lý hoạt động của các khối, cấu trúc kênh, quá trình chuyển giao, điều
khiển công suất, quy hoạch mạng. Tiến trình nâng cấp hệ thống lên từ 2G lên 2,5G, 3G. Những
hạn chế của hệ thống 3G và những yêu cầu đối với hệ thống 4G. Một số công nghệ có khả năng
sử dụng trong 4G: kỹ thuật MIMO, anten thông minh.v.v.
9. Nhiệm vụ của học viên:
 Sinh viên dự lớp và làm đầy đủ các bài tập về nhà.
 Sinh viên hoàn thành bài tập lớn.
10. Đánh giá kết quả: <Ký hiệu và trọng số và hình thức đánh giá điểm quá trình, điểm thi cuối
kỳ>
 Điểm quá trình (trọng số 0.3) = KT giữa kỳ + điểm chuyên cần
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- Kiểm tra giữa kỳ1 lần (trắc nghiệm hoặc tự luận 90 phút)
- Điểm chuyên cần = 1, 0, -1, -2 tùy theo số lần vắng mặt là 0, 1-2 lần, 3-4 lần hoặc từ 5
lần (theo quy định chung của trƣờng).
 Điểm cuối kỳ (trọng số 0.7) : Bảo vệ bài tập lớn (trọng số 0.3) + Thi cuối kỳ (trắc nghiệm
và/hoặc tự luận trọng số 0.4)
11. Tài liệu học tập:
Sách giáo trình: Phạm Công Hùng, Nguyễn Hoàng Hải, Tạ Vũ Hằng, Vũ Minh Tú, Đỗ
Trọng Tuấn, Vũ Đức Thọ, Nguyễn Văn Đức: Thông Tin Di Động, Sách giáo trình
trường ĐHBK-HN, nhà xuất bản Khoa Học Kỹ Thuật, Năm 2006.
- Bài giảng: Bài giảng powerpoint do giảng viên cung cấp
12. Nội dung chi tiết học phần:
-

THÔNG TIN DI ĐỘNG
Biên soạn:PGS.TS. Nguyễn Văn Đức
MỞ ĐẦU (LT 0,5)
1 Mục đích học phần
2 Nội dung học phần
3 Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG SỐ TẾ BÀO (2 LT)
1.1 Tổng quan về mạng và hệ thống thông tin di động
1.2 Sơ lƣợc tình hình phát triển của thông tin di động
1.3 Khái niệm ô (cell)
1.4 Chỉ thị cƣờng độ tín hiệu RSSI và biểu diễn
1.5 So sánh mạng PLMN và PSTN
CHƢƠNG 2: TRUYỀN SÓNG TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG (4 LT + 2 BT)
2.1 Khái niệm mô hình kênh vô tuyến
2.2 Hiện tƣợng fading và phân loại
2.2.1 Khái niệm
2.2.2 Pha đinh chậm
2.2.3 Pha đinh nhanh
2.3 Pha đinh đa đƣờng
2.4 Hiệu ứng che khuất
2.5 Mô hình suy hao đƣờng truyền
2.5.1 Mô hình không gian tự do
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2.5.2 Mô hình hai đƣờng
2.5.3 Các mô hình thống kê
CHƢƠNG 3: SỬ DỤNG TẦN SỐ TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG (3 LT + 2 BT)
3.1 Cấp phát băng tần
3.2 Sử dụng lại tần số
3.3 Nhiễu đồng kênh
3.4 Nhiễu kênh lân cận
CHƢƠNG 4: HỆ THỐNG GSM (6 LT + 6 BT)
4.1

Tổng quan về GSM
4.2

Kiến trúc hệ thống

4.3

Kênh vật lý. Cụm. Kênh logic

4.4

Báo hiệu

4.5

Mã hoá thoại và mã hoá kênh

4.6

Quản lý thuê bao

4.7

Quản lý di động

4.8

Quá trình cuộc gọi

4.9

Chuyển giao

4.10 Tính toán dung lƣợng và vùng phủ GSM
4.10.1 Một số khái niệm
4.10.2 Bảng Erlang B
4.10.3 Bài toán tính toán dung lƣợng
4.10.4 Bài toán tính toán vùng phủ
CHƢƠNG 5: HỆ THỐNG GPRS (3 LT)
5.1 Đặc điểm và ứng dụng
5.2 Kiến trúc hệ thống
5.3 Các giao diện trong GPRS
5.4 Cấu trúc kênh và nguyên lý cấp phát
CHƢƠNG 6: HỆ THỐNG UMTS (6 LT + 5 BT)
6.1 Tổng quan về IMT-2000
6.2 Đặc trƣng của hệ thống UMTS
6.3 Băng tần sử dụng và khả năng truyền dẫn
6.4 Kiến trúc hệ thống UMTS
6.5 Phân hệ truy nhập UTRAN
65

6.6 Phân hệ mạng lõi CS và PS
6.7 Mã trực giao OVSF
6.8 Mã xáo trộn Srambling
6.9 Nguyên lý trải phổ băng rộng
6.10 Tính toán dung lƣợng mạng W-CDMA
CHƢƠNG 7: MẠNG KHÔNG DÂY THEO CHUẨN IEEE (3 LT)
7.1 Chuẩn IEEE 802.11 (WiFi)
7.1.1 Đặc điểm của mạng WLAN
7.1.2 Kiến trúc mạng LAN không dây
7.1.3 Giao thức 802.11
7.1.4 Cấu trúc lớp Vật lý 802.11
7.1.5 Cấu trúc lớp điều khiển truy nhập MAC
7.2 Chuẩn IEEE 802.16 (Wimax)
7.3 Chuẩn IEEE 802.15 (BlueTooth)
CHƢƠNG 8: NÂNG CẤP HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG (3 LT)
8.1 Sự phát triển hệ thống từ 2G-2,5G-3G-4G
8.2 Yêu cầu đối với hệ thống 4G
8.3 Các kỹ thuật sử dụng trong hệ thống 4G
13. Tài liệu tham khảo:
1. Vũ Đức Thọ, Thông tin di động số Cellular
2. Nguyễn Phạm Anh Dũng, Thông tin di động thế hệ thứ 3
3. Delft University of Technologies - Netherland , Mobile Communications Course Outline
4. Technical University of Berlin - Germany, Mobile Communications Course Outline
5. Global Knowledge, Designing a wireless Network
6. Jochen Schiller, Mobile Communications, Second Edition
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ET4090 Kỹ thuật siêu cao tần
1. Tên học phần: KỸ THUẬT SIÊU CAO TẦN
2. Mã số: ET4090
3. Khối lƣợng: 3(3-1-0-6)
- Lý thuyết: 45 tiết
- BTL: 15 tiết
- 4. Yêu cầu học phần: Bắt buộc của chuyên ngành Kỹ thụật Viễn thông, tự chọn cho
chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử.
- 5. Đối tƣợng tham dự: Học viên cao học chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Viễn
thông
- 6. Điều kiện học phần:
7. Mục tiêu học phần:
Môn học này sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kỹ thuật siêu cao tần nhƣ kỹ
thuật phối hợp trở kháng băng hẹp và băng rộng, phân tích mạng siêu cao tần dùng ma trận và đồ
thị dòng tín hiệu, phân tích mô đun siêu cao tần; giúp sinh viên biết phân tích, thiết kế một số mô
đun siêu cao tần trong hệ thống thu phát siêu cao tần.
Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng:
- Phân tích mạng siêu cao tần dùng ma trận, ma trận tán xạ S.
- Tính toán đƣợc kỹ thuật phối hợp trở kháng dùng vi phân tử, dùng đoạn đƣờng truyền một
phần tƣ bƣớc sóng, dùng đoạn dây chêm.
- Phân tích thiết kế đƣợc bộ lọc siêu cao tần.
- Ứng dụng đƣợc công cụ mô phỏng, công cụ thiết kế các linh kiện, mô đun siêu cao tần cho
việc tính toán, mô phỏng và thiết kế.
- Làm việc hiệu quả trong nhóm
7. Nội dung tóm tắt học phần:
Đƣờng truyền siêu cao tần : mô hình, các tham số của đƣờng truyền, đƣờng truyền không tổn hao
nối tải và nối nguồn, một số đƣờng truyền siêu cao tần. Kỹ thuật phối hợp trở kháng và điều
chỉnh: kỹ thuật phối hợp trở kháng băng hẹp và băng rộng. Phân tích mạng siêu cao tần : ma trận
truyền đạt ABCD, ma trận trở kháng, ma trận dẫn nạp, ma trận tán xạ, đồ thị dòng tín hiệu. Bộ
lọc siêu cao tần: lý thuyết, phân tích, thiết kế. Phân tích thiết kế các mô đun siêu cao tần dùng
công cụ, phần mềm thiết kế siêu cao tần.
9. Nhiệm vụ của học viên:
- Sinh viên dự lớp và làm đầy đủ các bài tập về nhà
- Sinh viên hoàn thành bài tập lớn
10. Đánh giá kết quả: QT(0.3) - CK(0.7)
- Điểm quá trình (trọng số 0.3) = Điểm BTL + điểm chuyên cần
-

- BTL: bảo vệ, thuyết trình
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-

- Điểm chuyên cần = 1, 0, -1, -2 tùy theo số lần vắng mặt là 0, 1-2 lần, 3-4 lần hoặc từ 5
lần (theo quy định chung của trƣờng).

- Điểm cuối kỳ (trọng số 0.7) : Thi cuối kỳ (trắc nghiệm và/hoặc tự luận)
11. Tài liệu học tập:
- Sách giáo trình: David Pozar, Microwave Engineering, John Wiley & Sons 1998
- Bài giảng: Bài giảng powerpoint do giảng viên cung cấp
- Sách tham khảo: Xem phần tài liệu tham khảo.
- Các tài liệu khác: các bài báo do giảng viên cung cấp
12. Nội dung chi tiết học phần:
KỸ THUẬT SIÊU CAO TẦN
Biên soạn: PGS.TS. Vũ Văn Yêm, TS. Lâm Hồng Thạch, ThS. Nguyễn Khắc
Kiểm
CHƢƠNG 1. ĐƢỜNG TRUYỀN SIÊU CAO TẦN (9 LT/3 BT)
1.1. Khái niệm về đƣờng truyền
1.1.1. Nguyên lý truyền sóng siêu cao tần trên đƣờng truyền
1.1.2. Các đƣờng truyền thực tế
1.1.3. Các thông số trên đƣờng truyền siêu cao tần
1.2. Đƣờng truyền không tổn hao có tải đầu cuối
1.2.1. Hệ số phản xạ
1.2.2. Hệ số sóng đứng
1.2.3. Trở kháng trên đƣờng truyền
1.2.4. Đƣờng truyền λ/4, λ/2.
1.3, Phối hợp trở kháng giữa nguồn và tải với đƣờng truyền
1.4. Đƣờng truyền có tổn hao thấp
1.5. Đồ thị Smith và ứng dụng trong giải bài toán đƣờng truyền.
1.6. Các đƣờng truyền thực tế
1.6.1. Đƣờng truyền song hành
1.6.2. Đƣờng truyền đồng trục
1.6.3. Đƣờng truyền mạch dải
1.6.3.1. Đƣờng truyền vi dải
1.6.3.2. Ống dẫn sóng đồng phẳng CPW
1.6.4. Ống dẫn sóng (chữ nhật, tròn)
1.6.5. Bài tập
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CHƢƠNG 2. KỸ THUẬT PHỐI HỢP TRỞ KHÁNG VÀ ĐIỀU CHỈNH (9 LT/3 BT)
2.1. Khái niệm và ý nghĩa của phối hợp trở kháng
2.2. Phối hợp trở kháng bằng mạch tập trung (L,C)
2.3. Phối hợp trở kháng bằng đoạn đƣờng truyền một phần tƣ bƣớc sóng
2.4. Phối hợp trở kháng bằng đoạn dây chêm.
2.5. Phối hợp trở kháng dải rộng
2.6. Bài tập
CHƢƠNG 3. PHÂN TÍCH MẠNG SIÊU CAO TẦN (9 LT/3 BT)
3.1. Khái niệm về mạng siêu cao tần
3.2. Ma trận truyền đạt ABCD
3.3. Ma trận trở kháng và ma trận dẫn nạp
3.4. Ma trận tán xạ
3.5. Đồ thị dòng tín hiệu
3.6. Bài tập
CHƢƠNG 4. CÁC LINH KIỆN SIÊU CAO TẦN VÀ MẠCH SIỆU CAO TẦN (9 LT/3 BT)
4.1. Linh kiện siêu cao tần thụ động
4.1.1. Bộ ghép nối tiếp điện cáp đồng trục, ống dẫn sóng
4.1.2. Bộ suy giảm
4.1.3. Circulator và Isolator
4.1.4. Bộ chia, ghép công suất
4.2. Linh kiện siêu cao tần tích cực
4.2.1. Tiếp giáp PN
4.2.2. Diot siêu cao tần (PIN, Tunnel)
4.2.3. Transistor trƣờng ( JFET, MESFET, MOSFET)
4.3. Các mạch điện siêu cao tần
4.3.1. Mạch khuếch đại phản hồi
4.3.2. Mạch khuếch đại tham số
4.3.3. Mạch khuếch đại Transistor
4.3.4. Mạch dao động siêu cao tần
4.4. Bài tập
CHƢƠNG 5- BỘ CỘNG HƢỞNG VÀ BỘ LỌC SIÊU CAO TẦN (6 LT/3 BT)
5.1. Bộ cộng hƣởng siêu cao tần
5.1.1. Mạch cộng hƣởng nối tiếp và song song
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5.1.2. Mạch cộng hƣởng sử dụng đƣờng truyền dẫn.
5.1.3. Hốc cộng hƣởng ống dẫn sóng chữ nhật, tròn
5.1.4. Hốc cộng hƣởng điện môi
5.1.5. Kích thích cho bộ cộng hƣởng
5.2. Bộ cộng lọc siêu cao tần
5.2.1. Phân tích cấu trúc tuần hoàn.
5.2.2. Thiết kế bộ lọc bằng phƣơng pháp ảnh
5.2.3. Thiết kế bộ lọc bằng phƣơng pháp tổn hao
5.2.4. Phép biến đổi trong thiết kế bộ lọc
5.2.5. Thiết kế bộ lọc sử dụng đƣờng truyền dẫn
5.3. Bài tập
CHƢƠNG 6- GIỚI THIỆU VỀ CÔNG CỤ THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG MẠCH SIÊU CAO
TẦN
6.1. Giới thiệu về phần mềm thiết kế mô phỏng mạch siêu cao tần
6.2. Ôn tập
6.3. Thuyết trình, bảo vệ BTL

13. Tài liệu tham khảo:
1. Phạm Minh Việt, Kỹ thuật siêu cao tần, NXB KHKT , 2002
2. John D. Kraus, Electromagnetics. McGraw-Hill Book Company, 1998
3. Samuel Y. Liao, Microwave Circuits and Devices, Prentice Hall, 1996ET4300 Đa phƣơng
tiện nâng cao
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ET4300 Đa phƣơng tiện nâng cao
1. Tên học phần: ĐA PHƢƠNG TIỆN NÂNG CAO
2. Mã số: ET4300
3. Khối lƣợng: 2(2-1-0-4)
- Lý thuyết: 30 giờ
- Bài tập: 15 giờ
- 4. Yêu cầu học phần: Tự chọn của chuyên ngành Kỹ thụật Viễn thông, tự chọn cho
chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử.
- 5. Đối tƣợng tham dự: Học viên cao học chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Viễn
thông
- 6. Điều kiện học phần:
7. Mục tiêu học phần: Mục đích môn học là cung cấp các kiến thức multimedia nâng cao
trong lĩnh vực xử lý ảnh, xử lý Video và các ứng dụng thực tế của chúng trong các ứng dụng và
hệ thống multimedia hiện đại. Môn học cũng cung cấp các kiên thức cơ sở để sinh viên bƣớc đầu
có thể làm quen với việc phát triển các ứng dụng thực tế.
- 8. Nội dung tóm tắt học phần:
Mạng Multimedia (phần II của môn multimedia):
- Giao thức trong multimedia: VoIP, SIP, RTP, RTCP, IMS (IP Multimedia Subsystem),
RTSP, H.320, H.323
- Các công nghệ và hệ thống Streaming: Windows Media, QuickTime, Real.
- Các công nghệ hội thảo truyền hình.
- Giới thiệu về chất lƣợng dịch vụ trên mạng multimedia. Xây dựng hệ thống và phát triển
ứng dụng trên mạng Multimedia.
- 9. Nhiệm vụ của học viên:
- Dự lớp: đầy đủ theo quy chế
- Bài tập: hoàn thành các bài tập của học phần
10. Đánh giá kết quả: KT/BT(0.3)-T(TN/TL:0.7)
 Điểm quá trình: trọng số 0.3
-

Bài tập làm đầy đủ (chấm điểm vở bài tập)

-

Kiểm tra giữa kỳ

 Thi cuối kỳ (trắc nghiệm và tự luận): trọng số 0.7
- 11. Tài liệu học tập
 Sách, giáo trình chính: Do giảng viên cung cấp
 Sách tham khảo: xem đề cƣơng chi tiết
- 12. Nội dung chi tiết học phần:
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ĐA PHƢƠNG TIỆN NÂNG CAO
Ngƣời soạn: TS. Phạm Văn Tiến
CHƢƠNG 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MULTIMEDIA (ÔN LẠI KIẾN THỨC MÔN
MULTIMEDIA) (LT 10; BT 5)
1.1 Kỹ thuật nén MPEG Audio & Video
1.2 MPEG -4
1.3 MPEG -7
1.4 H263 và H264
1.5 Các chuẩn MPEG tƣơng lai
CHƢƠNG 2: MẠNG MUTIMEDIA VÀ VẤN ĐỀ ĐIỀU KHIỂN LƢU LƢỢNG TRONG
MẠNG MUTIMEDIA (LT 10; BT 3)
2.1 Khái niệm chung về điều khiển lƣu lƣợng
2.2 Mô hình Int-serv
2.2.1 Giao thức RSVP
2.3 Mô hình Diff-serv
2.4 Các thuật toán điều khiển lƣu lƣợng (WRED, WFQ, etc)
2.5 MultiCast trong mạng multimedia
2.6 QoS Routing
2.7 Các thí nghiệm và thực hành
2.7.1 Giới thiệu về software Router ứng dụng trên HĐH Linux
2.7.2 Mô phỏng mạng multimedia
CHƢƠNG 3: CÁC HỆ THỐNG MULTIMEDIA (LT 6; BT 2)
3.1 Kiến trúc hệ thống VoIP
3.2 Kiến trúc hệ thống hội thảo truyền hình
3.3 Các giao thức dùng cho hội thảo truyền hình và VoIP
3.3.1 Giao thức RTP và RTCP
3.3.2 Giao thức SIP (Sesion Initiation Protocol)
3.3.3 H323 và các giao thức có liên quan (H320, H225)
3.4 Video on Demand và Streaming
3.4.1Các vấn đề cơ sở
3.4.2 Giao thức RTSP
3.4.3 Công nghệ Windows Media
3.4.4 Công nghệ Real
3.4.5 Công nghệ QuickTime
3.5 Multimedia trong các hệ thống di động
3.5.1 IMS – IP multimedia Subsystem
3.6 Các hệ thống multimedia khác
3.6.1 Image và Video Database
3.6.2 Telemedicine
CHƢƠNG 4: PHÁT TRIỂN CÁC ỨNG DỤNG MULTIMEDIA (LT 4; BT 5)
4.1 Java Media Framework (JMF)
4.2 Macromedia Flash
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4.3 Microsoft Window Media
4.4 Phát triển ứng dụng cho di động
13. Tài liệu tham khảo
1. Ed. Ling Guan et al, Multimedia Image and Video Processing, Boca Raton: CRC Press LLC,
2001
2. Jim Kurose, Keith Ross, Computer Network – The top-down approach, Addison Wesley
Longman - 1999
3. Maria Petrou, Panagiota Bosdogianni, Image Processing - The Fundamentals, JOHN WILEY
& SONS, LTD 2001.
4. John C. Russ, The image processing handbook, 3rd edition, Materials Science and Engineering
Department, North Carolina State University Raleigh, North Carolina, CRC Press 1999.
5. “Multimedia Technology”, Lecture notes, HongKong University
6. Giáo trình “Multimedia Technology” của Groep-T Belgium.
7. Jon Crowcroft, Mark Handley, Ian Wakeman, Internetworking Multimedia - UCL Press 1998
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ET4280 Kỹ thuật mạng nâng cao
1. Tên học phần: KỸ THUẬT MẠNG NÂNG CAO
2. Mã số: ET4280
3. Khối lƣợng: 2(2-1-0-4)


Lý thuyết: 30 giờ



Bài tập:

15 giờ

- 4. Yêu cầu học phần: Bắt buộc của chuyên ngành Kỹ thụật Viễn thông, tự chọn cho
chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử.
- 5. Đối tƣợng tham dự: Học viên cao học chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Viễn
thông
6. Điều kiện học phần:
7. Mục tiêu học phần: Mục đích của môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức
nâng cao rất cần cho các công việc thực tế. Sau khi học xong môn học, sinh viên sẽ có các kỹ
năng về lập trình mạng, phƣơng pháp chia sẻ thông tin giữa các tiến trình (IPC), các phƣơng
pháp gọi hàm từ xa (RPC). Đặc biệt trong môn này sinh viên cũng đƣợc làm quen với các công
cụ quản trị mạng, giám sát hoạt động của mạng cũng nhƣ các biện pháp bảo mật trong mạng sử
dụng firewall.
8. Nội dung tóm tắt học phần:
- Xây dựng và quản trị mạng TCP/IP
- An ninh mạng
- Lập trình mạng
- Trao đổi thông tin giữa các tiến trình
9. Nhiệm vụ của học viên:


Dự lớp: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và trƣờng ĐHBKHN.

