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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài. 

Quản lý nguồn tài nguyên tần số vô tuyến điệnlà hết sức cần 

thiết, mang lại nhiều lợi ích kinh tế, phục vụ an ninh, quốc phòng và 

trật tự, an toàn xã hội. 

Định hướng tín hiệu cung cấp dữ liệu cho định vị nguồn phát 

sóng,nhằm mục đích xác định vị trí các nguồn gây nhiễu, phát sóng 

bất hợp pháp,giúp cho quản lý phổ tần số chặt chẽ và hiệu quả hơn. 

Do đặc điểm cấu hình thiết bị sử dụng kỹ thuật định hướng 

đơn kênh không quá phức tạp, tính năng cơ động, giá thành hợp lý và 

đáp ứng yêu cầu của định vị nguồn phát sóng, nên hiện nay các kỹ 

thuật định hướng đơn kênh được sử dụng rất nhiều trong kiểm soát 

tần số vô tuyến điện. 

Đến nay, cũng có nhiều tài liệu đề cập đến định hướng nguồn 

phát sóng vô tuyến điện, tuy nhiên chỉ mang tính sơ lược, chủ yếu là 

giới thiệu sản phẩm thiết bị, nên các kiểm soát viên còn hạn chế trong 

nắm bắt lý thuyết và thực tế sử dụng thiết bị định hướng cho phù hợp 

với yêu cầu công việc. Việc tìm hiểu, nghiên cứu một số kỹ thuật 

định hướng để định vị nguồn phát sóng, nhất là các kỹ thuật định 

hướng đơn kênh, và hướng cải tiến nâng cao độ chính xác cho một 

trong các kỹ thuật định hướng đơn kênh đó,là một đề tài có tính thực 

tiễn và cần thiết. 

2. Mục đích nghiên cứu . 

Mục đích của đề tài là nghiên cứu một số kỹ thuật định hướng 

để định vị nguồn phát sóng trong hoạt động kiểm soát tần số vô tuyến 

điện, sau đó đi sâu vào phân tích, đánh giá các kỹ thuật định hướng 

đơn kênh hiện đang được sử dụng và nghiên cứu hướng cải tiến nâng 

cao độ chính xác cho một trong các kỹ thuật định hướng đơn kênh 

4 

nêu trên. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài thuộc lĩnh vực kỹ 

thuật định hướng nguồn phát sóng vô tuyến điện. 

4. Phương pháp nghiên cứu. 

Phương pháp nghiên cứu xuyên suốt trong luận văn là kết hợp lý 

thuyết, đánh giá qua đồ thị, số liệu và thực nghiệm với thiết bị có sẵn.  

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

Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, hỗ trợ tốt hơn cho 

công tác kiểm soát tần số, giúp nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý 

nhà nước về tần số vô tuyến điện ở nước ta. 

6. Cấu trúc luận văn.  

Cấu trúc của luận văn bao gồm 4 chương: 

- Chương 1: Công tác kiểm soát tần số trong hệ thống quản lý 

tần số vô tuyến điện. 

- Chương 2: Định vị nguồn phát sóng trong hoạt động kiểm soát 

tần số vô tuyến điện. 

- Chương 3: Các kỹ thuật định hướng đang được sử dụng để 

định vị nguồn phát sóng vô tuyến điện. 

- Chương 4: Kỹ thuật định hướng đơn kênh PLL (Phase – 

Locked Loop). 

- Kết luận và hướng phát triển của đề tài. 

CHƯƠNG 1. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TẦN SỐTRONG 

HỆTHỐNG QUẢN LÝ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN 

Chương 1 giới thiệu tổng quan về: Quản lý tần số vô tuyến điện; 

Kiểm soát tần số trong hệ thống quản lý tần số; các nhiệm vụ cơ bản, 

trang thiết bị và các phép đo cần thiết tại một trạm kiểm soát tần số. 

1.1. QUẢN LÝ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN. 
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Hình 1.1: Mô hình hệ thống quản lý tần số quốc gia 

1.2. KI ỂM SOÁT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN. 

Hỗ trợ cho việc giải quyết nhiễu sóng điện từ, bảo đảm chất 

lượng cho các dịch vụ vô tuyến; cung cấp dữ liệu cho các nghiệp vụ 

khác;cung cấpthông tinxây dựng chính sách quản lý phổ tần số phù 

hợp với thực tế phát triển của xã hội. 