 Bài tập: Theo quy định giáo viên giảng dạy và trƣờng ĐHBKHN.
10. Đánh giá kết quả: KT/BT(0.3)-T(TN/TL:0.7)
 Điểm quá trình: trọng số 0.3
-

Bài tập làm đầy đủ (chấm điểm vở bài tập)

-

Kiểm tra giữa kỳ

 Thi cuối kỳ (trắc nghiệm và tự luận): trọng số 0.7
11. Tài liệu học tập


Sách, giáo trình chính: Do giảng viên cung cấp

 Sách tham khảo: xem đề cƣơng chi tiết
12. Nội dung chi tiết học phần:
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KỸ THUẬT MẠNG NÂNG CAO
Biên soạn: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thanh
PHẦN I. QUẢN TRỊ MẠNG – CÁC CÔNG CỤ QUẢN TRỊ MẠNG
CHƢƠNG 1: XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ MẠNG TCP/IP [5] (LT 10; BT 5)
1.1.Các bƣớc cơ sở
1.2 Cấu hình TCP/IP cho giao diện mạng (Ethernet, PPP, ISDN, etc)
1.3 Đặt cấu hình định tuyến
1.4 Đặt cấu hình DNS
1.5 Đặt cấu hình Web Server (Apache, MS IIS)
1.6 Proxy Server và NAT
1.7 Các công cụ giám sát hoạt động của mạng và đo lƣờng mạng[7]
1.7.1 Các công cụ cho phép đặt và kiểm tra cấu hình mạng
1.7.2 Kiểm tra cáp vật lý và kết nối
1.7.3 Kiểm tra đƣờng định tuyến (path)
1.7.4 Đo băng thông (ntop, etc)
1.7.5 Phần mềm bắt và phân tích các gói (Sniffer)
1.8 Mạng Internet tƣơng lai [7]
1.8.1 Giới thiệu về IPv6
1.8.2 Giao tiếp giữa IPv6 và IPv4
CHƢƠNG 2: AN NINH MẠNG (LT 7)
2.1 Tổng quan về an ninh mạng
2.2 Nguyên lý cơ bản của mã hóa
2.3 Các cơ cấu đăng nhập
2.4 Bảo vệ sự toàn vẹn dữ liệu
2.5 Phân phối khóa bảo mật và chứng thực
2.5.1 Khóa công khai
2.5.2 Khóa bí mật
2.6 Thƣơng mại điện tử trên mạng Internet
2.7 Các cơ cấu tunnelling (IPsec, SSH, L2TP, etc) và mạng VPN
2.8 Các tấn công trên mạng và phƣơng pháp phòng chống
2.9 Firewalls
CHƢƠNG 3: QUẢN LÝ MẠNGTCP/IP (LT 4)
3.1 Các vấn đề về quản lý mạng
3.2 Kiến trúc của hệ thống quản trị mạng
3.3 SNMP
3.3.1 SNMPv1
3.3.2 SNMPv2
3.3.3 SNMPv3
3.4 The Internet Network-Management Framework
3.5 ASN.1
PHẦN II. LẬP TRÌNH MẠNG
CHƢƠNG 4: LẬP TRÌNH MẠNG (DÙNG NGÔN NGỮ JAVA HOẶC C++ TRÊN
WINDDOWS/UNIX) (LT 6; BT 8)
4.1 Giới thiệu về mô hình client – server
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4.1.1 Các khái niệm [1]
4.1.2 Tiến trình đồng thời trong các ứng dụng client – server [1]
4.2 Giao thức lớp truyền tải – UDP và TCP [2]
4.3 Khái niệm về socket [2]
4.4 TCP socket [2]
4.5 UDP socket [2]
4.6 Một số thí dụ về ứng dụng client – server [2]
4.7 Thiết kế các ứng dụng phía client [1]
4.8 Thiết kế các ứng dụng phía server [1]
CHƢƠNG 5: TRAO ĐỔI THÔNG TIN GIỮA CÁC TIẾN TRÌNH (INTER- PROCESS
COMMUNICATION – IPC) (LT 3; BT 2)
5.1 Tổng quan [3]
5.2 Các phƣơng pháp trao đổi thông tin đơn giản [3]
5.3 Trao đổi thông tin sử dụng pipe [3]
5.4 Hàng đợi bản tin (message queue) [3]
5.5 Semaphore [3]
5.6 Bộ nhớ dùng chung (shared memory) [3]
5.7 Gọi hàm từ xa (remote procedure call - RPC) [3]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

13. Tài liệu tham khảo
Douglas E. Comer, David L. Stevens, Internetworking with TCP/IP – Volume 3: Client –
Server Programming and Applications, Prentice Hall 1996, Second Edition
W. Richard Stevens, UNIX Network Programming – Volume I: Networking APIs: Sockets and
XTI, Prentice Hall 1998, Second Edition
John Shapley Grey, Interprocess Communications in Linux: The Nooks & Crannies, Prentice
Hall PTR, 2003
W. Richard Stevens, UNIX Network Programming – Volume II: Interprocess Communication,
Prentice Hall PTR 1998
Craig Hunt, TCP/IP Network Administration, 3rd Edition, O’Reilly 2002
Elizabeth D. Zwicky, Simon Cooper and D. Brent Chapman, Building Internet Firewalls, 2nd
Edition, O’Reilly 2000
Joseph D. Sloan, Network Troubleshooting Tools, O’Reilly 2001, First Edition
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ET5260 Định vị sử dụng vệ tinh
1. Tên học phần: ĐỊNH VỊ SỬ DỤNG VỆ TINH
2. Mã số: ET5260
3. Khối lƣợng: 3(3-1-0-3)
- Lý thuyết: 45 tiết
- Bài tập/BTL: 15 tiết
- 4. Yêu cầu học phần: Tự chọn của chuyên ngành Kỹ thụật Viễn thông, tự chọn cho
chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử.
- 5. Đối tƣợng tham dự: Học viên cao học chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Viễn
thông
- 6. Điều kiện học phần:
- 7. Mục tiêu học phần: Mục tiêu của học phần này là nhằm trang bị cho sinh viên những
kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật định vị sử dụng vệ tinh, giúp sinh viên hiểu đƣợc
nguyên lý cơ bản của định vị, cấu trúc các phân hệ, các thuộc tính của tín hiệu, các
phƣơng pháp xử lý tín hiệu, các phƣơng pháp hỗ trợ cải thiện độ chính xác. Bên cạnh hệ
thống GPS, học phần cũng sẽ giới thiệu những đặc trƣng riêng của các hệ thống định vị
khác nhƣ GALILEO, GLONASS, QZSS.
- Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng:
- Trình bày đƣợc các nguyên lý cơ bản của kỹ thuật định vị sử dụng vệ tinh.
- Mô tả đƣợc các cấu trúc phân hệ, thuộc tính và yếu tố ảnh hƣởng đến tín hiệu.
- Mô tả và phân tích đƣợc kiến trúc bộ thu GPS và các bộ thu GNSS khác
- Mô tả đƣợc các phƣơng pháp hỗ trợ nâng cao độ chính xác định vị.
- Có thể phân tích và thiết kế máy thu định vị đơn giản và phát triển các ứng dụng liên quan
đến vị trí.
- 8. Nội dung tóm tắt học phần: Những nguyên lý cơ bản của định vị sử dụng vệ tinh. Các
thuộc tính của tín hiệu vệ tinh GPS, thu nhận, hiệu chỉnh và giải điều chế dữ liệu. Các hiện
tƣợng giao thoa, đa đƣờng và nhấp nháy. GPS vi sai, tích hợp GPS với các mạng và thiết
bị hỗ trợ khác. Galileo và các hệ thống định vị sử dụng vệ tinh khác.
9. Nhiệm vụ của học viên:
- Sinh viên dự lớp và làm đầy đủ các bài tập về nhà
- Sinh viên hoàn thành bài tập lớn
10. Đánh giá kết quả:
- Điểm quá trình (trọng số 0.3) = KT giữa kỳ + điểm chuyên cần
- Kiểm tra giữa kỳ1 lần (trắc nghiệm hoặc tự luận 90 phút).
- Điểm chuyên cần = 1, 0, -1, -2 tùy theo số lần vắng mặt là 0, 1-2 lần, 3-4 lần hoặc từ 5
lần (theo quy định chung của trƣờng).
- Điểm cuối kỳ (trọng số 0.7) : Bảo vệ bài tập lớn (trọng số 0.3) + Thi cuối kỳ (trắc nghiệm
và/hoặc tự luận trọng số 0.4).
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11. Tài liệu học tập:
- Sách giáo trình:
- Elliott D. Kaplan and Christopher J. Hegarty, Understanding GPS: Principles and
Applications, Artech House, 2nd ed., MA 2006.
- Bài giảng: Bài giảng powerpoint do giảng viên cung cấp.
12. Nội dung chi tiết học phần
ĐỊNH VỊ SỬ DỤNG VỆ TINH
Biên soạn: PGS.TS. Vũ Văn Yêm
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ ĐỊNH VỊ SỬ DỤNG VỆ TINH(2 LT)
1.1 Giới thiệu chung
1.2 Lịch sử phát triển của GPS
1.3 Chƣơng trình hiện đại hóa GPS
1.4 Hệ thống vệ tinh GALILEO, GLONASS, BEIDOU
1.5 Thị trƣờng và ứng dụng
CHƢƠNG 2 NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA ĐỊNH VỊ SỬ DỤNG VỆ TINH (8 LT)
2.1 Khái niệm xác định khoảng cách dựa trên kỹ thuật TOA
2.1.1 Xác định vị trí trong không gian 2 chiều
2.1.2 Nguyên lý xác định vị trí thông qua tín hiệu vệ tinh
2.2 Các hệ tọa độ tham chiếu
2.2.1 Hệ tọa độ quán tính
2.2.2 Hệ tọa độ cố định
2.2.3 Hệ thống đo đạc toàn cầu
2.2.4 Tọa độ theo chiều cao
2.3 Cơ sở quỹ đạo vệ tinh
2.3.1 Cơ học quỹ đạo
2.3.2 Chòm vệ tinh
2.4 Xác định vị trí sử dụng mã PRN
2.4.1 Xác định khoảng cách vệ tinh – ngƣời dùng
2.4.2 Tính toán vị trí ngƣời dùng
2.5 Xác định vận tốc ngƣời dùng
2.6 Thời gian và GPS
2.6.1 Nguyên lý thời gian phối hợp toàn cầu
2.6.2 Thời gian hệ thống GPS
2.6.3 Tính toán thời gian tại máy thu
CHƢƠNG 3 CÁC PHÂN HỆ GPS (3 LT)
3.1 Giới thiệu chung
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3.1.1 Phân hệ không gian
3.1.2 Phân hệ điều khiển
3.1.3 Phân hệ ngƣời dùng
3.2 Phân hệ không gian
3.2.1 Chòm vệ tinh GPS
3.2.2 Nguyên lý thiết kế chòm vệ tinh
3.2.3 Các bƣớc xây dựng phân hệ không gian
3.3 Phân hệ điều khiển
3.3.1 Cấu hình hiện tại
3.3.2 Lộ trình nâng cấp
3.4 Phân hệ ngƣời dùng
3.4.1 Những thuộc tính cơ bản
3.4.2 Lựa chọn máy thu GPS
CHƢƠNG 4. CÁC THUỘC TÍNH TÍN HIỆU VỆ TINH GPS
4.1 Giới thiệu chung
4.2 Điều chế tín hiệu
4.2.1 Các loại điều chế
4.2.2 Các kỹ thuật ghép kênh
4.2.3 Các thuộc tính và mẫu tín hiệu
Các loại tín hiệu GPS truyền thống
4.3.1 Tần số và phƣơng pháp điều chế
4.3.2 Các mức công suất
4.3.3 Các hàm tự tƣơng quan và mật độ phổ công suất
4.3.4 Các hàm tƣơng quan chéo và kỹ thuật CDMA
4.4 Định dạng bản tin
4.5 Các loại tín hiệu GPS tiên tiến
4.5.1 Tín hiệu dân sự ở băng tần L2
4.5.2 Băng tần L5
4.5.3 Mã M
4.5.4 Tín hiệu dân sự L1
CHƢƠNG 5 THU NHẬN, HIỆU CHỈNH TÍN HIỆU VÀ GIẢI ĐIỀU CHẾ DỮ LIỆU (8
LT)
5.1 Mã máy thu GPS và hiệu chỉnh sóng mang
5.1.1 Tích hợp tiền tách sóng
5.1.2 Xử lý tín hiệu băng tần cơ sở
5.1.3 Tổ hợp tần số kỹ thuật số
5.1.4 Bổ trợ của vòng lặp mã
5.1.5 Bổ trợ ngoài
5.2 Các vòng lặp hiệu chỉnh sóng mang
5.2.1 Vòng khóa pha PLL
5.2.2 Vòng khóa tần số FLL
4.3
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5.3

Các vòng lặp hiệu chỉnh mã

Bộ lọc vòng
Lỗi đo đạc và ngƣỡng hiệu chỉnh
5.5.1 Lỗi đo đạc vòng hiệu chỉnh PLL
5.5.2 Lỗi đo đạc vòng hiệu chỉnh FLL
5.5.3 Lỗi đo đạc vòng hiệu chỉnh mã C/A và P(Y)
5.5.4 Lỗi đo đạc vòng hiệu chỉnh mã M hiện đại

5.4
5.5

5.6

5.7

5.8

Sự hình thành giả khoảng cách và hiệu ứng Doppler tích hợp
5.6.1 Giả khoảng cách
5.6.2 Giả khoảng cách delta
5.6.3 Hiệu ứng Doppler tích hợp
Thu nhận tín hiệu
5.7.1 Các bộ dò tìm sóng mang
5.7.2 Thu nhận trực tiếp tín hiệu GPS quân sự
Chuỗi các hoạt động của máy thu

5.9 Giải điều chế dữ liệu
5.10 Các hàm băng tần cơ sở đặc biệt
5.10.1 Phép đo S/N
5.10.2 Bộ dò tìm khóa pha
5.10.3 Bộ dò tìm lỗi khóa tần số
5.11 Xử lý số
5.12 Các ứng dụng trong nhà
CHƢƠNG 6 HIỆU ỨNG GIAO THOA, ĐA ĐƢỜNG VÀ NHẤP NHÁY (5 LT)
6.1 Giới thiệu
6.2 Giao thoa tần số vô tuyến
6.2.1 Các loại và nguồn giao thoa
6.2.2 Ảnh hƣởng của giao thoa đến máy thu
6.2.3 Giảm thiểu giao thoa
6.3 Hiệu ứng đa đƣờng
6.3.1 Những thuộc tính và mô hình đa đƣờng
6.3.2 Ảnh hƣởng của hiệu ứng đa đƣờng đến máy thu
6.3.3 Giảm thiểu hiệu ứng đa đƣờng
6.4 Nhấp nháy tầng điện ly
CHƢƠNG 7 HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG (6 LT)
7.1 Giới thiệu chung
7.2 Các lỗi đo đạc
7.2.1 Lỗi đồ hồ vệ tinh
7.2.2 Lỗi thiên văn
7.2.3 Hiệu ứng tƣơng đối
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7.2.4 Hiệu ứng khí quyển
7.2.5 Tạp âm máy thu và độ phân giải
7.2.6 Hiệu ứng đa đƣờng và che khuất
7.2.7 Lỗi hiệu dịch phần cứng
7.2.8 Lỗi giả giả khoảng cách
7.3 Ƣớc lƣợng vị trí, vận tốc, thời gian (PVT)
7.3.1 Hình học vệ tinh và sự ảnh hƣởng
7.3.2 Độ chính xác
7.3.3 Bình phƣơng trọng số tối thiểu
7.3.4 Các biến trạng thái phụ trợ
7.3.5 Lọc Kalman
7.4 Tính sẵn sàng của GPS
7.4.1 Tính sẵn sàng đƣợc tiên lƣợng
7.4.2 Ảnh hƣởng của vệ tinh không hoạt động
7.5 Tính toàn vẹn của GPS
7.5.1 Độ tới hạn
7.5.2 Nguồn gốc của sự không toàn vẹn
7.5.3 Những kỹ thuật nâng cao tính toàn vẹn.
7.6 Sự liên tục
CHƢƠNG 8. KỸ THUẬT NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC ĐỊNH VỊ
8.1 GPS vi sai
8.1.1 Thuộc tính tƣơng quan thời gian và không gian của lỗi định vị
8.1.2 Các kỹ thuật dựa trên mã
8.1.3 Các kỹ thuật dựa trên sóng mang
8.1.4 Các định dạng bản tin
8.1.5 Một số ví dụ
8.2 Tích hợp GPS với các hệ thống hỗ trợ khác
8.2.1 Tích hợp GPS và hệ thống đo quán tính
8.2.2 Tích hợp với cảm biến
8.2.3 Các mạng hỗ trợ
CHƢƠNG 9. GALILEO VÀ CÁC HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ KHÁC
9.1 Hệ thống GALILEO
9.1.1 Mục tiêu của chƣơng trình GALILEO
9.1.2 Các dịch vụ và hoạt động của GALILEO
9.1.3 Thiết kế tín hiệu và kế hoạch tần số
9.1.4 Khả năng phối hợp giữa GPS và GALILEO
9.1.5 Kiến trúc hệ thống
9.1.6 Kế hoạch phát triển
9.2 Một số hệ thống định vị sử dụng vệ tinh khác
9.2.1 Hệ thống GLONASS của Liên bang Nga
9.2.2 Hệ thống Bắc Đẩu của Trung Quốc
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9.2.3 Chƣơng trình QZSS của Nhật Bản
13. Tài liệu tham khảo:
1. Ramjee Prasad and Marina Ruggieri, Applied Satellite Navigation Using GPS,
GALILEO, and Augmentation Systems, Artech House, BO 2005.
2. James B.-Y. Tsui, Fundamentals of Global Positioning System Receivers: A Software
Approach, John Wiley & Sons, NJ 2005.
3. Nel Samama, Global Positioning: Technologies and Performance, John Wiley &
Sons, NJ 2008.
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ET4150 Mạng Thông tin Hàng không
1. Tên học phần: MẠNG THÔNG TIN HÀNG KHÔNG
2. Mã số: ET4150
3. Khối lƣợng: 3(3-1-0-6)
- Lý thuyết: 45 tiết
- Bài tập/BTL: 15 tiết
- 4. Yêu cầu học phần: Tự chọn của chuyên ngành Kỹ thụật Viễn thông, tự chọn cho
chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử.
- 5. Đối tƣợng tham dự: Học viên cao học chuyên ngành KT Điện tử, KT Viễn thông.
- 6. Điều kiện học phần:
- 7. Mục tiêu học phần
- Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về các khái niệm, kiến trúc hệ thống và các
nguyên lý cơ bản trong mạng thông tin hàng không và ứng dụng.
- Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng:
- Trình bày đƣợc các kiến trúc, đặc điểm, các dịch vụ của mạng viễn thông hàng không
ATN.
- Mô tả đƣợc chức năng và cấu trúc các phân hệ vệ tinh AMSS, VHF, HF và Radar Mode-S.
- Mô tả và phân tích đƣợc kiến trúc máy thu phát VHF và HF trong thông tin hàng không
- Mô tả đƣợc các quá trình trao đổi trong thông tin hàng không hỗ trợ chuyến bay nội
địa/quốc tế.
- Có thể phân tích và thiết kế đƣờng truyền và vùng phủ thuộc phân mạng vô tuyến trong
mạng ATN
- 8. Nội dung tóm tắt học phần:
- Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về mạng thông tin hàng không ATN và ứng
dụng. Cấu trúc mạng và chuẩn công nghệ áp dụng trong mậng thông tin hàng không ATN,
nguyên tắc thiết kế mạng ATN. Cung cấp kiến thức cơ bản và quy trình quản lý bay ATM,
cấu trúc hệ thống ATC và ứng dụng tại các trung tâm quản lý bay của Việt Nam.
- 9. Nhiệm vụ của học viên:
- Dự lớp: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và trƣờng ĐHBKHN.
- Bài tập: Sinh viên làm đầy đủ các bài tập về nhà và hoàn thành bài tập lớn
- 10. Đánh giá kết quả:
- Điểm quá trình (trọng số 0.3) = KT giữa kỳ + điểm chuyên cần
- Kiểm tra giữa kỳ1 lần (trắc nghiệm hoặc tự luận 90 phút)
- Điểm chuyên cần = 1, 0, -1, -2 tùy theo số lần vắng mặt là 0, 1-2 lần, 3-4 lần hoặc từ 5 lần
(theo quy định chung của trƣờng).
- Điểm cuối kỳ (trọng số 0.7) : Bảo vệ bài tập lớn (trọng số 0.3) + Thi cuối kỳ (trắc nghiệm
và/hoặc tự luận trọng số 0.4)
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- 11. Tài liệu học tập:
- Sách giáo khoa chính: Dale Stacey, Aeronautical Radio Communication Systems and
Networks, John Wiley & Sons, Ltd, 2008
- Bài giảng: Bài giảng powerpoint do giảng viên cung cấp
- Sách tham khảo: Xem phần tài liệu tham khảo
12. Nội dung chi tiết học phần:
MẠNG THÔNG TIN HÀNG KHÔNG
Biên soạn: TS. Đỗ Trọng Tuấn, ThS. Hán Trọng Thanh, TS. Hà Duyên Trung
CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ MẠNG THÔNG TIN HÀNG KHÔNG (LT 2;BT 0;TN 0)
1.1 Giới thiệu chung
1.2 Lịch sử và xu hƣớng phát triển của mạng TTHK
1.3 Các tổ chức quy chuẩn và quản lý TTHK
1.4 Sử dụng băng tần trong thông tin vô tuyến hàng không
CHƢƠNG 2: MẠNG VIỄN THÔNG HÀNG KHÔNG ATN (LT 8; BT 0; TN 0)
2.1 Khái niệm của mạng ATN
2.2 Ƣu điểm và lợi ích
2.3 Các ứng dụng chính của mạng ATN
2.3.1 Ứng dụng đất đối đất (G/G)
2.3.2 Ứng dụng đất đối không (A/G)
2.4 Kiến trúc mạng ATN
2.5 Các thành phần cấu thành mạng ATN
2.5.1 Hệ thống cuối ES
2.5.2 Hệ thống trung gian IS - Bộ định tuyến ATN
2.6 Khái quát về các phân mạng ATN
2.7 So sánh ATN và AFTN
2.8 Kiến trúc giao thức trong mạng ATN
2.9 Định tuyến trong mạng ATN
2.9.1

Yêu cầu và cơ sở của miền định tuyến

2.9.2

Định tuyến nội miền

2.9.3

Định tuyến liên miền
2.9.4 Các giao thức định tuyến

2.10 Quản lý địa chỉ trong mạng ATN
2.10.1

Các miền và việc quản lý địa chỉ ATN NSAP
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2.10.2

Biểu diễn địa chỉ ATN NSAP

2.11 Mạng ATN khu vực và toàn cầu
CHƢƠNG 3: KHÁI QUÁT HỆ THỐNG THÔNG TIN VÔ TUYẾN HÀNG KHÔNG (LT 4; BT
0; TN 0)
3.1 Một số định nghĩa
3.2 Một số vấn đề cơ bản về truyền sóng
3.3 Phƣơng thức điều chế
3.4 Kỹ thuật đa truy nhập
3.5 Anten và ứng dụng
3.6 Nhiễu và kỹ thuật giảm của nhiễu và fading
3.7 Độ tin cậy và tính sẵn có của hệ thống
CHƢƠNG 4: PHÂN MẠNG VỆ TINH DI ĐÔNG HÀNG KHÔNG AMSS (LT 8; BT 2; TN 0)
4.1 Giới thiệu chung
4.1.1 Vị trí trong mạng ATN
4.1.2 Vai trò của AMSS
4.1.2 Các hệ vệ tinh đang cung cấp dịch vụ
4.2 Băng tần cấp phát
4.2.1 Băng tần giữa vệ tinh với máy bay
4.2.2 Băng tần giữa vệ tinh với trạm mặt đất
4.3 Các hệ vệ tinh GEO, MEO và LEO
4.4 Hệ thống vệ tinh INMARSAT
4.5 Bài tập về AMSS
CHƢƠNG 5: PHÂN MẠNG VHF (LT 8; BT 2; TN 0)
5.1 Giới thiệu chung
5.1.1
5.1.2

Vị trí trong mạng ATN

Vai trò của phân hệ VHF

5.2 Thông tin thoại VHF
5.2.1 Băng tần cấp phát và kênh vô tuyến VHF
5.2.2

Kiến trúc máy thu phát VHF

5.2.3 Thông tin VHF A/G cho ACC và APP
5.2.4 Vùng phủ VHF
5.2.5 Bài tập tính toán vùng phủ VHF
5.2.6 Kỹ thuật mở rộng vùng phủ
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5.2.7 Dung lƣợng vùng phủ
5.2.8 Chất lƣợng vùng phủ
5.3 Liên kết số liệu VHF
5.3.1

Vai trò và quá trình phát triển của VDL

5.3.2 ACARS/VDL0/VDLA
5.3.3 VDL Mode 1,2,3,4
CHƢƠNG 6: PHÂN MẠNG HF (LT 6; BT 2; TN 0)
6.1 Giới thiệu chung
6.1.1

Vị trí trong mạng ATN

6.1.2

Vai trò của phân hệ HF

6.2 Thông tin thoại HF
6.2.1 Băng tần cấp phát và kênh vô tuyến VHF
6.2.2

Phân bố mạng thông tin HF trên toàn cầu

6.2.3.