1.3. MỤC ĐÍCH KI ỂM SOÁT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN 

ĐỐI VỚI MỘT QUỐC GIA. 

Giám sát việc chấp hành các qui định của nhà nước của các tổ 

chức, cá nhân có sử dụng máy phát và tần số vô tuyến điện; xác định 

các nguồn nhiễu và nhận dạng các đài phát không có giấy phép. 

1.4. CÁC HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP KIỂM SOÁT TẦN SỐ 

VÔ TUYẾN ĐIỆN. 

 Hệ thống kiểm soát tần số quốc tế bao gồm nhiều trạm kiểm 

soát, được thiết lập ở một hoặc nhiều quốc gia khác nhau nhằm phục 

vụ cho các nhiệm vụ liên quan đến phối hợp giữa các nước. 

1.5. CÁC NHIỆM VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC KI ỂM SOÁT 

TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN: 

1.5.1. Các nhiệm vụ kiểm soát theo thể lệ thông tin vô 

tuyến quốc tế. 

1.5.2. Các tham số kỹ thuật cần đo và các thiết bị cần thiết. 

CƠ SỞ DỮ LIỆU 
VÀ PHẦN MỀM 

Ki ểm soát 
tần số 

Quy hoạch và 
phân bổ tần số 

Tính toán 
phổ tần số 

Các qui định, 
thể lệ và các 
tiêu chuẩn 

Ấn định, cấp 
phép và phí sử 

dụng tần số  

Thanh tra, kiểm 
tra các trạm phát 

VTĐ 

Thực thi Luật 
tần số 

Phối hợp 
tần số 
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 Mỗi trạm kiểm soát tần số, tối thiểu phải thực hiện được các 

phép đo: Tần số, cường độ trường, độ rộng băng tần, điều chế, độ 

chiếm dụng phổ tần và định hướng nguồn phát sóng. 

CHƯƠNG 2. ĐỊNH VỊ NGUỒN PHÁT SÓNG TRONG HOẠT 

ĐỘNG KIỂM SOÁT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN 

Chương 2 sẽ tập trung đi vào tổng quan về định hướng sử dụng 

để định vị nguồn phát sóng vô tuyến điện, vai trò và các yếu tố ảnh 

hưởng đến độ chính xác của định hướng và các tiêu chí đánh giá một 

hệ thống thiết bị định hướng 

2.1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG TRẠM KI ỂM SOÁT TẦN SỐ 

VÔ TUYẾN ĐIỆN. 

 Tùy theo mục đích sử dụng, phạm vi kiểm soát và điều kiện 

hoạt động, trạm kiểm soát bao gồm 3 loại: Trạm kiểm soát cố định, 

trạm kiểm soát di động và trạm kiểm soát xách tay. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2.1: Tổ chức hệ thống trạm kiểm soát 

2.2. ĐỊNH HƯỚNG NGUỒN PHÁT SÓNG TRONG HỆ 

THỐNG TRẠM KI ỂM SOÁT TẦN SỐ. 

 Định hướng là để xác định hướng đến của nguồn phát sóng vô 

tuyến điện so với một hướng tham chiếu. 

 Cấu trúc chung của một thiết bị định hướng báo gồm: Anten 

định hướng, khối thu tín hiệu và khối xử lý định hướng. 

Quản lý hệ thống 
kiểm soát 

Trạm kiểm soát A Trạm kiểm soát B Trạm kiểm soát N 

  Trạm kiểm soát phụ 
thuộc A.1 

  Trạm kiểm soát phụ 
thuộc B.1 

  Trạm kiểm soát phụ 
thuộc N.1 
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2.2.1. Hệ thống định hướng sử dụng kỹ thuật định hướng 

đơn kênh. 

Hệ thống chỉ sử dụng 1 kênh thu, gồm có 2 loại: 

- Định hướng đơn kênh đơn đường: Mỗi chấn tử anten được lấy 

mẫu tuần tự với một kênh thu. 