Đặc điểm của đƣờng truyền HF

6.2.4

Kiến trúc máy thu phát HF

6.3 Phƣơng thức liên lạc SELCAL
6.3.1 Kiến trúc hệ thống
6.3.2 Bảng ấn định mã – tần số
6.3.2 Nguyên lý làm việc
6.4 Liên kết số liệu HF
6.3.1

Vai trò của HFDL

6.3.2 Nguyên tắc kết nối sử dụng HFDL
CHƢƠNG 7: HỆ THỐNG ACARS (LT 2; BT 0; TN 0)
7.1 Giới thiệu chung
7.2 Tiến trình phát triển
7.3 Đặc điểm, chức năng
7.4 Ứng dụng liên kết số liệu sử dụng ACARS
7.5 Cấp phát băng tần
7.6 Kiến trúc hệ thống Avionics cho ACARS
CHƢƠNG 8: HỆ THỐNG RADAR MODE-S (LT 3; BT 0; TN 0)
8.1 Giới thiệu
8.1.1

Vị trí trong mạng ATN

8.1.2

Vai trò của phân hệ Radar Mode-S
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8.2 Kiến trúc Radar Mode-S
8.3 Nguyên lý của Radar Mode-S
8.3.1 Các chế độ hoạt động
8.3.2 Nguyên tắc tạo xung và trao đổi số liệu
8.4 Kỹ thuật nén búp sóng phụ
CHƢƠNG 9: MÔ PHỎNG MẠNG THÔNG TIN HÀNG KHÔNG (LT 3; BT 9; TN 0)
9.1 Giới thiệu chung
9.2 Kiến trúc hệ thống và tham số
9.3 Kỹ thuật mô phỏng
9.4 Công cụ và ngôn ngữ mô phỏng
CHƢƠNG 10: THÔNG TIN HÀNG KHÔNG TRONG TƢƠNG LAI (LT 3; BT 0; TN 0)
10.1 Xu hƣớng phát triển của thông tin hàng không
10.2 Mạng Internet hàng không
10.3 Kỹ thuật ad-hoc trong thông tin hàng không
10.4 Đầu cuối truy nhập vạn năng UAT
13. Tài liệu tham khảo
1. U.S. Department of Transportation - Federal Aviation Administration, Aeronautical
Information Manual Official Guide to Basic Flight Information and ATC Procedures, 2010.
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ET5270 Viễn thám và GIS
1. Tên học phần: VIỄN THÁM VÀ GIS
2. Mã số:

ET5270

3. Khối lƣợng: 3(3-1-0-3)
- Lý thuyết: 45 tiết
- Bài tập/BTL: 15 tiết
- 4. Yêu cầu học phần: Tự chọn của chuyên ngành Kỹ thụật Viễn thông, tự chọn cho
chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử.
- 5. Đối tƣợng tham dự: Học viên cao học chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Viễn
thông
- 6. Điều kiện học phần:
- 7. Mục tiêu học phần: Môn học này sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kỹ
thuật viễn thám và hệ thống viễn thám, giúp sinh viên hiểu đƣợc nguyên lý của việc sử
dụng các dạng bức xạ điện từ trong viễn thám, các thành phần của một hệ thống viễn
thám, vệ tinh viễn thám, nguyên tắc tạo và xử lý dữ liệu viễn thám, ứng dụng quản lý và
xử lý dữ liệu viễn thám dựa trên hệ thống thông tin địa lý.
- Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng:
- Phân tích và mô tả đƣợc cấu trúc của một hệ thống viễn thám.
- Trình bày đƣợc loại bức xạ, cách thức thu thập dữ liệu viễn thám trong một hệ thống viễn
thám.
- Mô tả đƣợc kiểu dữ liệu viễn thám và nguyên tắc xử lý dữ liệu.
- Xây dựng đƣợc các ứng dụng có thể đối với một dạng dữ liệu viễn thám.
- Mô tả đƣợc kiến trúc và nguyên tắc xây dựng và quản lý dữ liệu viễn thám dựa trên cơ sở
hệ thống thông tin địa lý.
8. Nội dung tóm tắt học phần: Nội dung bao gồm 4 chƣơng đề cập đến các khái niệm cơ bản
nhất của viễn thám, hệ thống viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS). Nội dung Chƣơng I
giới thiệu khái niệm sử dụng bức xạ điện từ trong viễn thám, cấu trúc hệ thống viễn thám, vệ tinh
viễn thám, tổng quan về dữ liệu viễn thám. Chƣơng II đề cập đến nguyên tắc thể hiện và phân
tích ảnh viễn thám với trọng tâm là các kỹ thuật thể hiện thị giác và xử lý ảnh. Chƣơng III đề cập
đến trắc đạc ảnh, là kỹ thuật đƣợc sử dụng nhằm xác định các đặc trƣng hình học của vật thể
thông qua ảnh chụp từ trên cao hoặc ảnh vệ tinh. Ứng dụng quan trọng của trắc đạc ảnh là xây
dựng bản đồ. Chƣơng IV giới thiệu hệ thống thông tin địa lý (GIS) bao gồm cấu trúc hệ thống,
định dạng và cấu trúc dữ liệu, kỹ thuật xử lý và kết hợp dữ liệu thông tin địa lý.
9. Nhiệm vụ của học viên:
- Sinh viên dự lớp và làm đầy đủ các bài tập về nhà
- Sinh viên hoàn thành bài tập lớn
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10. Đánh giá kết quả:
- Điểm quá trình (trọng số 0.3) = KT giữa kỳ + điểm chuyên cần
- Kiểm tra giữa kỳ1 lần (trắc nghiệm hoặc tự luận 90 phút)
- Điểm chuyên cần = 1, 0, -1, -2 tùy theo số lần vắng mặt là 0, 1-2 lần, 3-4 lần hoặc từ 5
lần (theo quy định chung của trƣờng).
- Điểm cuối kỳ (trọng số 0.7) : Bảo vệ bài tập lớn (trọng số 0.3) + Thi cuối kỳ (trắc nghiệm
và/hoặc tự luận trọng số 0.4)
11. Tài liệu học tập:
- Sách giáo trình:
- Campbell, J. B. Introduction to remote sensing. 2. ed. London, Taylor and Francis,
1996.
- Longley, P. A., M. F. Goodchild, D. J. Maguire and D. W. Rhind. Geographical
informatics systems. v. 1 and 2. 2. ed. New York, John Wiley, 1997.
- Bài giảng :Bài giảng powerpoint do giảng viên cung cấp.
12. Nội dung và kế hoạch học tập cụ thể
VIỄN THÁM VÀ GIS
Biên soạn: TS. Phạm Thành Công
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VIỄN THÁM VÀ HỆ THỐNG VIỄN THÁM
1.1. Các định nghĩa
1.2. Lịch sử phát triển viễn thám
1.3. Bức xạ điện từ
1.3.1. Thuật ngữ và định nghĩa
1.3.2. Luật bức xạ điện từ
1.3.3. Phổ bức xạ điện từ
1.4. Các định nghĩa
1.5. Lịch sử phát triển viễn thám
1.6. Bức xạ điện từ
1.6.1. Thuật ngữ và định nghĩa
1.6.2. Luật bức xạ điện từ
1.6.3. Phổ bức xạ điện từ
1.6.4. Các nguồn bức xạ điện từ
1.6.5. Tƣơng tác giữa bức xạ điện từ và vật liệu, phản xạ, hấp thụ và lan truyền
1.6.6. Tƣơng tác giữa bức xạ điện từ và khí quyển, cửa sổ khí quyển
1.7. Các hệ thống viễn thám
1.7.1. Các hệ thống chủ động và thụ động
1.7.2. Các hệ thống ảnh và phi ảnh
1.7.3. Độ phân giải : không gian, phổ và thời gian
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1.7.4. Các quỹ đạo và nền tảng quan sát trái đất
1.7.5. Vệ tinh quan sát trái đất: Landsat, SPOT, IRS
1.7.6. Các cảm biến sử dụng trên vệ tinh quan sát trái đất
1.8. Dữ liệu viễn thám
1.8.1. Quá trình nhận, xử lý và và sinh ra dữ liệu
1.8.2. Nguyên tắc cảm ứng nhiệt
1.8.3. Nguyên tắc cảm ứng sóng vi ba (ảnh và phi ảnh)
1.8.4. Sửa lỗi hình học và lỗi đo bức xạ
1.8.5. Các nguồn lỗi trong dữ liệu vệ tinh
2. CHƢƠNG 2. THỂ HIỆN VÀ PHÂN TÍCH ẢNH
2.1. Thể hiện thị giác
2.1.1. Nguyên tắc thể hiện thị giác của ảnh chụp từ trên cao và ảnh vệ tinh
2.1.2. Các yếu tố nhận biết và thể hiện chính
2.1.3. Các kỹ thuật thể hiện thị giác
2.1.4. Thiết bị thể hiện cơ bản
2.1.5. Thể hiện của ảnh chụp từ trên cao, ảnh đa phổ, ảnh nhiệt, ảnh radar
2.1.6. Các nguyên tắc truyền dữ liệu và đánh giá thể hiện
2.2. Xử lý ảnh số
2.2.1. Cơ bản về hệ thống xử lý ảnh số
2.2.2. Cơ bản về phân tích ảnh và đinh dạng dữ liệu số
2.2.3. Cơ bản về chỉnh sửa và tƣơng quan ảnh
2.2.4. Các kỹ thuật cải thiện ảnh
2.2.5. Phân tích các thành phần chính
2.2.6. Tạo ảnh vệ tinh stereo
2.2.7. Kỹ thuật xử lý dữ liệu vi ba
2.2.8. Xử lý ảnh viễn thám nâng cao
3. CHƢƠNG 3. TRẮC ĐẠC ẢNH
3.1. Cơ bản về trắc đạc ảnh từ trên cao
3.2. Máy ảnh chụp từ trên cao
3.3. Xử lý ảnh chụp
3.3.1. Đen trắng, màu
3.3.2. Phim Đen trắng hồng ngoại, màu hồng ngoại
3.3.3. Mật độ phim và đƣờng cong đặc tính
3.4. Các tính chất hình học cơ bản của ảnh chụp từ trên cao
3.5. Thang đo, độ che phủ, và độ phân giải của ảnh
3.6. Trắc đạc ảnh stereo
3.6.1. Hiển thị stereo, mô hình stereo, kính stereo
3.6.2. Đo độ cao từ ảnh chụp từ trên cao, thị sai và đo thị sai
3.6.3. Cảm biến trên vệ tinh và quét stereo
3.6.4. Nguyên tắc trắc đạc ảnh stereo và trắc đạc ảnh vệ tinh
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3.7. Nguyên tắc trắc đạc ảnh số
3.8. Xây dựng bản đồ
4. CHƢƠNG 4. HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS)
4.1. Tổng quan về Hệ thống thông tin địa lý
4.1.1. Giới thiệu
4.1.2. Yêu cầu về phần cứng và phần mềm của GIS
4.1.3. Định dạng và cấu trúc cơ sở dữ liệu
4.1.4. Cấu trúc dữ liệu vector
4.1.5. Cấu trúc dữ liệu raster
4.1.6. Nhập dữ liệu, chỉnh sửa và tính topo trong GIS
4.1.7. Kết hợp dữ liệu không gian và phi không gian
4.1.8. Phép chiếu bản đồ và phép biến đổi dữ liệu trong GIS
4.1.9. Phân tích dữ liệu không gian
4.1.9.1. Dựa vào dữ liệu vector
4.1.9.2. Dựa vào dữ liệu rastor
4.2. Mô hình góc ngẩng số và các ứng dụng của nó
4.3. Kết hợp dữ liệu viễn thám và GIS
4.4. Lỗi và đánh giá độ chính xác
4.5. Phân tích mạng trong GIS
4.6. Đặc tính cơ sở dữ liệu vùng rộng lớn, toàn cầu và khu vực
4.7. Các hệ thống hỗ trợ ra quyết định
4.8. Tổng quan về các gói GIS hiện tại và hệ thống
4.9. Khuynh hƣớng của GIS
4.10 Cơ bản về GPS và ứng dụng trong khảo sát tài nguyên, bản đồ và định vị
13. Tài liệu tham khảo
1. American Society of Photogrammetry and Remote Sensing. Photogrammetry. v. I and II. 2.
ed. Falls Church, Virginia, 1983.
2. Sabins, F. F. Remote sensing principles and interpretation. San Francisco, W. H. Freeman,
1987.
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ET5290

Dẫn đƣờng và quản lý không lƣu

1. Tên học phần: DẪN ĐƢỜNG VÀ QUẢN LÝ KHÔNG LƢU
2. Mã số:

ET5290

3. Khối lƣợng: 2(2-1-0-4)
-

Lý thuyết: 30 tiết

-

Bài tập lớn: 15 tiết

- 4. Yêu cầu học phần: Tự chọn của chuyên ngành Kỹ thụật Viễn thông, tự chọn cho
chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử.
- 5. Đối tƣợng tham dự: Học viên cao học chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Viễn
thông
- 6. Điều kiện học phần:
7. Mục tiêu học phần: Môn học này sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên ngành về kỹ
thuật dẫn đƣờng và dẫn đƣờng điện tử, các phƣơng pháp dẫn đƣờng nhƣ dẫn đƣờng pha, dẫn
đƣờng biên độ, dẫn đƣờng tần số, dần đƣờng thời gian; giúp sinh viên nắm đƣợc các hệ thống
dẫn đƣờng đang đƣợc sử dụng trong ngành hàng không nói riêng và trong các hoạt động dân sự
nói chung. Ngoài ra môn học cũng sẽ trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản và nâng cao về
thông tin hàng không và quy trình quản lý bay ATM, cấu trúc hệ thống ATM, ứng dụng của hệ
thống này tại Trung tâm quản lý bay Việt Nam.
Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng:
- Nắm bắt đƣợc các kỹ thuật cơ bản về dẫn đƣờng điện tử và quản lý không lƣu ATM
- Ứng dụng đƣợc các phƣơng pháp dẫn đƣờng trong ngành hàng không và quản lý không
lƣu
- Tìm hiểu, phân tích sâu về các thiết bị dẫn đƣờng hàng không, mô hình quản lý bay Việt
Nam
- Tiến hành thiết kế mô hình, đo lƣờng và mô phỏng trên máy tính chƣơng trình quản lý bay
ATM
- Làm việc nhóm hiệu quả
8 . Nội dung tóm tắt học phần: Cơ sở lý thuyết dẫn đƣờng, các phƣơng pháp dẫn đƣờng, các hệ
thống dẫn đƣờng sử dụng trong hàng không, quản lý không lƣu: trung tâm điều khiển vùng ATC,
quản lý ra/vào cảng hàng không, vùng thông báo bay, vùng tiếp cận, đƣờng hàng tuyến, các dịch
vụ không lƣu.
9. Nhiệm vụ của học viên:
- Sinh viên dự lớp và làm đầy đủ các bài tập về nhà
- Sinh viên hoàn thành bài tập lớn

10. Đánh giá kết quả: QT(0.3) - CK(0.7)
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- Điểm quá trình (trọng số 0.3) = KT giữa kỳ + điểm chuyên cần
-

Kiểm tra giữa kỳ 1 lần (trắc nghiệm hoặc tự luận 90 phút).

-

Điểm chuyên cần = 1, 0, -1, -2 tùy theo số lần vắng mặt là 0, 1-2 lần, 3-4 lần hoặc
từ 5 lần (theo quy định chung của trƣờng).

- Điểm cuối kỳ (trọng số 0.7): Bảo vệ bài tập lớn (trọng số 0.3) + Thi cuối kỳ (trắc nghiệm
và/hoặc tự luận trọng số 0.4).
11. Tài liệu học tập:
- Sách giáo trình:
[1]A.K Sen và A.B. Bhattcharya, Radar System and Radio Aids to Navigation, 2010.
[2]M. Mulder, Air Traffic Control, 2010.
- Bài giảng: Bài giảng powerpoint do giảng viên cung cấp.

12. Nội dung chi tiết học phần
DẪN ĐƢỜNG VÀ QUẢN LÝ KHÔNG LƢU
Biên soạn: TS. Hà Duyên Trung
CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT (4 LT)

(4LT)

1.1. Cơ sở lý thuyết dẫn đƣờng
1.1.1 Các khái niệm và định nghĩa
1.1.1.1 Hệ trục tọa độ
1.1.1.2 Vĩ độ kinh độ
1.1.1.3 Độ cao
1.1.2 Các phƣơng pháp ánh xạ bản đồ
1.1.3 Xác định vị trí đối tƣợng đƣợc dẫn
1.1.4 Thiết bị và hệ thống dẫn đƣờng
1.2 Quản lý không lƣu ATM
1.2.1 Giới thiệu chung
1.2.2 Các khái niệm
1.2.2.1 Vùng thông báo bay FIR
1.2.2.2 Dịch vụ không lƣu
1.2.2.3 Trung tâm điều khiển vùng
1.2.3 Hệ thống không lƣu thế hệ sau
CHƢƠNG 2. CÁC PHƢƠNG PHÁP DẪN ĐƢỜNG
2.1 Phƣơng pháp dẫn đƣờng thời gian
2.2 Phƣơng pháp dẫn đƣờng pha
2.3 Phƣơng pháp dẫn đƣờng biên độ
2.4 Phƣơng pháp dẫn đƣờng tần số
2.5 Phƣơng pháp dẫn đƣờng tƣơng quan
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(4LT + 3BTL)

CHƢƠNG 3. CÁC PHƢƠNG PHÁP DẪN ĐƢỜNG TRONG HÀNG KHÔNG (8LT + 3BTL)
3.1 Hệ thống dẫn đƣờng trong hàng không, thiết bị trợ giúp dẫn đƣờng:
3.1.1 VHF Omnidirectional Range (VOR)
3.1.2 Non-Directional Beacon (NDB)
3.1.3 Distance Measuring Equipment (DME)
3.1.4 TACAN
3.2 Hệ thống dẫn đƣờng mặt đất
3.2.1 LORAN
3.2.2 Omega
3.3 Hệ thống MLS, ILS
3.4 Hệ thống dẫn đƣờng quán tính INS
3.5 Các hệ thống dẫn đƣờng tiên tiến sử dụng vệ tinh
3.5.1 GPS (CA)
3.5.2 Glonass
3.5.3 GNSS
CHƢƠNG 4. QUẢN LÝ KHÔNG LƢU ATM (14LT + 3BT)
4.1 Giới thiệu chung về điện tử hàng không CNS
4.1.1 Thông tin (Communication)
4.1.1 Dẫn đƣờng (Navigation)
4.1.3 Giám sát (Surveillance)
4.1.4 Điều khiển (Control)
4.2 Cấu trúc thành phần của hệ thống ATM hiện nay
4.2.1 Sơ đồ khối chức năng hệ thống ATM
4.2.2 Kế hoạch bay: lịch trình, điều kiện về sân bay, máy bay, thời tiết…
4.2.3 Tính toán, thực hiện hành trình bay
4.3 Hoạt động chuyến bay tại cảng hàng không
4.3.1 Các yếu tố ảnh hƣởng tới hoạt động ra / vào cảng
4.3.2 Lƣu lƣợng ra/vào cảng sân bay
4.3.3 Quá trình điều hành bay tại trung tâm ATC
4.4 Quản lý đƣờng hàng tuyến
4.4.1 Radar giám sát đƣờng dài
4.4.2 Xử lý thông tin đƣờng hàng tuyến
4.4.3 Quá trình chuyển tiếp thông tin về ATC
4.5 Quản lý vùng không lƣu (Air Traffic Flow Management)
4.5.1 Nhiệm vụ
4.5.2 Kỹ thuật và thủ tục tăng dung lƣợng không gian bay
4.5.3 Phân cấp quản lý vùng không lƣu
4.6 Huấn luyện và quản lý không lƣu
4.6.1 Yêu cầu kỹ thuật
4.6.2 Thủ tục quản lý vùng không lƣu
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4.7 Dịch vụ hàng không
4.7.1 Dịch vụ dân sự
4.7.2 Dịch vụ quân sự

- 13. Tài liệu tham khảo:
1. Concept of Operations for the Next Generation Air Transportation System.

2.Next

Generation

Air

Transportation

System
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(NGATS)

-

Integrated

Plan.

ET6020 Lọc số và mã hóa băng con
1. Tên học phần: LỌC SỐ VÀ MÃ HÓA BĂNG CON
2. Mã số: ET6020
3. Khối lƣợng: 2(2-0-0-4)
- Lý thuyết: 30 tiết
4. Yêu cầu học phần: Bắt buộc của chuyên ngành Kỹ thụật Viễn thông, bắt buộc cho định
hƣớng nghiên cứu của chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử
5. Đối tƣợng tham dự: Học viên cao học chuyên ngành Kỹ thụật Viễn thông, Kỹ thuật Điện tử,
Kỹ thuật y sinh, Sƣ phạm kỹ thuật điện tử
6. Điều kiện học phần:
7. Mục tiêu học phần: Học phần này nhằm trang bị cho học viên cao học một phần kiến thức
quan trọng của xử lý số tín hiệu nâng cao để học viên có cơ sở làm luận văn tốt nghiệp cho
những vấn đề hiện đại của xử lý số tín hiệu, nó là nền tảng để hiểu các khái niệm khác trong xử
lý số tín hiệu, nhƣ Wavelet, nén tín hiệu....
8. Nội dung tóm tắt học phần: Tín hiệu và hệ thống rời rạc, tổng hợp bộ lọc số FIR, IIR, cấu
trúc và độ nhậy của bộ lọc số, biểu diễn hệ thống rời rạc trong không gian trạng thái, lọc số nhiều
nhịp và mã hóa băng con.
9. Nhiệm vụ của học viên:
- Dự lớp: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và trƣờng ĐHBKHN.
10. Đánh giá kết quả: KT/BT(0.3)-T(TL:0.7)
-

Điểm quá trình: trọng số 0.3
- Kiểm tra giữa kỳ

- Thi cuối kỳ (tự luận): trọng số 0.7
11. Tài liệu học tập:
- Sách giáo khoa chính:
Nguyễn Quốc Trung, Xử lý tín hiệu và lọc số 1 &2, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà nội
2001.
- Sách tham khảo: Xem phần tài liệu tham khảo.
12. Nội dung chi tiết học phần:
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LỌC SỐ VÀ MÃ HÓA BĂNG CON
Biên soạn: PGS.TS. Nguyễn Quốc Trung
MỞ ĐẦU (LT 0,5)
1 Mục đích học phần
2 Nội dung học phần
3 Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo
CHƢƠNG 1: TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC (LT 4,5; BT 0; TN 0)
1.1 Biểu diễn trong miền n.
1.2 Biểu diễn trong miền z.
1.3 Biểu diễn trong miền ω.
1.4 Biểu diễn trong miền k.
CHƢƠNG 2: TỔNG HỢP BỘ LỌC SỐ CÓ ĐÁP ỨNG XUNG CHIỀU DÀI HỮU HẠN (FIR)
(LT 5; BT 0; TN 0)
2.1 Mở đầu
2.2 Các đặc tính của bộ lọc FIR pha tuyến tính
2.3 Đáp ứng tần số của bộ lọc FIR pha tuyến tính
2.4 Vị trí điểm không của bộ lọc FIR pha tuyến tính
2.5 Các phƣơng pháp thiết kế
CHƢƠNG 3: TỔNG HỢP BỘ LỌC SỐ CÓ ĐÁP ỨNG XUNG CHIỀU DÀI VÔ HẠN (IIR)
(LT 5; BT 0; TN 0)
3.1 Mở đầu
3.2 Các phƣơng pháp chuyển từ bộ lọc tƣơng tự sang bộ lọc số
3.3 Các phƣơng pháp tổng hợp bộ lọc tƣơng tự
3.4 Biến đổi tần số
CHƢƠNG 4: CẤU TRÚC CỦA ĐỘ NHẬY CỦA BỘ LỌC SỐ (LT 5; BT 0; TN 0)
4.1 Mở đầu
4.2 Cấu trúc của bộ lọc số FIR
4.3 Cấu trúc của bộ lọc số IIR
4.4 Độ nhậy
CHƢƠNG 5: BIỂU DIỄN HỆ THỐNG RỜI RẠC TRONG KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI
(LT 5; BT 0; TN 0)
5.1 Mở đầu
5.2 Mô tả không gian trạng thái của hệ thống rời rạc
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5.3 Phân tích trong miền n
5.4 Trị riêng và vec tơ riêng của ma trận
5.5 Chọn vec tơ trạng thái và ma trận chọn
5.6 Biến đổi z của phƣơng trình trạng thái
5.7 Tầm quan trọng của ma trận trạng thái
5.8 Độ ổn định
CHƢƠNG 6: LỌC SỐ NHIỀU NHỊP VÀ MÃ HOÁ BAND CON (LT 5; BT 0; TN 0)
6.1 Mở đầu
6.2 Thay nhịp lấy mẫu
6.3 Bộ lọc biến đổi nhịp lấy mẫu
6.4 Phân hoạch miền pha
6.5 Cấu trúc miền pha của bộ lọc biến đổi nhịp lấy mẫu
6.6 Mã hóa band con
13. Tài liệu tham khảo:
1. Nguyễn Quốc Trung, Xử lý tín hiệu và lọc số 1 &2, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội
2001.
2. M. Kunt, Traitement numérique du Signal, TE. XX. Presses Polytechniques romandes
Lausanne 1980.
3. U. Oppenheim And R.w. Schafer, Digital Signal Processing, Englewood Cliffs. NJ., Prentice
Hall 1975.
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ET6070 Kỹ thuật trải phổ và ứng dụng
1. Tên học phần: KỸ THUẬT TRẢI PHỔ VÀ ỨNG DỤNG
2. Mã số: ET6070
3. Khối lƣợng: 2(1,5-0,5-0,5-4)
- Lý thuyết: 22,5 tiết
- Bài tập và tiểu luận: 7,5 tiết
- Thí nghiệm: 7,5 tiết
4. Yêu cầu học phần: Bắt buộc của định hƣớng ứng dụng chuyên ngành Kỹ thụật Viễn thông
5. Đối tƣợng tham dự: Học viên cao học chuyên ngành Kỹ thụật Viễn thông
6. Điều kiện học phần:
7. Mục tiêu học phần: Kết thúc học phần này ngƣời học có khả năng: (a) hiểu và phân tích đƣợc
các nguyên tắc, các mô hình cơ bản của các hệ thống thông tin trải phổ; (b) thiết kế và đánh giá
đƣợc các đặc tính của các chuỗi trải phổ; (c) lựa chọn và tối ƣu hóa chuỗi trải phổ cho một ứng
dụng; (d) phân tích và thiết kế các bộ thu trải phổ DS và FH và (e) biểu diễn các kỹ năng thực
hành và kỹ năng giải bài tập.
8. Nội dung tóm tắt học phần: Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về lý thuyết và các
vấn đề trong lĩnh vực thông tin trải phổ. Nội dung học phần bao gồm: Các nguyên tắc và mô
hình cơ bản; Các bộ tạo mã PN; Bắt mã và bám mã PN trong các bộ thu trải phổ; Thiết kế các hệ
thống trải phổ và ứng dụng CDMA. Các nguyên tắc và mô hình lý thuyết trình bày trong học
phần sẽ đƣợc minh họa bằng các hệ thống trải phổ có sẵn.
9. Nhiệm vụ của học viên:
- Dự lớp: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và trƣờng ĐHBKHN.
- Thí nghiệm: Mô phỏng trên máy tính bằng phần mềm MATLAB hoặc trên DSP kit
- Viết tiểu luận
10. Đánh giá kết quả: KT/BT(0.3)-T(TL:0.7)
-

Điểm quá trình: trọng số 0.3
- Hoàn thành tiểu luận
- Kiểm tra giữa kỳ

- Thi cuối kỳ (tự luận): trọng số 0.7
11. Tài liệu học tập:
-

Sách giáo khoa chính: chƣa có giáo trình

- Sách tham khảo: Xem phần tài liệu tham khảo.
12. Nội dung chi tiết học phần:
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KỸ THUẬT TRẢI PHỔ VÀ ỨNG DỤNG
Biên soạn: PGS.TS. Nguyễn Hữu Trung
MỞ ĐẦU (LT 0,5)
1 Mục đích học phần
2 Nội dung học phần
3 Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU (LT 2; BT 1; TN 0)
1.1 Mở đầu
1.2 Các Cấu hình của hệ thống trải phổ
1.3 Các ƣu điểm của hệ thống trải phổ
1.3.1 Xác suất thu trộm thấp
1.3.2 Tăng độ phân giải thời gian
1.3.3 Đa truy nhập
1.4 Mô hình kênh
1.4.1 Kênh AWGN (Additive White Gaussian Noise).
1.4.2 Kênh lọc tuyến tính.
1.4.3 Mô hình kênh là quá trình ngẫu nhiên.
Bài tập
CHƢƠNG 2: CÁC NGUYÊN TẮC VÀ CÁC MÔ HÌNH CƠ BẢN (LT 5; BT 1; TN 0)
2.1 Giới thiệu
2.2 Hƣớng tiếp cận thiết kế các hệ thống chống nhiễu phá
2.3 Mô hình hệ thống và các tham số cơ bản
2.4 Các dạng sóng của nhiễu phá
2.4.1 Nhiễu phá băng rộng và băng hẹp
2.4.2 Nhiễu phá CW và đa âm
2.4.3 Nhiễu phá xung
2.4.4 Nhiễu phá lặp
2.5 Điều pha số nhị phân trải chỗi trực tiếp không mã hoá
2.5.1 Điều pha số nhị phân trải dãy trực tiếp không mã hoá dƣới tác động của nhiễu
băng rộng.
2.5.2 Gây nhiễu xung
2.6 Điều pha số nhị phân trải dãy trực tiếp có mã hoá
2.7 Điều tần Tín hiệu số nhị phân nhảy tần không mã hoá
100

2.7.1 Nhiễu băng rộng công suất không đổi
2.7.2 Nhiễu phá băng con
2.7.3 Nhiễu đa âm.
2.8 Điều tần nhị phân nhảy tần có mã hoá.
2.9 Thu tín hiệu trên nền nhiễu.
2.10 Hệ thống đa truy nhập phân chia theo mã (CDMA-Code Division Multiplex Access).
2.10.1 Nguyên lý hoạt động của CDMA
2.10.2 Vấn đề nhiễu gần-xa trong hệ thống DS-CDM
2.10.3 Điều khiển công suất thích nghi trong hệ thống trải phổ CDMA
2.11 Kết luận
Bài tập
CHƢƠNG 3: CÁC BỘ TẠO DÃY GIẢ NGẪU NHIÊN PN (LT 4; BT 1; TN 0)
3.1 Giới thiệu
3.2 Các tính chất yêu cầu của dãy PN
3.3 Các định nghĩa và cơ sở toán học
3.3.1 Các định nghĩa và khái niệm
3.3.2 Cơ sở toán học
3.4 Nguyên tắc cơ bản của các bộ tạo dãy
3.4.1 Đệ quy tuyến tính
3.4.2 Các bộ tạo dãy tuyến tính sử dụng hiệu quả bộ nhớ
3.5 Dãy độ dài cực đại.
3.5.1 Các tính chất của dãy m.
3.5.2 Phổ công suất của dãy m.
3.5.3 Bảng các đa thức cho dãy m.
3.5.4 Các tính chất tự tƣơng quan một phần của dãy m.
3.5.5 Phổ công suất của c(t) c(t+)
3.5.6 Tạo trễ cho dãy m.
3.5.7 Xác định điều kiện khởi đầu để đạt đƣợc độ trễ xác định
3.5.8 Xác định các pha của dãy m để cộng tạo ra một pha thứ 3.
3.6 Mã GOLD.
3.7 Các dãy bắt đồng bộ nhanh.
Bài tập
CHƢƠNG 4: BẮT MÃ PN TRONG CÁC BỘ THU TRẢI PHỔ (LT 3; BT 1; TN 0)
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4.1 Giới thiệu
4.2 Đặt vấn đề và tối ƣu hoá bộ thu
4.3 Hƣớng tiếp cận theo tham số quy nạp cực đại
4.3.1 Mô hình chuỗi bắt đồng bộ Markov - Quá trình Markov
4.3.2 Đặc tính thời gian bắt của hệ thống khi không có Code Doppler
4.3.3 Đặc tính thời gian bắt của hệ thống khi có code Doppler
4.4 Hệ thống bắt mã PN nối tiếp đa bƣớc
4.4.1 Mô hình bắt chuỗi Markov
4.4.2 Thời gian bắt đồng bộ
4.5 Bắt đồng bộ nhanh sử dụng kỹ thuật lọc phù hợp
4.6 Chiến thuật tìm kiếm/khoá
4.6.1 Trị trung bình và phƣơng sai của thời gian bắt
4.6.2 Một chiến thuật tìm/khoá khác
4.7 Kết luận
Bài tập
CHƢƠNG 5: BÁM MÃ PN (LT 4; BT 1; TN 0)
5.1 Giới thiệu
5.2 Vòng khoá pha
5.3 Vòng khoá trễ (DLL)
5.4 Vòng rung - tô (tau dither)
5.4.1 Sơ đồ khối
5.4.2 Mô hình toán học và phƣơng trình hoạt động
5.5 Vòng rung đôi (Double Dither - DDL)
5.5.1 Sơ đồ khối
5.5.2 Mô hình toán học và phƣơng trình hoạt động
5.6 mạch vòng tích của tổng và hiệu DLL
5.6.1 Sơ đồ khối
5.6.2 Phƣơng trình hoạt động
5.7 Mạch vòng bám mã cải tiến
5.8 Mạch vòng cải tiến khoá trễ (IDLL)
5.9 Kết luận
Bài tập
CHƢƠNG 6: CÁC HỆ THỐNG TRẢI PHỔ VÀ CÁC ỨNG DỤNG (LT 4; BT 1; TN 0)
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6.1 Hệ thống DS
6.1.1 Tạo dạng xung
6.1.2 Kênh truyền dẫn
6.1.3 Nhiễu
6.1.4 Bộ thu
6.1.5 Giải trải phổ
6.1.6 Bộ tách dữ liệu
6.1.7 Bộ thu Multi- user
6.1.8 Các ƣu điểm của DS-CDMA đối với thông tin tế bào.
6.2 Hệ thống trải phổ nhảy tần
6.2.1 Mô hình hệ thống
6.2.2 Bền bỉ
6.2.3 Ứng dụng
6.3 Hệ thống DS-CDMA đa tải tin (MC-DS-CDMA).
6.3.1 Nguyên tắc
6.3.2 Mô hình hệ thống
6.3.3 Ứng dụng
6.4 Kết luận
Bài tập
13. Các bài thí nghiệm
- Mô phỏng trên máy tính bằng phần mềm MATLAB hoặc trên DSP kit
14. Tài liệu tham khảo:
1. M.k. Simon, J.k. Omura, R.a. Scholtz, B.k. Levitt (1985), Spread Spectrum Communications
Handbook, Computer Science Press, Maryland.
2. John. G. Proakis , Digital communications, McGraw-Hill 1995.
3. Viterbi. A, “Principle of Spread spectrum Communication”, Addison-Wesley, 1995.
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ET6030 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin vô tuyến
1. Tên học phần: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÔ TUYẾN
2. Mã số: ET6030
3. Khối lƣợng: 2(1,5-1-0-4)
- Lý thuyết: 22,5 tiết
- Bài tập: 10 tiết
- Bài tập lớn: 5 tiết
4. Yêu cầu học phần: Bắt buộc của chuyên ngành Kỹ thụật Viễn thông theo định hƣớng ứng
dụng và tự chọn cho định hƣớng nghiên cứu.
5. Đối tƣợng tham dự: Học viên cao học chuyên ngành Kỹ thụật Viễn thông; Kỹ thuật Điện tử ;
Kỹ thuật y sinh, Sƣ phạm Kỹ thuật điện tử
6. Điều kiện học phần:
7. Mục tiêu học phần: Sau khi học song học phần này, học viên sẽ nắm đƣợc các kiến thức
nâng cao và chuyên sâu về kênh vô tuyến, về kiến trúc mới của hệ thống thu phát vô tuyến. Học
viên sẽ biết phân tích và thiết kế các mạch siêu cao tần dùng trong thông tin vô tuyến.
8. Nội dung tóm tắt học phần: Hệ thông thông tin vô tuyến; các chuẩn vô tuyến; mô hình kênh
vô tuyến SISO, MIMO; kiến trúc các hệ thống vô tuyến; phân tích tính toán và thiết kế các phần
tử siêu cao tần tuyến tính; phân tích tính toán thiết kế các phần tử siêu cao tần phi tuyến; các kỹ
thuật tuyến tính hoá; anten truyền sóng trong hệ thống thông tin vô tuyến; phân tích, tính toán
thiết kế máy phát, máy thu và tuyến thông tin vô tuyến.
9. Nhiệm vụ của học viên:
- Dự lớp: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và trƣờng ĐHBKHN.
- Bài tập: Theo quy định giảng viên
- Làm bài tập lớn về mô phỏng, thiết kế các module trong hệ thống thông tin vô tuyến.
10. Đánh giá kết quả: KT/BT(0.4)-T(TL:0.6)
-

Điểm quá trình: trọng số 0.4
- Bài tập làm đầy đủ
- Hoàn thành bài tập lớn lấy điểm giữa kỳ

- Thi cuối kỳ (tự luận): trọng số 0.6
11. Tài liệu học tập:
- Sách giáo khoa chính:
T.s. Rappaport, Wireless communications: principles and practice, Prentice Hall 2002.
- Sách tham khảo: Xem phần tài liệu tham khảo.
12. Nội dung chi tiết học phần:
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PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÔ TUYẾN
Biên soạn: PGS.TS. Vũ Văn Yêm
MỞ ĐẦU (LT 0,5)
1 Mục đích học phần
2 Nội dung học phần
3 Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN VÔ TUYẾN (LT 5;
BT 2; TN 0)
1.1 Giới thiệu tổng quan về thông tin vô tuyến, lịch sử phát triển.
1.2 Một số vấn đề cơ bản trong thông tin vô tuyến: kênh truyền, sóng mang, truyền dẫn ở
băng tần cơ sở, vấn đề điều chế…
1.3 Khái niệm đƣờng bao phức trong phân tích thiết kế hệ thống thu phát vô tuyến
1.4 Tín hiệu cầu phƣơng trong việc tiếp cận và phân tích thiết kế hệ thống thông tin vô tuyến
1.5 Tạp âm và vấn đề méo trong các hệ thống thông tin vô tuyến siêu cao tần
1.6 Các chuẩn vô tuyến.
1.7 Xu hƣớng phát triển của thông tin vô tuyến.
CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CÁC PHẦN TỬ SIÊU CAO TẦN TUYẾN TÍNH
TRONG CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN VÔ TUYẾN (LT 4; BT 2; TN 0)
2.1 Đƣờng truyền cao tần và mạng siêu cao tần.
2.2 Tham số S và vấn đề phối hợp trở kháng.
2.3 Các phƣơng pháp phân tích và thiết kế hệ thống thông tin siêu cao tần
2.4 Phân tích, tính toán thiết kế các mạch siêu cao tần thụ động.
2.5 Các bộ lọc siêu cao tần.
2.6 Bộ khuếch đại tạp âm thấp.
CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CÁC PHẦN TỬ SIÊU CAO TẦN PHI TUYẾN (LT
4; BT 2; TN 0)
3.1 Các tham số đặc trƣng.
3.2 Các đại lƣợng phi tuyến.
3.3 Vấn đề về khuếch đại công suất.
3.4 Các kỹ thuật tuyến tính hoá.
3.5 Các đại lƣợng xác định đặc tính hoá các mạch/hệ thống siêu cao tần phi tuyến
3.5.1 ACPR (Ajacent Channel Power Ratio)
3.5.2 EVM (Error Vector Measurment)
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3.5.3 NPR (Noise Power Ratio)
3.6 Tính toán, thiết kế các phần tử siêu cao tần phi tuyến
CHƢƠNG 4: ĂNGTEN VÀ TRUYỀN SÓNG TRONG THÔNG TIN VÔ TUYẾN (LT 5; BT
2; TN 0)
4.1 Các tham số của hệ thống ăng ten, nhiệt độ tạp âm ăng ten.
4.2 Công thức Friis.
4.3 Môi trƣờng truyền sóng trong thông tin vô tuyến.
4.4 Các hàm biểu diễn kênh vô tuyến SISO và MIMO.
4.5 Các phƣơng pháp dò kênh vô tuyến.
4.6 Phân tích thiết kế các bộ dò kênh vô tuyến băng rộng
4.7 Các phƣơng pháp cân bằng kênh, lọc nhiễu và chống fading trong thông tin vô tuyến
CHƢƠNG 5: PHÂN TÍCH VÀ TÍNH TOÁN MỘT TUYẾN THÔNG TIN VÔ TUYẾN SỐ (LT
4; BT 2; TN 0)
5.1 Đặt vấn đề.
5.2 Các vấn đề cơ bản khi thiết kế các hệ thống thông tin vô tuyến.
5.3 Phân tích, tính toán và thiết kế cho máy thu.
5.4 Phân tích, tính toán và thiết kế cho máy phát.
5.5 Tính toán về kênh vô tuyến.
13. Tài liệu tham khảo:
1. Nguyễn Văn Đức, Vũ Văn Yêm, Đào Ngọc Chiến, Nguyễn Quốc Khƣơng Và Nguyễn Trung
Kiên, Thông tin vô tuyến Tập 4, NXB Khoa học và kỹ thuât 2006.
2. T.s. Rappaport, Wireless Communications: principles and practice, Second Edition, Prentice
Hall, 2002.
3. Leon. W. Couch, Digital and Analog Communication System, 5th Edition, Prentice Hall,
1997.
4. Razavi, RF microelectronics, Prentive Hall, 1998.
5. David.m. Pozar, Microwave Engineering, Second Edition, John Wiley & Sons 2002.
6. Geneviere Baudoin, Radio communications numeriques: principes, modélisation et
simulation, DUNORD Paris, 2002.
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ET6040 Mạng băng rộng
1. Tên học phần: MẠNG BĂNG RỘNG
2. Mã số: ET6040
3. Khối lƣợng: 2(1,5-1-0-4)
- Lý thuyết: 22,5 tiết
- Bài tập: 10 tiết
- Bài tập lớn: 5 tiết
4. Yêu cầu học phần: Bắt buộc của chuyên ngành Kỹ thụật Viễn thông theo định hƣớng ứng
dụng và tự chọn cho định hƣớng nghiên cứu.
5. Đối tƣợng tham dự: Học viên cao học chuyên ngành Kỹ thụật Viễn thông
6. Điều kiện học phần:
7. Mục tiêu học phần: Sau khi học xong học phần này học viên sẽ nắm đƣợc các phƣơng
pháp mô hình hóa và đánh giá chất lƣợng hoạt động của các mạng băng rộng, những kiến thức về
kiến trúc mạng băng rộng, đặc biệt là các những vấn đề mới cần phải giải quyết trong mạng băng
rộng và Internet hiện nay.
8. Nội dung tóm tắt học phần: Học phần này cung cấp các kiến thức cho phép đánh giá các
tham số quyết định đến chất lƣợng của hệ thống. Dựa trên nền tảng này, học phần sẽ giới thiệu
một số mạng băng rộng điển hình hiện nay sau đó đi sâu vào khái niệm chất lƣợng dịch vụ (QoS)
trong mạng băng rộng cũng nhƣ các cơ chế đảm bảo chất lƣợng dịch vụ trong các mạng này. Học
phần cũng cho phép học viên đi sâu tìm hiểu một số chuyên đề về các công nghệ mới trong mạng
băng rộng.
9. Nhiệm vụ của học viên:
- Dự lớp: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và trƣờng ĐHBKHN.
- Bài tập: Bài tập lớn.
10. Đánh giá kết quả: KT/BT(0.3)-T(TL:0.7)
-

Điểm quá trình: trọng số 0.3
- Bài tập làm đầy đủ
- Hoàn thành bài tập lớn

- Thi cuối kỳ (tự luận): trọng số 0.7
11. Tài liệu học tập:
-

Sách giáo khoa chính: H. Jonathan Chao, Xiaolei Guo, Quality of service control in high
speed networks, Wiley, 2002.