- Định hướng đơn kênh đa đường: Chấn tử anten tham chiếu 

(chấn tử ở tâm của mảng anten tròn) được lấy mẫu cùng lúc với mỗi 

chấn tử khác trên mảng anten và cả hai tín hiệu này được kết hợp, 

đưa vào một kênh máy thu. 

2.2.2. Hệ thống định hướng sử dụng kỹ thuật định hướng đa 

kênh. 

Hệ thống sử dụng nhiều kênh thu, gồm có 2 loại: 

- Định hướng có nhiều hơn một kênh thu và số kênh thu nhỏ hơn 

số chấn tử anten:Có một kênh tham chiếu và một hoặc nhiều kênh lấy 

mẫu được chuyển mạch. 

- Định hướng có nhiều hơn một kênh thu và số kênh thu bằng số 

chấn tử anten (N – channel system). Mỗi chấn tử anten được kết nối 

đến kênh thu tương ứng. 

2.3. ĐỊNH VỊ NGUỒN PHÁT SÓNG TRONG HỆ THỐNG 

TRẠM KI ỂM SOÁT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN. 

Có 2 phương pháp cơ bản sử dụng kết quả định hướng để xác 

định vị trí của một nguồn phát sóng: 

2.3.1. Phương pháp giao nhau của hai hay nhiều tia định 

hướng. 

Vị trí mục tiêu định vị được xác định tại điểm giao nhau của 

Anten 
định hướng 

Khối thu 
tín hiệu 

Khối xử lý 
định hướng 

Tín hiệu 
định hướng 
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các tia định hướng (còn gọi là phương pháp định vị tam giác). 

2.3.2. Phương pháp định vị trạm đơn. 

Nhờ vào sự lan truyền của tầng điện ly, xác định vị trí của một 

đài phát bằng cách đo đồng thời giá trị góc tới và góc ngẩng của tín 

hiệu đến anten. 

 

 

 

 

 

 
Hình 2.7 : Phương pháp 

định vị tam giác 
 
 

Hình 2.8 : Phương pháp định vị 
trạm đơn 

CHƯƠNG 3. CÁC KỸ THUẬT ĐỊNH HƯỚNG ĐANG ĐƯỢC 

SỬ DỤNG ĐỂ ĐỊNH VỊ NGUỒN PHÁT SÓNG 

 VÔ TUYẾN ĐIỆN 

Chương 3 nghiên cứu từng kỹ thuật định hướng nguồn phát 

sóng vô tuyến điện, tập trung xây dựng biểu thức ước lượng góc định 

hướng và phân tích, đánh giá những ưu, nhược điểm khi sử dụng trong 

kiểm soát tần số vô tuyến điện của các kỹ thuật định hướng đơn kênh. 

3.1. CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐỊNH HƯỚNG SÓNG VÔ TUYẾN 

ĐIỆN. 

3.1.1. Các giả thiết cơ bản. 

Suy hao lan truyền giữa các chấn tử không đáng kể (đáp ứng 

của mảng anten chỉ đối với thay đổi pha của tín hiệu); chỉ có một số 

hữu hạn tín hiệu đến bộ định hướng; tín hiệu đến bộ định hướng là tín 

hiệu băng hẹp và phân cực đứng. 

3.1.2. Mô hình tín hiệu thu. 

DF 1 

DF 3 

Bearing 

DF 2 
North 

Transmitter 

R 

D 

h 
 ϕ 

Earth 

Ionospheric 
layers 

Radio 
direction 
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Hình 3.1: Mô hình mảng anten gồm nhiều chấn tử 

Lệch pha gữa một chấn tử anten bất kỳ so với điểm gốc của hệ 

trục tọa độ là: 

 

 là hệ số truyền pha, là hướng tín hiệu đến,  là góc 

ngẩng. Xét mảng 2 chiều (bỏ qua thành phần ) và các tín hiệu đến 

trên cùng một bề mặt của mảng anten ( ).Đáp ứng pha của 

chấn tử so với điểm tham chiếu ở tâm mảng anten: 

 

Tín hiệu dưới dạng phức ở ngõ ra của chấn tử anten thứ đối 

với tín hiệu đến . 