- Sách tham khảo: Xem phần tài liệu tham khảo.
12. Nội dung chi tiết học phần:
MẠNG BĂNG RỘNG
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Biên soạn: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thanh
MỞ ĐẦU (LT 0,5)
1 Mục đích học phần
2 Nội dung học phần
3 Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU (LT 3; BT 0; TN 0)
1.1 Mục đích của việc mô hình hoá và đánh giá đặc tính hoạt động của một hệ thống viễn
thông.
1.2 Khái niệm hệ thống, tải và đặc tính hoạt động.
1.3 Các phƣơng pháp đánh giá: đo đạc, thu thập kết quả thống kê, mô hình hoá toán học, mô
phỏng.
1.4 Các công cụ phục vụ cho việc đánh giá.
CHƢƠNG 2: NHẮC LẠI VỀ LÝ THUYẾT HÀNG ĐỢI (LT 4; BT 1; TN 0)
2.1 Định nghĩa và các khái niệm cơ bản
2.2 Định luật Little
2.3 Hệ thống hàng đợi
2.3.1 Hệ thống đợi không có hàng đợi
2.3.2 Hệ thống M/M/1
2.3.3 Hệ thống M/M/1/K
2.3.4 Hệ thống M/M/c
2.3.5 Hệ thống M/G/1
2.3.6 Hệ thống G/G/1
CHƢƠNG 3: I MẠNG CỤC BỘ (LAN) – ĐÁNH GIÁ ĐỊNH LƢỢNG ĐẶC TÍNH HOẠT
ĐỘNG CỦA LAN (LT 6; BT 4; TN 0)
3.1 Các khái niệm cơ bản: Mô hình OSI, cấu hình mạng (sao, tròn, bus)
3.2 Các phƣơng pháp điều khiển đa truy nhập (MAC) trong mạng máy tính – mô hình hoá
toán học và đánh giá đặc tính của các hệ thống đa truy nhập:
3.2.1 Roll Call Polling
3.2.2 Hub Polling
3.2.3 Token Passing Ring
3.2.4 Slotted Ring
3.2.5 Buffer Insertion Ring
3.2.6 Token Bus
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3.2.7 DQDB
3.2.8 ALOHA (Pure & Slotted)
3.2.9 CSMA, CSMA/CD (Ethernet), CSMA/CA (WLAN)
3.3 Mạng chuyển mạch Banyan và ứng dụng của nó trong mạng ATM
CHƢƠNG 4: MỘT SỐ CÔNG NGHỆ BĂNG RỘNG ĐƢỢC SỬ DỤNG TRONG MẠNG
TRUY CẬP VÀ MẠNG LÕI (LT 2; BT 2; TN 0)
4.1 Mạng lõi băng rộng:
4.1.1 ATM
4.1.2 MPLS
4.2 Mạng không dây băng rộng nội thị (Metropolitan Area Network):
4.3 Giới thiệu về WiMAX
4.3.1 Lịch sử và xu hƣớng phát triển, các chuẩn liên quan tới WiMAX.
4.3.2 Lớp vật lý của WiMAX
4.3.3 Lớp MAC trong WiMAX
CHƢƠNG 5: CÁC CƠ CHẾ ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ TRONG INTERNET (LT
5; BT 3; TN 0)
5.1 Giới thiệu khái niệm chất lƣợng dịch vụ (QoS)
5.1.1 Các vấn đề ảnh hƣởng đến chất lƣợng hoạt động của hệ thống viễn thông: tắc
nghẽn, mất gói, trễ, biến động trễ, không đảm bảo thứ tự các gói.
5.2 Một số phƣơng pháp đảm bảo chất lƣợng dịch vụ (QoS) trong mạng:
5.2.1 Đảm bảo băng thông,
5.2.2 Giới hạn tỷ lệ mất gói, trễ.
5.3 Một số cơ chế đảm bảo QoS:
5.3.1 Phân loại gói
5.3.2 Phân hoạch gói
5.3.3 Điều khiển chấp nhận kết nối
5.3.4 Điều khiển lƣu lƣợng
5.3.5 Dành sẵn tài nguyên
5.3.6 Định tuyến dựa trên chất lƣợng dịch vụ
5.4 Mô hình chất lƣợng dịch vụ trong mạng Internet
5.4.1 Mô hình IntServ
5.4.2 Mô hình DiffServ
CHƢƠNG 6: MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ VỀ MẠNG (LT 2; BT 0; TN 0)
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6.1 Mạng không dây tự cấu hình
6.2 Mạng cảm biến không dây
6.3 Kiến trúc cung cấp dịch vụ cho mạng băng rộng
13. Tài liệu tham khảo:
1. Kishor Shridharbhai Trivedi, Probability and Statistics with Reliability, Queuing, and
Computer Science Applications, Wiley-Interscience, 2001.
2. Raj Jain, The Art of Computer Systems Performance Analysis: Techniques for Experimental
Design, Measurement, Simulation and Modeling, John Wiley & Sons, 1991.
3. Joseph L. Hammond, Peter J.p.o' Reilly, Performance Analysis of Local Computer Networks,
Addison-Wesley, 1988.
4. Craig Partridge, Gigabit Networking, Addison-Wesley, 1994.
5. Dimitri Bertsekas, Robert Gallager, Data Networks, Prentice-Hall, 1992.
6. H. Jonathan Chao, Xiaolei Guo, Quality of service control in high speed networks, Wiley,
2002.
7. Kun I. Park, QoS in pakcet networks, Springer-Verlag 2005.
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ET6050 Tƣơng thích điện từ
1. Tên học phần: TƢƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ
2. Mã số: ET6050
3. Khối lƣợng: 2(1,5-1-0-4)
- Lý thuyết: 22,5 tiết
- Bài tập: 10 tiết
- Bài tập lớn (tiểu luận): 5 tiết
4. Yêu cầu học phần: Bắt buộc của chuyên ngành Kỹ thụật Viễn thông cho định hƣớng nghiên
cứu.
5. Đối tƣợng tham dự: Học viên cao học chuyên ngành Kỹ thụật Viễn thông; Kỹ thuật Điện tử;
Kỹ thuật y sinh, Sƣ phạm kỹ thuật điện tử
6. Điều kiện học phần:
7. Mục tiêu học phần: Kết thúc học phần này ngƣời học có kiến thức chuyên sâu về sự giao
thoa trƣờng điện từ giữa các thiết bị và hệ thống điện, nắm bắt đƣợc các phƣơng pháp giảm thiểu
giao thoa điện từ, từ đó có phƣơng án sắp đặt, vận hành các thiết bị điện để cho chúng tƣơng
thích với nhau về mặt điện từ.
8. Nội dung tóm tắt học phần: Giới thiệu chung về tƣơng thích điện từ, nhắc lại một số kiến
thức cơ bản về trƣờng điện từ, các linh kiện mạch điện, mạch và tín hiệu điện. Những nguồn gây
ra sự giao thoa điện từ và sự thâm nhập của trƣờng điện từ qua các bề mặt cách ly, các khe hở.
Truyền năng lƣợng điện từ và xuyên âm. Ảnh hƣởng của trƣờng điện từ lên các thiết bị và hệ
thống điện. Các kỹ thuật điều khiển giao thoa. Các nguyên lý thiết kế hệ thống EMC. Tiêu chuẩn
EMC của Mỹ/Châu Âu, phƣơng pháp đo đạc và thử nghiệm.
9. Nhiệm vụ của học viên:
- Dự lớp: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và trƣờng ĐHBK HN.
- Bài tập: Theo quy định giáo viên giảng dạy và trƣờng ĐHBK HN.
- Viết tiểu luận theo các chủ đề do giáo viên giảng dạy giao.
10. Đánh giá kết quả: KT/BT(0.3)-T(TL:0.7)
-

Điểm quá trình: trọng số 0.3
- Bài tập làm đầy đủ
- Hoàn thành báo cáo tiểu luận
- Kiểm tra hết chƣơng

- Thi cuối kỳ (tự luận): trọng số 0.7
11. Tài liệu học tập:
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- Sách giáo khoa chính:
-Clayton R. Paul, Introduction to Electromagnetic Compatibility, John Wiley and Son, 2nd ed.,
NJ 2006.
- Sách tham khảo: Xem phần tài liệu tham khảo.
12. Nội dung chi tiết học phần:
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TƢƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ
Biên soạn: TS. Lâm Hồng Thạch, PGS.TS. Đào Ngọc Chiến
MỞ ĐẦU (LT 0,5)
1 Mục đích học phần
2 Nội dung học phần
3 Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TƢƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (LT 2; BT 0; TN 0)
1.1 Giới thiệu
1.1.1 Các khía cạnh và phạm vi nghiên cứu của EMC
1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của khoa học EMC
1.1.3 Các đơn vị thông dụng
1.2 Điện từ trƣờng tĩnh
1.2.1 Trƣờng tĩnh
1.2.2 Trƣờng gần tĩnh
1.2.3 Trƣờng tần số cao
1.3 Các cấu kiện mạch điện
1.3.1 Cấu kiện mạch điện nối tiếp
1.3.2 Cấu kiện mạch điện phân tán
1.4 Mạch và tín hiệu điện
1.4.1 Biểu diễn tín hiệu điện thông qua các tín hiệu đơn giản
1.4.2 Thuộc tính tƣơng quan của tín hiệu
1.4.3 Đáp ứng của mạch tuyến tính và phi tuyến
1.4.4 Đặc tính của tạp âm
CHƢƠNG 2: CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA TƢƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (LT 5; BT 2; TN
0)
2.1 Các nguồn sinh ra giao thoa điện từ
2.1.1 Phân loại
2.1.2 Các nguồn tự nhiên
2.1.3 Các nguồn nhân tạo
2.1.4 Môi trƣờng điện từ
2.2 Sự thâm nhập của trƣờng điện từ qua lớp cách ly và khe hẹp
2.2.1 Lý thuyết cách ly
2.2.2 Lý thuyết khe hẹp
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2.3 Truyền sóng và xuyên âm
2.3.1 Các nguyên lý cơ bản
2.3.2 Tính toán các thông số đƣờng truyền
2.3.3 Biểu diễn ghép nối EMC
2.3.4 Tính toán trƣờng điện từ sinh ra bởi đƣờng truyền
2.4 Hiệu ứng giao thoa điện từ lên các thiết bị và hệ thống điện
2.4.1 Độ miễn nhiễm của mạch tƣơng tự
2.4.2 Độ miễn nhiễm của mạch số
CHƢƠNG 3: CÁC KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN GIAO THOA ĐIỆN TỪ (LT 6; BT 4; TN 0)
3.1 Cách ly và tiếp đất
3.1.1 Che chắn thiết bị
3.1.2 Che chắn cáp
3.2.3 Tiếp đất
3.2 Thiết bị lọc và bảo vệ phi tuyến
3.2.1 Bộ lọc đƣờng dây nguồn
3.2.2 Cách ly
3.2.3 Cân bằng
3.2.4 Bộ lọc đƣờng dây tín hiệu
3.2.5 Thiết bị bảo vệ phi tuyến
3.3 Các nguyên lý thiết kế EMC
3.3.1 Giảm thiểu phát xạ tại nguồn
3.3.2 Giảm thiểu đƣờng ghép nối
3.3.3 Tăng độ miễn nhiễm
3.3.4 Quản lý và giám sát EMC
CHƢƠNG 4: TIÊU CHUẨN EMC VÀ PHƢƠNG PHÁP KIỂM TRA (LT 4; BT 4; TN 0)
4.1 Các tiêu chuẩn EMC
4.1.1 Sự cần thiết của chuẩn EMC
4.1.2 Tính chất toàn cầu của EMC
4.1.3 Các tiêu chuẩn EMC dân dụng
4.1.4 Các tiêu chuẩn EMC quân sự
4.1.5 Các tiêu chuẩn tự phát của doanh nghiệp
4.2 Đo đạc và kiểm tra EMC
4.2.1 Các kỹ thuật đo đạc EMC
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4.2.2 Các công cụ đo
4.2.3 Môi trƣờng kiểm tra
CHƢƠNG 5: NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ HỆ THỐNG EMC (LT 5; BT 0; TN 0)
5.1 EMC và sự bảo toàn tín hiệu
5.2 Các công nghệ vô tuyến và vấn đề EMC
5.2.1 Hiệu suất sử dụng phổ
5.2.2 Sự song song tồn tại của các thiết bị điện
5.3 Các công nghệ băng rộng và vấn đề EMC
5.3.1 Truyền dẫn tín hiệu tần số cao trên đƣờng điện thoại và mạng điện
5.3.2 xDSL và vấn đề EMC
5.3.3 Phạm vi quy định cho sự phát xạ từ đƣờng dây xDSL và các quy định liên quan
5.4 An toàn EMC
5.5 Thống kê EMC
13. Tài liệu tham khảo:
1. Christos Christopoulos, Principles and Techniques of Electromagnetic Compatibility 2nd ed.,
Taylor & Francis Group, NW 2007.
2. Henry W. Ott, Noise Reduction Techniques in Electronic Systems, John Wiley and Son, 2nd
ed., NY 1988.
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ET6060 Xử lý tín hiệu không gian thời gian
1. Tên học phần: XỬ LÝ TÍN HIỆU KHÔNG GIAN THỜI GIAN
2. Mã số: ET6060
3. Khối lƣợng: 2(2-0-0-4)
- Lý thuyết: 30
4. Yêu cầu học phần: Bắt buộc của định hƣớng nghiên cứu chuyên ngành Kỹ thụật Viễn thông.
5. Đối tƣợng tham dự: Học viên cao học chuyên ngành Kỹ thụật Viễn thông
6. Điều kiện học phần:
7. Mục tiêu học phần: Sau khi học xong học phần này học viên sẽ nắm đƣợc kỹ thuật xử lý tín
hiệu không gian và thời gian và từ đó có thể ứng dụng kỹ thuật này trong các hệ thống thông tin
tiên tiến.
8. Nội dung tóm tắt học phần: Học phần này giới thiệu các kiến thức về lĩnh vực xử lý tín hiệu
kết hợp của miền thời gian và không gian bao gồm: Các vấn đề về tính chất kênh truyền ở miền
không gian và thời gian, mô hình hệ thống đa ăng ten phát và thu MIMO, mô hình hệ thống kênh
MIMO, các phƣơng pháp mã hóa không gian và thời gian cơ bản (sơ đồ mã hóa và giải mã
STBC của Alamouti). Sự kết hợp của công nghệ MIMO với các kỹ thuật anten thông minh, kỹ
thuật điều chề trực giao OFDM. Các ứng dụng của kỹ thuật xử lý tín hiệu không gian và thời
gian trong các hệ thống thông tin tiên tiến.
9. Nhiệm vụ của học viên:
- Dự lớp: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và trƣờng ĐHBKHN.
10. Đánh giá kết quả: KT/BT(0.3)-T(TL:0.7)
-

Điểm quá trình: trọng số 0.3

- Thi cuối kỳ (tự luận): trọng số 0.7
11. Tài liệu học tập:
-

Sách giáo khoa chính: chƣa có giáo trình

- Sách tham khảo: Xem phần tài liệu tham khảo.
12. Nội dung chi tiết học phần:
XỬ LÝ TÍN HIỆU KHÔNG GIAN THỜI GIAN
Biên soạn: PGS.TS. Nguyễn Văn Đức
MỞ ĐẦU (0,5)
1. Mục đích học phần
2. Nội dung học phần
3. Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo
CHƢƠNG 1: PHÂN TẬP TÍN HIỆU
1.1 Khái niệm và ý nghĩa về phân tập
116

(LT 7,5; BT 0; TN 0 )

1.2 Phân tập thời gian
1.3 Phân tập tần số
1.4 Phân tập không gian
1.5 Anten phân tập
CHƢƠNG 2: KÊNH MIMO
(LT 8; BT 0; TN 0 )
2.1 Kênh SISO
2.2 Kênh SIMO
2.3 Kênh MIMO
2.3.1 Khái niệm
2.3.2 Ma trận kênh
2.3.3 Mô hình kênh
2.3.4 Dung lƣợng kênh truyền trên kênh nhiễu trắng
2.3.5 Dung lƣợng kênh truyền trên kênh fading vô tuyến
CHƢƠNG 3: MÃ KHÔNG GIAN THỜI GIA (LT 8 ; BT 0 ; TN 0)
3.1 Khái niệm về mã trực giao
3.2 Lý thuyết về mã không gian thời gian
3.2.1 Phƣơng pháp mã hóa
3.2.2 Phƣơng pháp giải mã
3.3 Mã hóa và giải mã theo thuật toán Alamouti
3.4 Ứng dụng mã không gian thời gian cho hệ thống MIMO
3.5 Ứng dụng mã không gian thời gian cho hệ thống MIMO-OFDM
CHƢƠNG 4: ANTEN PHÂN TẬP CHO HỆ THỐNG MIMO
(LT 6; BT 0; TN 0)
4.1 Phƣơng pháp thiết kế anten mảng
4.2 Các phƣơng pháp thành lập búp sóng (beamforming) cho hệ thống anten mảng
4.3 Hệ thống anten thông minh
13. Tài liệu tham khảo:
1. Gregory D. Durgin, Space-Time Wireless Channel, Prentice Hall, 2003.
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ET6110 Mạng thông tin quang thế hệ mới
1. Tên học phần: MẠNG THÔNG TIN QUANG THẾ HỆ MỚI
2. Mã số: ET6110
3. Khối lƣợng: 2(2-0-0-4)
- Lý thuyết: 30 tiết
4. Yêu cầu học phần: Học phần tự chọn của chuyên ngành Kỹ thụật Viễn thông.
5. Đối tƣợng tham dự: Học viên cao học chuyên ngành Kỹ thụật Viễn thông
6. Điều kiện học phần:
7. Mục tiêu học phần: Kết thúc học phần này ngƣời học có kiến thức tổng quan về các mạng
thông tin quang thế hệ mới; nắm đƣợc đƣợc các vấn đề cơ bản trong nguyên lý hoạt động và xu
hƣớng phát triển của mạng thông tin quang thế hệ mới.
8. Nội dung tóm tắt học phần: Cung cấp kiến thức tổng quan về các mạng thông tin quang
thế hệ mới; bao gồm các loại mạng thông tin quang định tuyến theo bƣớc sóng và mạng chuyển
mạch gói quang. Các thuật toán định tuyến và gán bƣớc sóng tĩnh; tối ƣu việc định tuyến và gán
bƣớc sóng tĩnh; các thuật toán định tuyến và gán bƣớc sóng động. Ghép kênh quang theo thời
gian; thực hiện đồng bộ; xử lý mào đầu quang; chuyển mạch nhóm quang.
9. Nhiệm vụ của học viên:
 Dự lớp: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và trƣờng ĐHBKHN.
10. Đánh giá kết quả: KT/BT(0.3)-T(TL:0.7)
-

Điểm quá trình: trọng số 0.3

- Thi cuối kỳ (tự luận): trọng số 0.7
11. Tài liệu học tập:
-

Sách giáo khoa chính: Chƣa có giáo trình

- Sách tham khảo: Xem phần tài liệu tham khảo.
12. Nội dung chi tiết học phần:
MẠNG THÔNG TIN QUANG THẾ HỆ MỚI
Biên soạn: TS.Trần Thị Ngọc Lan
MỞ ĐẦU (0,5)
1. Mục đích học phần
2. Nội dung học phần
3. Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ MẠNG THÔNG TIN QUANG (LT 9,5; BT 0; TN 0)
1.1 Quá trình phát triển của mạng thông tin quang
1.1.1 Mạng thông tin quang thế hệ thứ nhất: các kết nối điểm-điểm
1.1.2 Mạng thông tin quang thế hệ thứ hai: mạng định tuyến theo bƣớc sóng
1.1.3 Mạng thông tin quang thế hệ ba: mạng chuyển mạch gói quang
1.2 Các loại mạng thông tin quang phổ biến
1.2.1 Mạng cục bộ quang ( Optical Ethernet, FDDI, ATM…)
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1.2.2 Mạng truyền tải quang ( SONET/SDH, IP over WDM... )
1.2.3 Mạng truy cập quang ( HFC, FTTC…)
1.3 Xu hƣớng phát triển của mạng thông tin quang
1.3.1 Mạng thông tin quang băng rộng
1.3.2 Mạng thông tin quang đa dịch vụ tƣơng tác
1.3.3 Mạng thông tin quang tốc độ siêu cao
CHƢƠNG 2: MẠNC THÔNG TIN QUANG ĐỊNH TUYẾN THEO BƢỚC SÓNG (LT 10; BT
0; TN 0)
2.1 Giới thiệu
2.2 Định tuyến và gán bƣớc sóng tĩnh
2.2.1 Định tuyến và gán bƣớc sóng dùng phƣơng pháp tô mầu đồ thị
2.2.2 Tối ƣu việc định tuyến và gán bƣớc sóng tĩnh
2.3 Định tuyến và gán bƣớc sóng động
2.3.1 Các thuật toán định tuyến và gán bƣớc sóng động
2.3.2 Phƣơng pháp định tuyến động trên mạng mesh
CHƢƠNG 3: MẠNG CHUYỂN MẠCH GÓI QUANG (LT 10; BT 0; TN 0)
3.1 Giới thiệu
3.2 Ghép kênh quang theo thời gian ( Optical Time Domain Multiplexing)
3.2.1 Ghép kênh quang mức bit ( bit-interleaved multiplexing)
3.2.2 Ghép kênh quang mức gói tin ( packet-interleaved multiplexing)
3.3 Thực hiện đồng bộ
3.3.1 Bộ trễ quang điều chỉnh đƣợc (Tunable Optical Delays)
3.3.3 Vòng khoá pha quang (Optical Phase Lock Loop)
3.4 Xử lý mào đầu quang (Optical Header Processing)
3.5 Chuyển mạch nhóm quang (Optical Burst Switching)
13. Tài liệu tham khảo:
R. Ramaswani, K. Sivarajan, Optical Networks: A practical Perpective, Morgan Kaufmann,
2nd edition, 2002.
2. T.E. Stern, K. Bala, Multiwavelength Optical Networks: A Layered Approach, AddisonWesley, 1999.
3.
J.H. Franz, V.K. Jain, Optical Communications – Components and Systems, Narosa
Publishing House, 2000.
1.
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ET6140 Truyền thông đa phƣơng tiện
1. Tên học phần: TRUYỀN THÔNG ĐA PHƢƠNG TIỆN
2. Mã số: ET6140
3. Khối lƣợng: 2(1,5-1-0-4)
- Lý thuyết: 22,5 tiết
- Bài tập; 10 tiết
- Bài tập dài: 5 tiết
4. Yêu cầu học phần: Tự chọn của chuyên ngành Kỹ thụật Viễn thông.
5. Đối tƣợng tham dự: Học viên cao học chuyên ngành Kỹ thụật Viễn thông
6. Điều kiện học phần:
7. Mục tiêu học phần: Sau khi kết thúc học phần này, học viên sẽ có hiểu biết chuyên sâu về
thuật toán và các chuẩn mã hóa thông tin đa phƣơng tiện tiên tiến, các kỹ thuật biểu diễn tài liệu
đa phƣơng tiện cũng nhƣ thao tác trên các đối tƣợng đa phƣơng tiện, và về các hệ thống truyền
thông đa phƣơng tiện phân tán trên các mạng truyền thông. Học viên sẽ có kỹ năng sử dụng mã
nguồn mở và các công cụ phần mềm phục vụ nghiên cứu, đánh giá chất lƣợng thông tin đa
phƣơng tiện.
8. Nội dung tóm tắt học phần: Học phần trình bày các cơ chế và thuật toán của kỹ thuật mã hóa
đa phƣơng tiện tiên tiến, minh họa bằng các chuẩn mới nhất nhƣ MPEG4, H.264 và H.265. Học
viên đƣợc làm quen với nguyên tắc biểu diễn các tài liệu đa phƣơng tiện và các chuẩn MHEG,
MPEG-7, tìm kiếm thông tin… bên cạnh kỹ thuật thao tác trên các đối tƣợng đa phƣơng tiện
trong tài liệu đa phƣơng tiện. Học phần cũng đề cập các ứng dụng đa phƣơng tiện phân tán trên
các công nghệ nối mạng khác nhau
9. Nhiệm vụ của học viên:
- Dự lớp: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và trƣờng ĐHBKHN.
- Bài tập: Theo quy định giáo viên giảng dạy và trƣờng ĐHBKHN.
10. Đánh giá kết quả: KT/BT(0.3)-T(TL:0.7)
-

Điểm quá trình: trọng số 0.3
- Bài tập làm đầy đủ
- Hoàn thành bài tập dài (lấy điểm giữa kỳ)

 Tiểu luận cuối kỳ hoặc thi trắc nghiệm: trọng số 0.70
11. Tài liệu học tập:
-

Sách giáo khoa chính: Chƣa có giáo trình

- Sách tham khảo: Xem phần tài liệu tham khảo.
12. Nội dung chi tiết học phần:
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TRUYỀN THÔNG ĐA PHƢƠNG TIỆN
Nhóm biên soạn:

TS. Phạm Văn Tiến
TS. Đỗ Trọng Tuấn

MỞ ĐẦU (LT 0,5)
1 Mục đích học phần
2 Nội dung học phần
3 Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG

(LT 4; BT 2; TN 0)

1.1 Mô hình hệ thống truyền thông đa phƣơng tiện
1.1.1 Mã hóa và giải mã
1.1.2 Truyền tải và phân phối
1.1.3 Lƣu trữ
1.2 Biểu diễn thông tin đa phƣơng tiện
1.2.1 Khái niệm và mục đích
1.2.2 Tài liệu đa phƣơng tiện và đối tƣợng đa phƣơng tiện
1.3 Các ứng dụng truyền thông đa phƣơng tiện phân tán
1.3.1 Yêu cầu chất lƣợng dịch vụ
1.3.2 Luồng đa phƣơng tiện (stream)
1.3.3 Giao thức hỗ trợ truyền thông
CHƢƠNG 2: MÃ HÓA ĐA PHƢƠNG TIỆN

(LT 6; BT 3; TN 0)

2.1 Lấy mẫu, chuyển đổi, lƣợng tử hóa và mã hóa tín hiệu video
2.2 Loại trừ dƣ thừa thông tin
2.3.1 Dƣ thừa thời gian (temporal redundancy)
2.3.2 Dƣ thừa không gian (spatial redundancy)
2.3 Cơ chế và thuật toán xử lý khung hình
2.3.1 Dự đoán chuyển động (motion prediction, motion estimation)
2.3.2 Bù chuyển động (motion compensation)
2.4 Các phép chuyển đổi tín hiệu video tiên tiến
2.4.1 DCT ba chiều
2.4.2 Integer
2.5 Mã hoá nhiều lớp, phân tầng
2.5.1 Mã hóa thích ứng (scalable video coding)
2.5.2 Mã hóa nhiều lớp (layered video coding)
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2.5.3 Đa mô tả (multiple description coding)
2.6 Tạo luồng đa phƣơng tiện
2.6.1 Ghép kênh
2.6.2 Đồng bộ
2.6.3 Gói hóa
2.7 Đo lƣờng, đánh giá chất lƣợng thông tin
2.7.1 Chất lƣợng cảm nhận (quality of experience)
2.7.2 Phƣơng pháp đánh giá chủ quan (subjective evaluation)
2.7.3 Phƣơng pháp đánh giá khách quan (objective evaluation)
2.8 Khái quát các chuẩn tiên tiến và xu hƣớng nghiên cứu
2.8.1 MPEG4
2.8.2 H.264
2.8.3 H.265
Bài tập
CHƢƠNG 3: BIỂU DIỄN THÔNG TIN ĐA PHƢƠNG TIỆN (LT 6; BT 3; TN 0)
3.1 Tổ chức thông tin đa phƣơng tiện phục vụ lƣu trữ và truyền tải
3.2 Quan hệ giữa các tài liệu đa phƣơng tiện
3.2.1 Quan hệ thời gian
3.2.2 Quan hệ không gian
3.3 Các chuẩn trình bày
3.3.1 Metadata đa phƣơng tiện
3.3.2 MHEG và MPEG-7
3.4 Cơ sở dữ liệu đa phƣơng tiện
3.5 Tìm kiếm tài liệu đa phƣơng tiện
3.6 Xử lý tài liệu đa phƣơng tiện
3.6.1 Phân đoạn video (video segmentation), tách đối tƣợng (multimedia object) và tổng
hợp tài liệu đa phƣơng tiện
3.6.2 Đồ họa đa phƣơng tiện
3.6.3 Công nghệ 3D
Bài tập
CHƢƠNG 4: TRUYỀN THÔNG ĐA PHƢƠNG TIỆN PHÂN TÁN
4.1 Thách thức khi truyền thông tin đa phƣơng tiện trên mạng
4.2 Giao thức truyền hỗ trợ truyền thông đa phƣơng tiện
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(LT 6; BT 2; TN 0)

4.3 Kỹ thuật cải thiện chất lƣợng truyền thông đa phƣơng tiện
4.4 Các hệ thống đa phƣơng tiện phân tán
4.4.1 Truyền TV trên Internet
4.4.2 Hội thảo truyền hình
4.4.3 Video theo yêu cầu
4.5 Truyền thông đa phƣơng tiện trên mạng không dây
13. Tài liệu tham khảo:
1. Dr. Nigel Chapman, Jenny Chapman, Digital Multimedia (3rd edition), Wiley, 2009.
2. K.r. Rao, Zoran S. Bojkovic, Dragorad A. Milovanovic, Wireless Multimedia
Communications: Convergence, DSP, QoS, and Security, CRC, 2008.
3. Jens R. Ohm, Multimedia Communication Technology: Representation, Transmission and
Identification of Multimedia Signals, Springer, 2004.
4. John Dimarco, Computer Graphics and Multimedia: Applications, Problems and Solutions,
IGI Global, 2004.
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ET6150 Truyền thông băng siêu rộng
1. Tên học phần: TRUYỀN THÔNG BĂNG SIÊU RỘNG
2. Mã số: ET6150
3. Khối lƣợng: 2(1,5-0,5-0,5-4)
- Lý thuyết: 22,5 tiết
- Bài tập: 7,5 tiết
- Thí nghiệm: 7,5 tiết
4. Yêu cầu học phần: Tự chọn của chuyên ngành Kỹ thụật Viễn thông.
5. Đối tƣợng tham dự: Học viên cao học chuyên ngành Kỹ thụật Viễn thông.
6. Điều kiện học phần:
7. Mục tiêu học phần: Kết thúc học phần này ngƣời học có kiến thức cơ bản về các hệ thống
truyền thông băng siêu rộng nói chung; Có khả năng phân tích và đánh giá một hệ thống sử dụng
công nghệ UWB. Có thể sử dụng những kiến thức cơ sở để đi sâu tìm hiểu một số vấn đề cụ thể
trong UWB. Có khả năng phân tích, giải quyết và mô phỏng bài toán trên Matlab.
8. Nội dung tóm tắt học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản về các hệ thống UWB, và vai trò
cũng nhƣ vị trí của chúng trong một mạng viễn thông nói chung. Phân tích và tìm hiểu đặc trƣng
tín hiệu UWB và tác động của nó đến toàn bộ các giai đoạn trong cả quá trình truyền và xử lý tín
hiệu. Tìm hiểu một số ứng dụng cụ thể và các vấn đề của UWB.
9. Nhiệm vụ của học viên:
- Dự lớp: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và trƣờng ĐHBKHN.
- Bài tập: Theo quy định giáo viên giảng dạy và trƣờng ĐHBKHN.
- Mô phỏng trên máy tính bằng phần mềm chuyên dụng (Matlab).
10. Đánh giá kết quả: KT/BT(0.3)-T(TL:0.7)
-

Điểm quá trình: trọng số 0.3
- Bài tập làm đầy đủ
- Kiểm tra giữa kỳ

- Thi cuối kỳ (tự luận): trọng số 0.7
11. Tài liệu học tập:
- Sách giáo khoa chính:
Huseyin Arslan, Zhi Ning Chen, Maria-gabriella Di Benedetto, Ultra-Wideband Wireless
Communications, Wiley 2006.
- Sách tham khảo: Xem phần tài liệu tham khảo.
12. Nội dung chi tiết học phần:
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TRUYỀN THÔNG BĂNG SIÊU RỘNG
Biên soạn: TS. Đặng Quang Hiếu
MỞ ĐẦU (LT 0,5)
1 Mục đích học phần
2 Nội dung học phần
3 Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ UWB

(LT 5; BT 1; TN 0)

1.1 Khái niệm chung và những ƣu điểm nổi bật của UWB
1.2 Các ứng dụng của UWB
1.3 Những trở ngại trong UWB
CHƢƠNG 2: KÊNH UWB (LT 4; BT 2; TN 0)
2.1 Các đặc tính vật lý của kênh UWB
2.2 Các chuẩn IEEE và mô hình kênh UWB
2.3 Các phƣơng pháp đo đạc kênh
2.4 Ƣớc lƣợng kênh
CHƢƠNG 3: CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ TÍN HIỆU UWB (LT 4; BT 2; TN 0)
3.4 Các vấn đề trong thiết kế ăng ten cho UWB
3.1 Các kỹ thuật phát tín hiệu UWB
3.1.1 IR-UWB
3.1.2 Multiband-UWB
3.2 Các vấn đề thực tế ảnh hƣởng đến chất lƣợng điều chế / giải điều chế UWB
3.2.1 Hiệu ứng đa đƣờng
3.2.2 Đồng bộ
3.3 Thiết kế dạng xung tín hiệu UWB
CHƢƠNG 4: KIẾN TRÚC MÁY THU UWB (LT 4; BT 2; TN 0)
4.1 Giới thiệu chung
4.1.1 Máy thu RAKE
4.1.2 Máy thu TR-UWB
4.2 Các thuật toán xử lý tín hiệu cho máy thu UWB
4.3 Các vấn đề trong thiết kế máy thu UWB
4.3.1 Đồng bộ
4.3.2 Đa ngƣời dùng
4.3.3 Nhiễu băng hẹp (NBI)
126

4.3.4 Nâng cao tốc độ truyền dữ liệu
4.3.5 MIMO UWB
CHƢƠNG 5: CÁC ỨNG DỤNG CỦA UWB

(LT 5; BT 0,5; TN 0)

5.1 Phân loại mạng UWB và các chuẩn IEEE tƣơng ứng
5.1 Mạng adhoc
5.2 Mạng sensor
5.3 Định vị
13. Các bài thực hành:
- Mô phỏng trên máy tính bằng phần mềm chuyên dụng (Matlab).
14. Tài liệu tham khảo:
1. Huseyin Arslan, Zhi Ning Chen, Maria-gabriella Di Benedetto, Ultra-Wideband Wireless
Communications, Wiley 2006.
2. Mohammad Ghavami, Lachlan Michael, Ryuji Kohno, Ultra Wideband Signals and
Systems in Communication Engineering, Wiley 2007.
3. Ian Oppermann, Matti Hämäläinen, Jari Iinatti, UWB: Theory and Applications, Wiley
2004.
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ET6190 Mô hình hóa hệ thống và các phƣơng pháp mô phỏng số
1. Tên học phần: MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG VÀ CÁC PHƢƠNG PHÁP MÔ PHỎNG
SỐ
2. Mã số: ET6190
3. Khối lƣợng: 2(2-0-0-4)
- Lý thuyết: 30 tiết
4. Yêu cầu học phần: Học phần bắt buộc cho định hƣớng nghiên cứu của chuyên ngành Kỹ
thụật Viễn thông và Kỹ thuật Điện tử.
5. Đối tƣợng tham dự: Học viên cao học chuyên ngành Kỹ thụật Viễn thông và Kỹ thuật Điện
tử
6. Điều kiện học phần:
7. Mục tiêu học phần: Kết thúc học phần này ngƣời học có kiến thức chuyên sâu về mô hình hệ
thống và các phƣơng pháp mô phỏng số.
8. Nội dung tóm tắt học phần: Cung cấp kiến thức cơ sở về các mô hình hệ thống bao gồm mô
hình kênh truyền, mô hình hệ thống thông tin và mạng thông tin. Các phƣơng pháp mô phỏng số
sử dụng bộ lọc, rời rạc hóa tín hiệu, các phƣơng pháp mã hóa và điều chê số, các phƣơng pháp
đánh giá chất lƣợng hệ thống số.
9. Nhiệm vụ của học viên:
- Dự lớp: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và trƣờng ĐHBKHN.
10. Đánh giá kết quả: KT/BT(0.3)-T(TL:0.7)
-

Điểm quá trình: trọng số 0.3
- Kiểm tra giữa kỳ

- Thi cuối kỳ (tự luận): trọng số 0.7
11. Tài liệu học tập:
-

Sách giáo khoa chính: Chƣa có giáo trình

- Sách tham khảo: Xem phần tài liệu tham khảo.
12. Nội dung chi tiết học phần:
MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG VÀ CÁC PHƢƠNG PHÁP MÔ PHỎNG SỐ
Biên soạn: PGS.TS. Nguyễn Văn Đức
MỞ ĐẦU (LT 0,5)
1 Mục đích học phần
2 Nội dung học phần
3 Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo
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CHƢƠNG 1: MÔ HÌNH VÀ PHỎNG TẠO CÁC QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN

(LT 2,5;

BT 0; TN 0)
1.1 Các quá trình ngẫu nhiên
1.1.1 Phân bố gauss
1.1.2 Phân bố Rayleigh
1.1.3 Phân bố Rice
1.1.4 Phân bố Nakagami
1.2 Phƣơng pháp tính và thể hiện hàm phân bố xác suất (PDF) của một quá trình xác suất
1.3 Mô hình hàm tƣơng quan của các quá trình xác suất
1.3.1 Định nghĩa và ý nghĩa hàm tƣơng quan
1.3.2 Tính chất của hàm tƣơng quan
1.3.3 Phƣơng pháp tính toàn và thể hiện hàm tƣơng quan
1.4 Mô hình và phƣơng pháp phỏng tạo kênh vô tuyến
1.4.1 Mục đích mô hình và phỏng tạo kênh vô tuyến
1.4.2 Mô hình kênh vô tuyến băng hẹp
1.4.3 Mô hình kênh Rice, kênh Rayleigh
1.4.4 Mô hình kênh phân tập đa đƣờng
1.4.5 Phỏng tạo hiệu ứng và phổ Doppler theo phƣơng pháp sử dụng bộ lọc
1.4.6 Phỏng tạo hiệu ứng và phổ Doppler theo phƣơng pháp Rice
1.4.7 Phỏng tạo kênh theo phƣơng pháp Monte Carlo
CHƢƠNG 2: MÔ HÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP PHỎNG TẠO KÊNH VÔ TUYẾN BĂNG HẸP
(LT 3; BT 0; TN 0)
2.1 Mô hình kênh phân tập đa đƣờng
2.2 Mục đích mô hình và phỏng tạo kênh vô tuyến
2.3 Khái niệm về kênh vô tuyến băng hẹp
2.4 Mô hình kênh Rice, kênh Rayleigh
2.5 Phỏng tạo hiệu ứng và phổ Doppler theo phƣơng pháp sử dụng bộ lọc
2.6 Phỏng tạo hiệu ứng và phổ Doppler theo phƣơng pháp Rice
2.7 Ảnh hƣởng của hiệu ứng Doppler
2.8 Phỏng tạo kênh theo phƣơng pháp Monte Carlo
CHƢƠNG 3: MÔ HÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP PHỎNG TẠO KÊNH VÔ TUYẾN BĂNG
RỘNG (LT 3; BT 0; TN 0)
3.1 Khái niệm về kênh vô tuyến băng rộng
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3.2 Phƣơng pháp phỏng tạo kênh sử dụng bộ lọc
3.3 Phƣơng pháp đánh giá hàm công suất trễ của kênh
3.4 Phƣơng pháp tính và đánh giá hàm tự tƣơng quan theo thời gian của kênh
3.5 Phƣơng pháp tính và đánh giá hàm tự tƣơng quan theo tần số của kênh
CHƢƠNG 4: PHƢƠNG PHÁP MÔ PHỎNG HỆ THỐNG SỐ (LT 3; BT 0; TN 0)
4.1 Phƣơng pháp lấy mẫu theo các tiêu chuẩn Nyquist
4.2 Phƣơng pháp thực hiện các thuật toán FFT/IFT
4.3 Phƣơng pháp thực hiện các phép tính chập
4.4 Phƣơng pháp biểu diễn tín hiệu ở miền thời gian và tần số
CHƢƠNG 5: PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN CÁC BỘ ĐIỀU CHẾ SỐ (LT 3; BT 0; TN 0)
5.1 Thực hiện các bộ điều chế và giải điều chế tuyến tính (QPSK, QAM,...)
5.2 Đánh giá chất lƣợng hệ thống trong sự phụ thuộc vào kênh truyền và các phƣơng pháp
điều chế
5.3 Phƣơng pháp thực hiện bộ điều chế và giải điều chế IQ
CHƢƠNG 6: MÔ PHỎNG CÁC PHƢƠNG PHÁP MÃ SỬA SAI (LT 3; BT 0; TN 0) 6.1
Thực hiện phƣơng pháp mã sửa sai theo thuật toán Viterbi
6.2 Thực hiên phƣơng pháp mã sửa sai theo phƣơng pháp mã khối đơn giản
CHƢƠNG 7: MÔ HÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN (LT 3; BT 0; TN 0)
7.1 Mô phỏng hệ thống qua kênh nhiễu trắng
7.2 Mô phỏng hệ thống qua kênh nhiễu trắng kết hợp với Rayleigh fading
7.3 Mô phỏng hệ thống truyền dẫn qua kênh Rayleigh fading băng rộng
CHƢƠNG 8: MÔ HÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN (LT 3; BT 0; TN 0)
8.1 Mô hình lƣu lƣợng và tải mạng
8.2 Mô hình các phƣơng pháp đa truy nhập
8.3 Các phƣơng pháp đánh giá chất lƣợng dịch vụ mạng
CHƢƠNG 9: THỰC HIỆN CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ VÔ TUYẾN BĂNG RỘNG
(LT 3; BT 0; TN 0)
9.1 Thực hiện kỹ thuật điều chế và giải điều chế OFDM
9.2 Mô phỏng các hệ thống đa anten thu và phát MIMO
9.3 Đánh giá chất lƣợng hệ thống qua các tiêu chuẩn lỗi bít, lỗi mẫu tín hiệu
13. Tài liệu tham khảo:
1. Matthias Paetzold, Mobile fading channel, Chichester: John Wiley & Sons, February 2002.
2. John G. Proakis, Digital Communications, McGraw-Hill Series, 1995.
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10.2 Đề cƣơng chi tiết các học phần Tiến sĩ
ET7111

Kỹ thuật truyền thông hình ảnh
Visual Communication Technology

1. Tên học phần:
Kỹ thuật truyền thông hình ảnh
2. Mã học phần:
ET7111
3. Tên tiếng Anh:
Visual Communication Technology
4. Khối lƣợng:
2(2-0-0-4)
- Lý thuyết:
30 tiết
5. Đối tƣợng tham dự:
Tất cả NCS thuộc chuyên ngành KTĐT và KTVT
6. Mục tiêu của học phần:
Học phần này nhằm mang lại cho NCS các kiến thức liên
quan đến truyền thông hình ảnh, tập trung vào các kỹ thuật nén ảnh tĩnh và ảnh động. Học phần
cũng định hƣớng cho NCS xây dựng và triển khai các kỹ thuật này trong các hệ thống truyền
thông hình ảnh thông qua các bài tập lớn học phần, từ đó có thể tăng cƣờng năng lực nghiên cứu
và tự nghiên cứu của học viên để giải quyết các bài toán truyền thông hình ảnh trên thực tế.
7. Nội dung tóm tắt: Trong khối lƣợng của học phần, NCS sẽ nghiên cứu các kỹ thuật nén
ảnh cơ bản cũng nhƣ nâng cao: Mã hóa entropy, mã hóa dự đóan, mã hóa biến đổi, mã hóa băng
con, lƣợng tử vector, mã hóa liên ảnh … Học phần cũng nghiên cứu các chuẩn mã hóa cơ bản và
nâng cao cùng với việc đánh giá hiệu suất của các hệ thống truyền thông hình ảnh.
8. Nhiệm vụ của NCS:
- Dự lớp:
- Bài tập:
- Bài tập trên máy tính:
9. Đánh giá kết quả:
- Điểm giữa kỳ: 0.4 (40%)
-

Bài tập trên lớp

-

Bài tập trên máy tính và báo cáo

- Final exam: 0.6 (60%)
10. Nội dung chi tiết học phần:
Chƣơng 1: Giới thiệu
Giới thiệu môn học
Giới thiệu đề cƣơng môn học
Giới thiệu tài liệu tham khảo
Chƣơng 2: Các khái niệm cơ bản trong lý thuyết thông tin
2.1 Entropy của ảnh rời rạc
2.2 Tỉ lệ suy giảm đối với ảnh rời rạc
2.3 Entropy và tỉ lệ suy giảm đối với ảnh liên tục
Chƣơng 3: Mã hóa entropy
3.1 Giới thiệu
3.2 Mã hóa không nhiễu vô hƣớng với độ dài thay đổi
3.3 Mã tiền tố
3.4 Mã Huffman
3.5 Mã hóa entropy có hƣớng
3.6 Mã hóa số học
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Chƣơng 4: Lƣợng tử hóa vô hƣớng
4.1 Giới thiệu
4.2 Cấu trúc bộ lƣợng tử
4.3 Lƣợng tử hóa đều
4.4 Lƣợng tử hóa không đều: điều kiện tối ƣu
4.5 Lƣợng tử hóa không đều: các thuật tán thiết kế bộ lƣợng tử
4.6 Lƣợng tử hóa không đều: xấp xỉ hóa độ phân giải cao
4.7 Lƣợng tử hóa Entropy ràng buộc
4.8 Mô hình hàm trải điểm PDF trong lƣợng tử hóa
4.9 Thiết kế bộ lƣợng tử
Chƣơng 5: Mã hóa dự đoán
5.1 Giới thiệu
5.2 Dự đoán phản hồi
5.3 Tối ƣu hóa bộ dự đoán
5.4 Phân tích hiệu năng của DPCM
5.5 Các phƣơng pháp dự đoán thích nghi
Chƣơng 6: Cấp phát bit tối ƣu
6.1 Vấn đề cấp phát bit trong mã hóa
6.2 Cấp phát bít tối ƣu trong lƣợng tử hóa vô hƣớng
6.3 Cấp phát bít tối ƣu trong lƣợng tử hóa có hƣớng
Chƣơng 7: Mã hóa biến đổi
7.1 Giới thiệu
7.2 Biến đổi trực giao
7.3 Biến đổi Karhunen-Loeve
7.4 Các loại biến đổi trực giao khác
7.5 Chiến lƣợc mã hóa biến đổi
7.6 Thuật toán JPEG DCT
7.7 Phân tích hiệu năng dự trên mô hình hiệp biến
Chƣơng 8: Mã hóa liên ảnh
8.1 Dự báo liên ảnh
8.2 Dự báo liên ảnh sử dụng bù chuyển động và DCT
8.3 Displacement estimation
Chƣơng 9: Chuẩn H.263 và MPEG-4
9.1 So sánh các chuẩn video
9.2 Cấu trúc của dữ liệu video
9.3 Bộ mã hóa và giải mã H263
9.4 Dự báo vector chuyển động
9.5 MPEG-4: Biểu diễn và phân tích các đối tƣợng audio và video (AVO)
9.6 Dồn kênh và đồng bộ cho AVO
9.7 Sơ đồ mã hóa video MPEG-4
9.8 Đối tƣợng thị giác (VO) mà mặt phẳng đối tƣợng thị giác (VOP)
9.9 Cấu trúc bộ mã hóa VOP
9.10 Ƣớc lƣợng chuyển động và bù chuyển động
11. Tài liệu học tập:
12. Tài liệu tham khảo:
[1] Yun Q. Shi, Huifang Sun. (1999) Image and Video Compression for Multimedia
Engineering: Fundamentals, Algorithms, and Standards, CRC Press.
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[2]
[3]

John W. Woods (2006) Multidimensional Signal, Image, and Video Processing and
Coding, Academic Press
Lain E. G. Richardson (2003) H.264 and MPEG-4 Video Compression: Video Coding
for Next Generation Multimedia, Wiley Publisher
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ET7000

Lý thuyết phi tuyến tính và ứng dụng vào truyền thông
Nonlinear Theory and Its Application in Communications

1. Tên học phần:
Lý thuyết phi tuyến tính và ứng dụng vào truyền thông
2. Mã học phần:
ET7000
3. Tên tiếng Anh:
Nonlinear theory and its application in communications
4. Khối lƣợng:
2(2-1-0-4)
- Lý thuyết:
30 tiết
- Bài tập:
15 tiết
5. Đối tƣợng tham dự:
Tất cả NCS thuộc chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
6. Mục tiêu của học phần:
Học phần này nhằm mang lại cho NCS:
- Các kiến thức nâng cao về lý luận và sự đa dạng của việc ứng dụng lý thuyết phi
tuyến tính vào chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông; cụ thể là ứng dụng lý thuyết phi tuyến vào mã
hóa nguồn tin, mã hóa và điều chế đƣờng truyền, mã hóa bảo mật
- Rèn luyện khả năng tƣ duy về các khía cạnh chủ yếu và quan trọng của lý thuyết
phi tuyến, từ đó đi suy luận ra các khả năng ứng dụng vào lĩnh vực truyền thông.
- Rèn luyện kỹ năng thí nghiệm của chuyên ngành thông qua các bài tập mô phỏng
trên phần mềm Matlab/Simulink, SPICE hay ADS nhằm củng cố các hiểu biết về lý thuyết và
ứng dụng của lý thuyết phi tuyến tính
- Sau khi học môn này, NCS có thể tự phát triển hƣớng nghiên cứu riêng cho mình
7. Nội dung tóm tắt: Học phần trình bày các khía cạnh khác nhau của lý thuyết phi tuyến
tính và các ứng dụng của nó vào truyền thông, bao gồm: ứng dụng phi tuyến tính
trong mã hóa nguồn tin, mã hóa đƣờng truyền, và các vấn đề liên quan đến
bảo mật.
8. Nhiệm vụ của NCS:
- Dự lớp: đầy đủ
- Bài tập: làm đầy đủ
- Thí nghiệm:
9. Đánh giá kết quả:
(cách cho điểm giống nhƣ quy định đối với Cao học)
- Mức độ dự giờ giảng: 10%
- Kiểm tra định kỳ/bài tập:30%
- Thi kết thúc học phần: 60%
10. Nội dung chi tiết học phần:
PHẦN MỞ ĐẦU
Giới thiệu môn học
Giới thiệu đề cƣơng môn học
Giới thiệu tài liệu tham khảo
CHƢƠNG 1: Lý thuyết phi tuyến tính
1.1 Giới thiệu về hệ thống động học phi tuyến
1.2 Phân loại các hệ động học phi tuyến
1.3 Mô hình hóa cho hệ động học phi tuyến và các đặc tính
1.4 Các chế độ làm việc của hệ thống động
1.5 Các đo lƣờng và đánh giá cho hệ thống động
CHƢƠNG 2: Các hệ thống động
2.1 Phân loại và điều kiện chuyển đổi
2.2 Các hệ liên tục theo thời gian: Lorenz, Rossler, Colpitts...
2.3 Các hệ rời rạc theo thời gian: Mackey-Glass, Ikeda...
CHƢƠNG 3: Hệ thống truyền tin và khả năng ứng dụng lý thuyết phi tuyến tính
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3.1 Giới thiệu về hệ thống truyền tin
3.2 Các vấn đề phi tuyến tồn tại trong hệ thống truyền tin
3.3 Ví dụ ứng dụng lý thuyết phi tuyến vào các vấn đề của hệ thống truyền thông
CHƢƠNG 4: Ứng dụng của lý thuyết phi tuyến vào truyền thông
4.1 Giới thiệu khả năng ứng dụng
4.2 Vấn đề mã hóa nguồn tin
4.3 Vấn đề mã hóa kênh
4.4 Vấn đề mã hóa điều chế
4.5 Mã hóa bảo mật
11. Tài liệu học tập:
1.
Ứng dụng của hỗn loạn trong thông tin (đang đƣợc biên soạn)
12. Tài liệu tham khảo:
[1] Robert C. Hilborn, (1994) Chaos and Nonlinear Dynamics. Oxford University Press
[2] Ott, Edward, (1993) Chaos in Dynamical Systems, Cambridge University Press
[3] Wai M. Tam, Francis C. M. Lau, Chi Kong Tse, (2007) Digital communications with
chaos: multiple access techniques and performance. Elsevier
[4] Francis C. M. Lau,Chi Kong Tse (2003) Chaos-based digital communication systems.
Springer-Verlag Berlin Heidelberg
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ET7010

Mã hóa kênh
Channel coding

1. Tên học phần:
Mã hóa kênh
2. Mã học phần:
ET7010
3. Tên tiếng Anh:
Channel coding
4. Khối lƣợng:
2(2-1-0-4)
- Lý thuyết:
30 tiết
- Bài tập:
15 tiết
- Thí nghiệm:
5. Đối tƣợng tham dự:
Tất cả NCS thuộc chuyên ngành điện tử viễn thông và công
nghệ thông tin
6. Mục tiêu của học phần:
Học phần này nhằm mang lại cho NCS:
- Các kiến thức nâng cao mã kênh cho các hệ thống thông tin
- Khả năng mô hình hóa và mô phỏng các hệ thông tin
7. Nội dung tóm tắt:
Học phần này truyền đạt các kiến thức về các phƣơng pháp mã kênh phục vụ
cho mục đích sửa lỗi gây ra nhiễu do đƣờng truyền vô tuyến. Các loại mã
kênh đƣợc giới thiệu trong môn học này gồm: Mã khối, mã cuộn
(convolutional code),
Mã Turbo, mã BHC, mã reel solomon và mã không
gian thời gian.
8. Nhiệm vụ của NCS:
- Dự lớp:
30 tiết
- Bài tập:
15 tiết
- Thí nghiệm:
9. Đánh giá kết quả:
(cách cho điểm giống nhƣ quy định đối với Cao học)
- Mức độ dự giờ giảng:
- Kiểm tra định kỳ: 30%
- Thi kết thúc học phần: 70%
10. Nội dung chi tiết học phần:
PHẦN MỞ ĐẦU
Giới thiệu môn học
Giới thiệu đề cƣơng môn học
Giới thiệu tài liệu tham khảo
CHƢƠNG 1: Lý thuyết kênh vô tuyến
1.1 Kênh phân tập đa đƣờng
1.2 Kênh fading miền tần số
1.3 Kênh fading miền thời gian
1.4 Mô hình fading chậm và fading nhanh
1.5 Lỗi cụm
CHƢƠNG 2: Khái niệm về các phƣơng pháp mã hóa
2.1 Khái niêm về kênh không nhớ
2.2 Khái niệm về kênh có nhớ
2.3 Phƣơng pháp mã hóa tuyến tính
2.4 Phƣơng pháp mã hóa phi tuyến
2.5 Khái niệm về khoảng cách Hamming, tốc độ mã, độ dài từ mã.
CHƢƠNG 3: Phƣơng pháp mã khối (block coding)
3.1 Khái niệm về ma trận sinh
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3.2 Khái niệm về ma trận sinh
3.3 Mã kiểm tra đối xứng (Systematic parity-check-codes)
3.4 Mã hamming
CHƢƠNG 4: Mã cyclic
4.1 Đa thức sinh
4.2 Đa thức kiểm tra
4.3 Ma trận sinh và ma trận kiểm tra
4.4 Phƣơng pháp tạo mã và mạch tạo mã
4.5 Phƣơng pháp giải mã và mạch giải mã
CHƢƠNG 5: Mã cuộn
5.1 Phƣơng pháp tạo mã cuộn
5.1.1 Giản đồ trạng thái (state diagramm)
5.1.2 Giản đồ Treliss
5.2 Phƣơng pháp giả mã theo thuật toán Viterbi
5.3 Khái niệm về độ dài mã và độ dài giải mã
CHƢƠNG 6: Mã Turbo
6.1 Phƣơng pháp mã hóa
6.2 Phƣơng pháp giải mã
6.3 Xác suất lỗi
CHƢƠNG 7: Mã BCH
CHƢƠNG 8: Mã reel Solomon
CHƢƠNG 9: Mã không gian thời gian
11. Tài liệu học tập:
12. Tài liệu tham khảo:
[5]

John G. Proakis, Digital Communications, McGraw-Hill International Editions, Third
Edition, 1995.
[6] H.G. Musmann, Kanalcodierung, lecture note of Prof. Musmann and Prof. Ostermann at
the University of Hannover, Germany.
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ET7071

Mạng cảm biến và đa chặng không dây
Wireless ad hoc and sensor networks

1. Tên học phần:
Mạng cảm biến và đa chặng không dây
2. Mã học phần:
EE7071
3. Tên tiếng Anh:
Wireless ad hoc and sensor networks
4. Khối lƣợng:
2(2-1-0-4)
- Lý thuyết:
30 tiết
- Bài tập (mô phỏng): 10 tiết
- Bài tập tại phòng lab: 5 tiết
5. Đối tƣợng tham dự:
NCS thuộc chuyên ngành điện tử - viễn thông
6. Mục tiêu của học phần:
Học phần này nhằm mang lại cho NCS các khả năng:
- Tiếp cận hiện trạng tiến bộ nghiên cứu trên thế giới trong lĩnh vực mạng cảm biến không
dây (wireless sensor network) và mạng di động đa chặng (mobile ad hoc network MANET). Từ đó xác định rõ vấn đề khoa học còn tồn tại trong các lĩnh vực này.
- Thiết kế và đánh giá các kiến trúc truyền thông trong các mạng WSN/MANET: định tuyến,
truyền tải, và điều khiển truy nhập tài nguyên vô tuyến.
- Mô hình hóa hệ thống mạng WSN/MANET và đề xuất các thuật toán và cơ chế nhằm tối
ƣu hóa hiệu năng truyền thông trong điều kiện ràng buộc về băng thông, năng lƣợng pin,
kích thƣớc, v.v.
- Triển khai các kịch bản mô phỏng và phát triển hệ thống thử nghiệm (testbed) nhằm phát
hiện tri thức mới và kiểm chứng các thiết kế hệ thống.
7. Nội dung tóm tắt:
Học phần này trình bày các vấn đề có tính chất hệ thống của mạng WSN/MANET, khái quát
hiện trạng tiến bộ khoa học và cung cấp cho NCS những kỹ năng triển khai nghiên cứu trong
lĩnh vực này. Các chủ đề kỹ thuật bao gồm thiết kế hệ thống mạng và nút mạng
WSN/MANET, thiết kế giao thức truyền thông, quản lý tài nguyên (năng lƣợng, tính toán, bộ
nhớ...), triển khai ứng dụng và phối ghép với mạng viễn thông truyền thống.
8. Nhiệm vụ của NCS:
- Dự lớp: theo quy định của Đại học Bách Khoa Hà Nội
- Bài tập: theo quy định của Đại học Bách Khoa Hà Nội
- Thí nghiệm: bắt buộc
9. Đánh giá kết quả:
- Mức độ dự giờ giảng:
theo quy định của Đại học Bách Khoa Hà Nội
- Bài tập mô phỏng và thí nghiệm:
40%
- Thi kết thúc học phần:
60%
10. Nội dung chi tiết học phần:
MỞ ĐẦU
1. Mục đích học phần
2. Nội dung và đề cƣơng học phần
3. Tài liệu tham khảo
4. Đánh giá kết quả học tập của học viên
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG
1.1 Cấu trúc mạng không dây đa chặng (wireless multihop network)
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1.1.1 Đồ hình (topology)
1.1.2 Nút mạng
1.2 Giao tiếp không dây đa chặng
1.2.1 Các chuẩn không dây IEEE
1.2.2 Mode đa chặng DCF
1.3 Các thách thức kỹ thuật gặp phải
1.3.1 Băng thông
1.3.2 Sự bất định của tài nguyên vô tuyến
1.3.3 Lỗi và tổn thất thông tin
1.3.4 An toàn thông tin
1.3.4 Năng lực xử lý tín hiệu của nút mạng
1.3.5 Giới hạn năng lƣợng pin
1.3.6 Ràng buộc thông tin thời gian thực
CHƢƠNG 2: GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG ĐA CHẶNG
2.1 Định tuyến không dây đa chặng
2.3.1 Phân loại: tích cực (proactive), theo yêu cầu (reactive), và pha trộn (hybrid)
2.3.2 Định tuyến nhận thức: vị trí, QoS, lƣu lƣợng, mức năng lƣợng, v.v
2.2 Điều khiển truy nhập vô tuyến (MAC) phân tán
2.3.1 Chia sẻ tài nguyên vô tuyến đa chặng
2.3.2 Điều khiển định biểu (scheduling) ở mode phân tán
2.3.3 Vấn đề kết cuối ẩn và lộ (hidden terminal/exposed terminal)
2.3 Giao thức truyền tải thông tin
2.3.1 Yêu cầu về tiêu đề tính toán và truyền thông (computation/communication
overhead)
2.3.2 Các cơ chế đảm bảo độ tin cậy dữ liệu
2.3.2 Điều khiển luồng và chống tắc nghẽn
2.4 Thiết kế giao thức xuyên tầng (cross-layer)
2.4.1 Sự bất khả dụng của kiến trúc truyền thông truyền thống trong WSN/MANET
2.4.2 Các cơ chế tƣơng tác xuyên tầng nhằm cải thiện hiệu năng: phản ánh (reporting)
và điều tiết (tuning)
2.5 An toàn thông tin
Bài tập mô phỏng
CHƢƠNG 3: THIẾT KẾ NÖT MẠNG
3.1 Ràng buộc vật lý với nút mạng: kích thƣớc, khối lƣợng, pin, giá thành…
3.2 Đồng thiết kế cứng/mềm (HW/SW co-design)
3.3 Quản lý nguồn năng lƣợng (PMU)
3.4 Hệ điều hành sensor không dây
3.5 Phần mềm trung gian
Thí nghiệm trên hệ thống thực
CHƢƠNG 4: TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG
4.1 Hợp tác theo nhóm trên hiện trƣờng
4.1.1 Đa phƣơng tiện có tƣơng tác
4.1.2 Chia sẻ nội dung số
4.2 Giám sát và quan trắc liên tục
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4.2.1 Giám sát bằng video
4.2.2 Hệ thống giám sát và thu thập số liệu tự động
4.3 Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp sử dụng cảm biến và cơ cấu điều khiển
4.3.1 Hệ thống sensor – actor không dây
4.3.2 Phát hiện sự kiện và xử lý tự động
4.3.3 Điều phối thời gian thực giữa các actor, sensor
4.4 Thông tin giao thông và xe cộ
4.5 Thông tin dƣới nƣớc (biển)
Thí nghiệm trên hệ thống thực
CHƢƠNG 5: TÍCH HỢP WSN/MANET VỚI MẠNG VIỄN THÔNG CÔNG CỘNG
5.1 Mạng di động hỗn hợp
5.2 Kiến trúc phối ghép liên mạng (interworking function)
5.3 Phiên dịch và chuyển đổi:
5.3.1 Phiên dịch địa chỉ
5.3.2 Điều khiển phiên thông tin liên mạng
5.3.3 Tƣơng thích giao thức truyền thông
5.4 Điều khiển phiên và kết nối liên mạng
Thí nghiệm trên hệ thống thực
11. Tài liệu học tập:
12. Tài liệu tham khảo: các tạp chí và kỷ yếu chuyên ngành sau:
[7] ACM Transactions on Sensor Networks
[8] IEEE Transactions on Vehicular Technology
[9] IEEE Transactions on Wireless Communications
[10] IEEE Wireless Communications Magazine
[11] IEEE Sensors Journal
[12] IEEE International Conference on Mobile Ad-hoc and Sensor Systems
[13] Ad Hoc Networks – Elsevier
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ET7131 Kỹ thuật mạng quang: định tuyến và cấp phát tài nguyên
Optical network techniques: routing and resource allocation
1. Tên học phần: Kỹ thuật mạng quang: định tuyến và cấp phát tài nguyên
2. Mã học phần:ET7131
3. Tên tiếng Anh: Optical network techniques: routing and resource allocation
4. Khối lƣợng:
2(2-0-0-4)
 Lý thuyết:
30 tiết
 Bài tập:

0

 Thí nghiệm: 0
5. Đối tƣợng tham dự: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông
6. Mục tiêu học phần: Cung cấp kiến thức về một số kỹ thuật đƣợc thực hiện trên mặt phẳng
kiểm soát của mạng quang nhằm kiểm soát tài nguyên mạng (bƣớc sóng, khe thời gian) và
tìm đƣờng cho kết nối hợp lý theo cách nhà quản trị mạng mong muốn.
7. Nội dung tóm tắt học phần: Kiến thức cơ bản về cấu trúc của mạng quang. Vấn đề trên
mặt phẳng kiểm soát của mạng quang. Các thuật toán định tuyến. Các thuật toán về cấp
phát tài nguyên.
8. Nhiệm vụ của NCS:
- Dự lớp: ít nhất 80% số buổi
9. Đánh giá kết quả:
- - Điểm quá trình: trọng số 0.3
- - Điểm thi cuối kỳ: trọng số 0.7
10. Nội dung chi tiết học phần:
MỞ ĐẦU (0,5)
1. Mục đích môn học
2. Nội dung môn học
3. Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ MẠNG THÔNG TIN QUANG VÀ MỘT SỐ KIẾN
THỨC CƠ BẢN (LT:9,5)
1.1
Giới thiệu (LT:3)
1.1.1 Thành phần cơ bản trong mạng quang nhìn từ góc độ networking ( switch,
router)
1.1.2 Các kiến trúc mạng quang IP over WDM đã đƣợc đề xuất
1.1.3 Vấn đề về mạng quang thông minh thế hệ mới
1.1.4 Nhu cầu phát triển trong mặt phẳng kiểm soát của mạng thông minh
1.2
Kỹ thuật mạng quang (LT:4,5)
1.2.1 Khái niệm về SDH
1.2.2 Ghép kênh theo thời gian (TDM)
1.2.3 Ghép kênh theo bƣớc sóng (WDM)
1.2.4 Chuyển mạch kênh
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1.2.5 Chuyển mạch gói
1.3
Các công nghệ trên mặt phẳng truyền dẫn tạo tiền để cho việc thực hiện quản lý
lƣu lƣợng thông minh trên mặt phẳng kiểm soát (LT: 2)
1.3.1.Cấu trúc bộ chuyển mạch
1.3.2.Tunable laser: chuyển đổi bƣớc sóng
CHƢƠNG 2: ĐỊNH TUYẾN ĐỘNG (LT: 10)
2.1
Giới thiệu ý nghĩa của định tuyến và các họ định tuyến(0,5)
2.2
Định tuyến cho mạng một bƣớc sóng mang (LT: 5)
2.2.1. Thuật toán tìm đƣờng ngắn nhất Dijkstra nằm trong họ thuật toán greedy
2.2.2. Thuật toán Viterbi nằm trong họ thuật toán dynamic programming
2.2.3. Thuật toán tìm đƣờng dựa vào agent kiến
2.3
Định tuyến kết hợp với gán bƣớc sóng động cho mạng WDM( LT: 4,5)
2.3.1 Thuật toán định tuyến có tải nhỏ nhất (LLR- Least Loaded Routing
Algorithm)
2.3.2 Thuật toán định tuyến ƣớc lƣợng tắc nghẽn (ECR- Estimated Congestion
Routing Algorithm)
CHƢƠNG 3: CẤP PHÁT TÀI NGUYÊN (Resource allocation) (LT:10)
3.1
Giới thiệu ý nghĩa của cấp phát tài nguyên
3.2
Cấp phát khe thời gian để có xác xuất tắc nghẽn nhỏ, trễ thấp
3.3
Cấp phát bƣớc sóng tối ƣu về mặt băng thông
11. Tài liệu học tập:
12. Tài liệu tham khảo:
[14] T.E.Stern, K. (1999, ISBN 0-201-30967-X). Multiwavelength Optical Networks: a
layered approach. Addison- Wesley.
[15] J.H.Franz, V. (2000). Optical Communications -Components and Systems, ISBN 08493-0935-2. Narosa Publishing House.
[16] R.Ramaswani, K. (2002). Optical networks: a practical Perspective, ISBN 1-55860-655
6. Morgan Kaufmann.
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ET7081 Đa phƣơng tiện không dây
Wireless multimedia communications
1. Tên học phần:
Đa phƣơng tiện không dây
2. Mã học phần:
ET7081
3. Tên tiếng Anh:
Wireless multimedia communications
4. Khối lƣợng:
2(2-1-0-4)
- Lý thuyết:
30 tiết
- Bài tập (mô phỏng): 10 tiết
- Bài tập tại phòng lab: 5 tiết
5. Đối tƣợng tham dự:
NCS thuộc chuyên ngành điện tử - viễn thông
6. Mục tiêu của học phần:
Qua học phần này, NCS đƣợc tạo điều kiện để:
- Nắm đƣợc xu thế phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đa phƣơng tiện không
dây. Từ đó xác định rõ các vấn đề khoa học còn tồn tại trong các lĩnh vực này, nhất là sự
thiếu hụt tài nguyên trong khi ứng dụng đa phƣơng tiện tạo ra lƣu lƣợng thông tin lớn.
- Lĩnh hội đƣợc phƣơng pháp luận và kỹ năng triển khai nghiên cứu trong lĩnh vực đa
phƣơng tiện không dây.
- Mô hình hóa hệ thống đa phƣơng tiện không dây, đề xuất giải pháp cải thiện chất lƣợng
thông tin và khai thác hiệu quả các tài nguyên hệ thống.
- Triển khai các kịch bản mô phỏng và phát triển hệ thống thử nghiệm (testbed) nhằm phát
hiện tri thức mới và kiểm chứng các mô hình đề xuất.
- Thiết kế kiến trúc phần mềm trung gian làm nền tảng cho việc phát triển các ứng dụng đa
phƣơng tiện trong các môi trƣờng không dây khác nhau.
7. Nội dung tóm tắt:
Học phần này trình bày các chủ đề kỹ thuật đặc thù trong các hệ thống đa phƣơng tiện đƣợc
triển khai trong môi trƣờng không dây. Các nội dung đƣợc đề cập bao gồm thiết kế hệ thống
đa phƣơng tiện không dây, cơ chế đảm bảo chất lƣợng dịch vụ trong điều kiện tài nguyên hạn
hẹp, mã hóa đa phƣơng tiện thích ứng, điều khiển kết nối, kiến trúc truyền thông và đầu cuối
đa phƣơng tiện không dây.
8. Nhiệm vụ của NCS:
- Dự lớp: theo quy định của Đại học Bách Khoa Hà Nội
- Bài tập mô phỏng: theo quy định của Đại học Bách Khoa Hà Nội
- Thí nghiệm: bắt buộc
- Seminar chuyên đề: tùy chọn
9. Đánh giá kết quả:
- Mức độ dự giờ giảng:
theo yêu cầu của Đại học Bách Khoa Hà Nội
- Bài tập mô phỏng và thí nghiệm:
40%
- Thi kết thúc học phần:
60%
10. Nội dung chi tiết học phần:
MỞ ĐẦU
1. Mục đích học phần
2. Nội dung học phần
3. Tài liệu tham khảo
4. Đánh giá kết quả học tập của học viên
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG
1.1 Các công nghệ truyền thông không dây
144

1.1.1 Di động tổ ong (wireless cellular)
1.1.2 Không dây băng rộng
1.1.3 Không dây đa chặng
1.1.4 Truyền hình quảng bá mặt đất
1.1.5 Vệ tinh
1.2 Đáp ứng yêu cầu chất lƣợng dịch vụ cho các ứng dụng đa phƣơng tiện
1.2.1 Đặc tính lƣu lƣợng đa phƣơng tiện
1.2.2 Giới hạn tài nguyên trong hệ thống không dây
1.3 Các thách thức kỹ thuật gặp phải
1.3.1 Băng thông
1.3.2 Sự bất định của tài nguyên vô tuyến
1.3.3 Lỗi và tổn thất thông tin
1.3.4 An toàn và bảo mật thông tin
1.3.5 Năng lực xử lý tín hiệu đa phƣơng tiện của đầu cuối di động
1.3.6 Giới hạn năng lƣợng pin
CHƢƠNG 2: ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ
2.1 Điều khiển truy nhập MAC cho luồng đa phƣơng tiện không dây
2.1.1 Định thời biểu (scheduling) truy nhập tài nguyên theo yêu cầu chất lƣợng dịch vụ
2.1.2 Thuật toán nhận biết lƣu lƣợng và nguồn pin trong điều khiển truy nhập
2.2 Định tuyến cho kết nối đa phƣơng tiện
2.2.1 Định tuyến nhận biết chất lƣợng dịch vụ
2.2.2 Định tuyến tiết kiệm năng lƣợng
2.3 Truyền tải luồng đa phƣơng tiện
2.3.1 Thiết kế giao thức truyền đảm bảo chất lƣợng dịch vụ thông suốt (end-to-end)
2.3.2 Điều khiển và giám sát đệm thu/phát nhằm hạn chế lỗi và trễ thông tin
2.4 Hợp tác hai phía thu – phát
2.4.1 Truyền lại dữ liệu có chọn lọc
2.4.2 Nhận biết điều kiện đƣờng truyền
Bài tập mô phỏng
CHƢƠNG 3: ĐIỀU KHIỂN MÃ HÓA ĐA PHƢƠNG TIỆN
3.1 Các chuẩn mã hóa/chuyển mã đa phƣơng tiện không dây
3.2 Giảm thiểu ảnh hƣởng của lỗi và tổn thất thông tin
3.3 Điều khiển thích ứng
3.3.1 Khống chế tốc độ bít
3.3.2 Điều chỉnh profile mã hóa
3.4 Đồng mã hóa nguồn – kênh (joint source-channle coding)
Bài tập thí nghiệm
CHƢƠNG 4: ĐIỀU KHIỂN KẾT NỐI ĐA PHƢƠNG TIỆN
4.1 Giao thức điều khiển phiên SIP cho đầu cuối không dây
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4.1.1 Điều khiển phiên phân tán
4.1.2 Thuật toán điều khiển ngang hàng
4.2 Vấn đề chuyển giao
4.1.1 Cơ chế đảm bảo sự liên tục của kết nối
4.1.2 Tìm kiếm và khám phá tài nguyên vô tuyến
4.3 Giao thức mô tả phiên đa phƣơng tiện SDP
CHƢƠNG 5: KIẾN TRÖC TRUYỀN THÔNG KHÔNG DÂY
5.1 Kiến trúc hƣớng dịch vụ (SOA)
5.1.1 Các dịch vụ đa phƣơng tiện không dây
5.1.2 Phần mềm trung gian (middleware) hội tụ
5.2 Kiến trúc xuyên tầng (cross-layer design)
5.2.1 Hợp tác theo chiều dọc
5.2.2 Đồng bộ xử lý và truyền thông tín hiệu đa phƣơng tiện
5.3 Kiến trúc hội tụ nền IP
5.3.1 Hội tụ công nghệ có dây – không dây
5.3.2 Đảm bảo chất lƣợng dịch vụ thông suốt
5.4 Kiến trúc ngang hàng P2P
5.4.1 Lợi điểm đối với thiết kế hệ thống đa phƣơng tiện quy mô lớn
5.4.2 Định tuyến chuyển tiếp và phân phối luồng đa phƣơng tiện P2P
5.4.3 Cơ chế quản lý di động và gia nhập phiên đa phƣơng tiện của đầu cuối không dây
Bài tập triển khai testbed
CHƢƠNG 6: ĐẦU CUỐI KHÔNG DÂY
6.1 Thiết kế phần cứng
6.1.1 Đồng xử lý đa phƣơng tiện và đồ họa
6.1.2 Quản lý nguồn năng lƣợng
6.2 Phần mềm hệ thống và phần mềm trung gian
6.2.1 Thiết kế hệ điều hành
6.2.2 Các phần mềm trung gian và APIs cho phát triển ứng dụng đa phƣơng tiện không
dây
6.3 Giao diện ngƣời – máy đa phƣơng tiện
Seminar chuyên đề chọn lọc
11. Tài liệu học tập:
12. Tài liệu tham khảo: các tạp chí và kỷ yếu chuyên ngành sau:
[1] IEEE Transactions on Multimedia
[2] IEEE Multimedia Magazine
[3] ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications
[4] IEEE Transactions on Wireless Communications
[5] Nicola Cranley, Liam Murphy (2009), Handbook of Research on Wireless Multimedia:
Quality of Service and Solutions, IGI Global.
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ACM Multimedia Conference
[7] Springer Multimedia Systems journal.
[6]
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ET7041

Phƣơng pháp viết báo cáo khoa học bằng tiếng Anh
Technical English writing

1. Tên học phần:
2. Mã học phần:
3. Tên tiếng Anh:
4. Khối lƣợng:
- Lý thuyết:
- Bài tập:

Phƣơng pháp viết báo cáo khoa học bằng tiếng Anh

ET7041
Technical English writing
2(2-1-0-6)
30 tiết
15 tiết

5. Đối tƣợng tham dự:
Tất cả NCS thuộc chuyên ngành kỹ thuật Điện tử và kỹ thuật
Viễn thông
6. Mục tiêu của học phần:
Học phần giúp sinh viên có các kỹ năng viết báo cáo khoa học dùng tiếng Anh với các
cấu trúc ngữ pháp thƣờng dùng cho báo cáo khoa học, cách bố cục một báo cáo khoa học và
cách trích dẫn tài liệu tham khảo...
7. Nội dung tóm tắt:
Các cấu trúc ngữ pháp cơ bản dùng trong báo cáo khoa học, bố cục báo cáo khoa học, cách
viết tóm tắt, cách trích dẫn tài liệu tham khảo.
8. Nhiệm vụ của NCS:
- Dự lớp:
- Bài tập:
- Thí nghiệm:
9. Đánh giá kết quả:
(cách cho điểm giống nhƣ quy định đối với Cao học)
- Kiểm tra định kỳ: 40%
- Thi kết thúc học phần: 60%
10. Nội dung chi tiết học phần:
PHẦN MỞ ĐẦU
Giới thiệu môn học
Giới thiệu đề cƣơng môn học
Giới thiệu tài liệu tham khảo
CHƢƠNG 1: Giới thiệu về viết tiếng Anh kỹ thuật
1.1 Văn phong khoa học
1.2 Bố cục và trình bày báo cáo khoa học
CHƢƠNG 2: Phƣơng pháp viết các đoạn văn tổng quát và chi tiết
2.1 Phƣơng pháp viết các đoạn văn tổng quát
2.2 Phƣơng pháp viết các đoạn văn chi tiết
CHƢƠNG 3: Phƣơng pháp đặt vấn đề, xử lý vấn đề và đƣa ra giải pháp
3.1 Phƣơng pháp đặt vấn đề
3.2 Phƣơng pháp trình bày xử lý vấn đề
3.3 Phƣơng pháp trình bày giải pháp
CHƢƠNG 4: Viết bình luận, phản biện
4.1 Phƣơng pháp viết câu bình luận
4.2 Phƣơng pháp viết phản biện
CHƢƠNG 5: Viết tóm tắt, trích dẫn
5.1 Phƣơng pháp viếtt tóm tắt báo cáo khoa học
5.2 Phƣơng pháp trích dẫn tài liệu tham khảo
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11. Tài liệu học tập:
12. Tài liệu tham khảo:
[17] John M. Swales And Christine B.feak (2001), Academic writing
stuendenst: essential tasks and skills, the university of Michigan press.
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for graduate

ET7051

Mạch quang tích hợp kích thƣớc nano: Nguyên lý và ứng dụng
Nanometric Integrated Optical Circuits: Principles and Applications

Tên học phần:
Mạch quang tích hợp kích thƣớc nano: Nguyên lý và ứng dụng
Mã học phần:
ET7051
Tên tiếng Anh:
Nanometric Integrated Optical Circuits: Principles and Applications
Khối lƣợng: 2(2-0-0-4)
- Lý thuyết: 30 tiết
- Bài tập:
- Thí nghiệm:
5. Đối tƣợng tham dự: NCS thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông và Kỹ thuật Điện tử.
6. Mục tiêu của học phần:
Học phần này nhằm mục đích mang lại cho NCS những kiến thức nâng cao về lĩnh vực
trƣờng điện từ, đặc biệt là các hiện tƣợng điện từ xảy ra trong các cấu trúc kích thƣớc nano ứng
dụng trong lĩnh vực điện tử và viễn thông. NCS sẽ đƣợc tiếp cận với những khái niệm cơ bản và
nâng cao về bản chất vật lý của các vật thể kích thƣớc nano, đƣợc trang bị các kỹ năng sử dụng
cho mô phỏng và thiết kế các cấu trúc, thiết bị nano ứng dụng trong điện tử và viễn thông.
7. Nội dung tóm tắt:
Các phƣơng pháp luận chung của công nghệ nano: Phân loại; Phƣơng pháp chế tạo; Thuộc
tính. Lý thuyết giam hãm, định hƣớng, và phân tách năng lƣợng điện từ trong các cấu trúc dẫn
sóng nano. Các linh kiện quang nano: Bộ điều chế; Bộ ghép/tách năng lƣợng. Các cấu trúc hội tụ
năng lƣợng quang nano. Các ứng dụng của mạch quang tích hợp kích thƣớc nano trong điện tử
và viễn thông.
8. Nhiệm vụ của NCS:
- Dự lớp: Đầy đủ
- Báo cáo tiểu luận: Thiết kế một cấu trúc / linh kiện / cơ cấu quang nano sử dụng các công cụ
phân tích và mô phỏng nhƣ xFDTD, OptiFDTD.
9. Đánh giá kết quả:
- Mức độ dự giờ giảng: 30%
- Hoàn thành tiểu luận theo yêu cầu: 70%
10. Nội dung chi tiết học phần:
CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ QUANG NANO
1.1. Thời đại của khoa học và công nghệ nano
1.2. Vai trò của quang học
1.3. Kính hiển vi quang trƣờng gần
1.4. Nền tảng khoa học
CHƢƠNG 2. LỰC QUANG TỬ TRƢỜNG GẦN
2.1. Giới thiệu chung
2.2. Lý thuyết cơ bản của lực điện từ
2.3. Lực của trƣờng tắt dần
2.4. Cộng hƣởng hạt nano
2.5. Thao tác quang nano
CHƢƠNG 3. QUANG TỬ NANO
3.1. Giới thiệu
3.2. Thuộc tính trƣờng gần của mạch quang tử nano
3.3. Xung quang với kính hiển vi trƣờng gần
1.
2.
3.
4.
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CHƢƠNG 4. PLASMA QUANG NANO
4.1. Thuộc tính quang học của vật liệu plasma quang nano
4.2. Sự tập trung năng lƣợng quang nano
4.3. Quang nano với các vật thể kim loại
CHƢƠNG 5. ỨNG DỤNG QUANG NANO
5.1. Giới thiệu
5.2. Giam hãm năng lƣợng quang nano
5.3. Phân tách năng lƣợng quang trong các cấu trúc dẫn sóng nano.
5.4. Các linh kiện quang nano
5.5. Các cấu trúc hội tụ năng lƣợng quang nano
11. Tài liệu học tập:
[1]. Anatoly Zayats and David Richards, Nano-Optics and Near-Field Optical Microscopy,
Artech House (2009).
12. Tài liệu tham khảo:
[18] L. Novotny, B. Hecht (2006), Principles of Nano-Optics, Cambridge Univ. Press
[19] Motoichi Ohtsu et. al. (2008), Principles of Nanophotonics, CRC Press.
[20] Mark L. Brongersma, Pieter G. Kik (2007), Surface Plasmon Nanophotonics, Springer.

151

ET7091 Phân tích thiết kế máy thu vô tuyến điện dùng công nghệ vô tuyến điều khiển
bằng phần mềm SDR
Analysis and Design of receiver based on Software Defined Radio technology
1. Tên học phần: Phân tích thiết kế máy thu vô tuyến điện dùng công nghệ vô tuyến điều
khiển bằng phần mềm SDR
2. Mã học phần: ET7091
3. Tên tiếng Anh: Analysis and Design of receiver based on Software Defined Radio
Technology
4. Khối lƣợng: 2(2-0-0-4)
- Lý thuyết:30 tiết
- Bài tập:
- Thí nghiệm:
5. Đối tƣợng tham dự: Tất cả NCS thuộc chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Kỹ thuật viễn
thông
6. Mục tiêu của học phần: Học phần này nhằm mang lại cho NCS:
- Các kiến thức nâng cao về kiến trúc máy thu vô tuyến điện tiên tiến, làm chủ các bƣớc,
các thuật toán xử lý tín hiệu băng tần cơ sở trong kiến trúc máy thu dùng công nghệ SDR và ứng
dụng của công nghệ SDR này
- Rèn luyện khả năng phân tích, thiết kế hệ thống thu phát vô tuyến điện dùng công nghệ
SDR
7. Nội dung tóm tắt: lấy mẫu tín hiệu thông dải, kiến trúc máy thu vô tuyến điện, kiến trúc
máy thu vô tuyến điện dùng công nghệ vô tuyến điều khiển bằng phần mềm SDR, xử lý tín hiệu
băng cơ sở trong kiến trúc máy thu dùng SDR, số ứng dụng của công
nghệ SDR trong máy thu vô vô tuyến điện và máy thu định vị vệ tinh toàn
cầu.
8. Nhiệm vụ của NCS:
- Dự lớp: dự lớp và làm bài tập lớn
- Bài tập:
- Thí nghiệm:
9. Đánh giá kết quả:
- Mức độ dự giờ giảng: 20%
- Kiểm tra định kỳ:
- Thi kết thúc học phần: 80%
10. Nội dung chi tiết học phần:
PHẦN MỞ ĐẦU
Tổng quan về môn học: mục đích, yêu cầu, quy định về học, nghiên cứu và thi
Giới thiệu đề cƣơng môn học
Giới thiệu tài liệu tham khảo
CHƢƠNG 1: Kiến trúc máy thu vô tuyến điện tiên tiến
1.1 Lấy mẫu tín hiệu thông dải
1.2 Tín hiệu cầu phƣơng
1.3. Biểu diễn tín hiệu thực
1.4. Biểu diễn tín hiệu cầu phƣơng trong miền tần số
1.5. Biểu diễn tín hiệu thông dải trong miền tần số
1.6. Lấy mẫu tín hiệu cầu phƣơng
1.7. Kiến trúc máy phát
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1.8. Kiến trúc máy thu trung tần số
1.9. Kiến trúc máy thu hoàn toàn số
CHƢƠNG 2:Phân tích thiết kế phần cao tần kiến trúc máy thu dùng công nghệ SDR
2.1 Kiến trúc phần cao tần (RF front-end) trong máy thu dùng công nghệ SDR
2.2 Mô hình hóa và mô phỏng các khối chức năng trong phần cao tần
2.3. Tính toán các tham số cơ bản trong khối cao tần
2.3. Giới thiệu một số mô đun cao tần
CHƢƠNG 3: Xử lý tín hiệu băng cơ sở trong máy thu vô tuyến điện dùng công nghệ
SDR
3.1 Sơ đồ khối chức năng của phần xử lý tín hiệu băng cơ sở trong máy thu SDR
3.2 Khối hạ tần
3.3. Khối lọc
3.4. Khối giải điều chế
3.5. Các khối chức năng khác
CHƢƠNG 4: Ứng dụng của công nghệ SDR
4.1 Ứng dụng của công nghệ SDR trong máy thu vô tuyến điện
4.2 Ứng dụng của công nghệ SDR trong máy thu định vị vệ tinh toàn cầu
4.3. Các ứng dụng khác: hệ thống thông tin vô tuyến nhận thức, hệ thống thông tin, định vị
vô tuyến đa anten…
11. Tài liệu học tập:
12. Tài liệu tham khảo:
[21] Johnson, C.R., and W.A. Sethares (2005), Telecommunication Breakdown: Concepts of
Communication Transmitted via Software-Defined Radio. Pearson Prentice Hall
[22] N.Boutin, (1989) Complex Signals, RF design
[23] Jeffrey H. Reed (2002) Software Radio: A Modern Approach to Radio Engineering.
Prentice Hall PTR; ISBN: 0130811580
[24] J. Mitola (2095) The Software Radio Architectures. IEEE Comm Mag. May 1995
[25] E. Del Re (2001) Software Radio. Springer
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ET7101 Thiết kế, mô phỏng các phần tử siêu cao tần
Design and simulation of microwave components
1. Tên học phần: Thiết kế, mô phỏng các phần tử siêu cao tần
2. Mã học phần: ET7101
3. Tên tiếng Anh:
Design and Simulation of Microwave circuits and Components
4. Khối lƣợng: 2(2-0-0-4)
- Lý thuyết:30 tiết
- Bài tập:
- Thí nghiệm:
5. Đối tƣợng tham dự:
Tất cả NCS thuộc chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Kỹ thuật
viễn thông
6. Mục tiêu của học phần:
Học phần
nhằm trang bị cho nghiên cứu sinh: Phƣơng pháp tính
toán thiết kế các phần tử, mô đun siêu cao tần tuyến tính và phi tuyến
trong kiến trúc máy phát, máy thu vô tuyến điện. Đồng thời trang bị các kỹ năng mô phỏng các
phần tử, mô đun dùng các phần mềm chuyên dụng. Ngoài ra, học phần còn giúp NCS khả năng
đo đạc, phân tích và đánh giá kết quả đo đạc các tham số cơ bản của các mô đun cao tần cơ bản.
7. Nội dung tóm tắt: tổng quan về tính toán thiết kế các phần tử siêu cao tần; thiết
kế một số phần tử, mô đun siêu cao tần tuyến tính; mô phỏng và đo đạc một số phần tử, mô đun
siêu cao tần tuyến tính; phân tích thiết kế, mô phỏng và đo đạc một số phần tử, mô đun siêu cao
tần phi tuyến
.
8. Nhiệm vụ của NCS:
- Dự lớp: dự lớp và làm bài tập lớn
- Bài tập:
- Thí nghiệm:
9. Đánh giá kết quả:
- Mức độ dự giờ giảng: 20%
- Kiểm tra định kỳ:
- Thi kết thúc học phần: 80%
10. Nội dung chi tiết học phần:
PHẦN MỞ ĐẦU
Tổng quan về môn học: mục đích, yêu cầu, quy định về học, nghiên cứu và thi
Giới thiệu đề cƣơng môn học
Giới thiệu tài liệu tham khảo
CHƢƠNG 1: Cơ sở kỹ thuật siêu cao tần
1.1 Đƣờng truyền siêu cao tần
1.2 Các kỹ thuật phối hợp trở kháng và điều chỉnh
1.3 Phân tích mạng siêu cao tần dùng ma trận và đồ thị dòng tín hiệu
CHƢƠNG 2: Phân tích thiết kế mô phỏng các bộ lọc cao tần
2.1. Giới thiệu công cụ phân tích thiết kế và mô phỏng các mạch, mô đun siêu cao tần
2.2. Phân tích thiết kế, mô phỏng các bộ lọc thông thấp
2.3. Phân tích thiết kế, mô phỏng các bộ lọc thông cao
2.4 Phân tích thiết kế, mô phỏng các bộ lọc thông dải
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CHƢƠNG 3: Phân tích thiết kế mô phỏng các phần tử phi tuyến
3.1. Phân tích thiết kế và mô phỏng bộ trộn tần Mixer
3.2. Phân tích thiết kế và mô phỏng bộ dao động siêu cao tần
3.3. Phân tích thiết kế và mô phỏng bộ khuếch đại cao tần
3.4. Phân tích thiết kế và mô phỏng các phần tử khác
11. Tài liệu học tập:
12. Tài liệu tham khảo:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

David Pozar (1998), Microwave Engineering. Hall & Sons.
David Pozar (2001), Microwave and RF Design of Wireless Systems. John Wiley and
Sons
Matthew M. Radmanesh (2009) Advanced RF & Microwave Circuit DesignThe Ultimate Guide to Superior Design, KRC
Bahl, P. Bhartia (2003), Microwave Solid State Circuit Design, Chichester, England: J.
Wiley & Sons
F. Giannini, G. Leuzzi (2004), Nonlinear Microwave Circuit Design, Chichester,
England: J. Wiley & Sons
S.A. Maas (1988), Nonlinear microwave circuits, Norwood, MA: Artech House
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ET7291

Lý thuyết Wavelet và ứng dụng
Wavelet theory and applications

1. Tên học phần:
Lý thuyết Wavelet và ứng dụng
2. Mã học phần:
ET7291
3. Tên tiếng Anh:
Wavelet theory and applications
4. Khối lƣợng:
2(2-0-0-4)
- Lý thuyết:
30 tiết
- Bài tập:
- Thí nghiệm:
5. Đối tƣợng tham dự:
Tất cả NCS thuộc chuyên ngành Điện tử - Viễn thông
6. Mục tiêu của học phần:
Biến đổi wavelet đƣợc xem nhƣ là công cụ quan trọng trong xử lý
tín hiệu hiện đại cũng nhƣ trong lĩnh vực toán ứng dụng. Biến đổi Wavelet
có khả năng mô tả các đột biến hiệu quả ở tín hiệu. Mục đích của học phần
là nghiên cứu lý thuyết wavelet, lĩnh vực ứng dụng của lý thuyết wavelet,
xây dựng các thuật toán xử lý tín hiệu hiệu quả áp dụng trong lĩnh vực xử
lý tín hiệu nhƣ nén ảnh; lĩnh vực thông tin; lĩnh vực y sinh trong đó các
biến đổi thời gian – tần số đóng vai trò quan trọng. Khóa học có các dự án
nghiên cứu và mô phỏng.
7. Nội dung tóm tắt:
Giới thiệu tổng quan. Cơ sở thời gian rời rạc và các băng lọc.
Cơ sở thời gian liên tục và biến đổi wavelet. Lý thuyết khung và khai
triển vƣợt khung wavelet. Phân tích đa phân giải, băng lọc đa chiều. Các
ứng dụng điển hình (Speech, audio, image,
video compression,
Signal
denoising, Feature extraction).
8. Nhiệm vụ của NCS:
- Dự lớp:
- Bài tập:
- Thí nghiệm:
9. Đánh giá kết quả:
(cách cho điểm giống nhƣ quy định đối với Cao học)
- Mức độ dự giờ giảng:
- Kiểm tra định kỳ: 30%
- Thi kết thúc học phần:70%
10. Nội dung chi tiết học phần:
PHẦN MỞ ĐẦU
Giới thiệu môn học
Giới thiệu đề cƣơng môn học
Giới thiệu tài liệu tham khảo
Chƣơng 1. Giới thiệu chung về lý thuyết Wavelet
1.1. Cơ sở toán học
1.1.1. Không gian tuyến tính
1.1.2. Vector và không gian vector
1.1.3. Hàm cơ sở, trực giao và lƣỡng trực giao
1.1.4. Đại số ma trận và biến đổi tuyến tính
1.2. Giới thiệu chung về Wavelet
1.3. Biến đổi Fourier và biến đổi Wavelet
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1.3.1. Biến đổi Fourier
1.3.2. Khái niệm biến đổi Wavelet
1.3.3. So sánh biến đổi Wavelet và biến đổi Fourier
1.4. Biến đổi Wavelet liên tục
1.5. Biến đổi Wavelet rời rạc
CHƯƠNG 2. XửLÝ TÍN HIệU, CƠSởVÀ CÁC KHUNG CủA KHÔNG GIAN HILBERT
2.1. CÁC CƠ Sở CủA CÁC KHÔNG GIAN BANACH VÀ HILBERT.
2.2. CƠ BảN Về Xử LÝ TÍN HIệU
2.3. CHUỗI BESSEL.
2.4. FRAME – Sự MÔ Tả TƢƠNG ĐƢƠNG
2.5. CƠ Sở RIESZ VÀ KHUNG
2.6. CÁC KHUNG HÀM MŨ
2.6.1 Các điều kiện cần và đủ
2.6.2 Định lý Kadec 1/4
2.7. KếT LUậN
CHƯƠNG 3. CÁC KHUNG GABOR VÀ WAVELET
3.1. CảM THụ THờI GIAN-TầN Số
3.2. NGUYÊN TắC BấT ĐịNH
3.3. PHÂN TÍCH THờI GIAN – TầN Số
3.3.1 Nguyên tử thời gian – tần số
3.3.2 Biến đổi Fourier thời gian ngắn
3.3.3 Biến đổi Wavelet
3.3.3.1 Biến đổi Wavelet liên tục
3.3.3.2 Biến đổi Wavelet rời rạc
3.3.3.3 Băng lọc nhiều thang
3.3.3.4 “Lát gạch” cho mặt phẳng thời gian - tần số
3.3.4 Lựa chọn wavelet
3.3.5 Biến đổi wavelet packet và cơ sở cosin packet.
3.3.5.1 Biến đổi wavelet packet
3.3.5.2 Biến đổi cosin packet
3.3.6 Cấu trúc các toán tử
3.4. KHUNG GABOR
3.4.1 Điều kiện cần
3.4.2 Các hệ thống Gabor bất thường và các vấn đề mở
3.5. KHUNG WAVELET
3.6. Kết luận
Chƣơng 4. Phân tích đa phân giải, băng lọc đa chiều
4.1. Các không gian đa phân giải
4.2. Phân giải trực giao, lƣỡng trực giao và bán trực giao
4.3. Quan hệ theo thang
4.4. Quan hệ đa phân giải
4.5. Ánh xạ một hàm vào không gian đa phân giải
4.6. Bài tập
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Chƣơng 5. Các ứng dụng điển hình
5.1. Nén ảnh
5.2. Tách Microcalcification cluster
5.3. Multicarrier communication systems
5.4. Denoising
11. Tài liệu học tập:
12. Tài liệu tham khảo:
[1]
[2]
[3]
[4]

Stephane Mallat (1998), A wavelet tour of signal processing, Academic Press, 24-28
Oval Road, London, UK.
Stephane Mallat (2008), A Wavelet Tour of Signal Processing, Third Edition: The
Sparse Way, Elsevier Press.
Chui, C. (1992), Wavelets - a tutorial in theory and applications. Academic Press.
Daubechies, I. (1990), The wavelet transformation, time-frequency localization and
signal analysis. IEEE Trans. Inform. Theory 36, p. 961- 1005.
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