 

Tập hợp của các  vào trong một vector a có kích thước 

(Mx1) được hiểu như là một vector lái theo một hướng nào đó của 

mảng anten 

 

Tín hiệu  có thể là kết hợp của nhiều tín hiệu bằng cách tạo 

một ma trận  kích thước (Dx1) minh họa một số hữu hạn của các 

tín hiệu đến: 

 

Và một ma trận thứ hai  có kích thước (MxD) 

Chấn tử m 
(xm,ym, zm) 

ym 

�

� 

y 

xm 

x 

(0,0,0) 

Tín hiệu cần 
định hướng 
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 là vector lái cho tín hiệu nhận được thứ , biểu diễn 

tín hiệu nhận được dưới dạng: 

 

  là tổ hợp tuyến tính của D tín hiệu cho bởi biểu thức (3.6) 

và  là vector nhiễu minh họa nhiễu AWGN trong 

đường truyền dẫn tín hiệu. 

3.2. KỸ THUẬT ĐỊNH HƯỚNG ĐƠN KÊNH. 

3.2.1. Rotating antenna. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Hình 3.2: 
Định hướng dựa trên 

biên độ lớn nhất 

Hình 3.4: 
Phương pháp định 
hướng cân bằng 

Hình 3.4: 
Phương pháp định hướng 

cân bằng 

Biên độ lớn 
nhất:Hướng cực đại 
của giản đồ thu sóng 
của anten chỉ ra 
hướng tín hiệu đến 

Biên độ nhỏ nhất: 
Hướng nhỏ nhất ở 
giản đồ thu sóng chỉ 
ra hướng của hướng 
tín hiệu đến 

Phương pháp cân bằng: 
Hướng đúng đến nguồn 
phát sóng là hướng ở 
giữa của hai hướng có 
mức thu tín hiệu lớn nhất 
của hai anten 

3.2.2. Adcock/Watson – Watt. 

Dựa trên so sánh biên độ của hai cặp anten sắp đặt theo thiết kế 

Adcock, gồm 4 chấn tử vô hướng đặt vuông góc với nhau. Khoảng 

cách giữa các chấn tử nhỏ hơn nữa bước sóng. Hướng sóng tới được 

xác định bởi tỷ số của hiệu vector điện áp trên mỗi cặp anten 

 Tọa độ của chấn tử m ( , )trên mảng anten tròn gồm  

A  

O 

ω 

North  

ϕ 

North  

A  

ω 

ϕ 

O 

A 

 

O  

ω 

North  
ε 

ε 

ϕ 
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chấn tử đặt cách đề nhau: 

 

 
 
 

 
 
 

Hình 3.6: Mảng anten Adcock dùng cho định hướng Watson–Watt 
 

Tín hiệu ngõ ra của chấn tử thứ m: 

 

 
Ước lượng góc định hướng: 

 

3.2.3. Pseudo–Doppler. 

Kỹ thuật định hướng Pseudo–Doppler ước lượng góc tín hiệu 

đến dựa trên pha tín hiệu thu được thông qua hiệu ứng dịch Doppler. 

3.2.3.1. Hiệu ứng dịch Doppler: 

 Một chấn tử anten quay trên một đường tròn bán kính  với 

vận tốc góc không đổi , tín hiệu thu ở tần số  sẽ được điều chế 

tần số với tần số quay . Nếu anten dịch chuyển theo hướng đến 

gần nguồn phát sóng, tần số thu sẽ tăng lên; nếu anten dịch chuyển ra 

xa nguồn phát sóng, tần số thu sẽ giảm xuống. Góc định hướng được 

xác định bởi vị trí góc của trục quay tại thời điểm dịch tần số bằng 0. 

Xem hình 3.9 dưới đây. 

3.2.3.2. Định hướng Doppler:(xem hình 3.10 ở trên) 

Tín hiệu điều chế pha nhận được có dang: 

 
 ϕ 

N 
Tín hiệu từ 
nguồn phát 

 

S 

E W 

Y 

X 
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Hình 3.9: Hiệu ứng dịch doppler Hình 3.10:  Định hướng Doppler 

  

Điều chế tần số lý tưởng, tần số tức thời  nhận được từ 

biểu thức trên bằng phép đạo hàm theo thời gian của pha tín hiệu. 

Sau khi lọc thành phần một chiều, tín hiệu giải điều chế có dạng: 

 

Hệ số biến đổi Fourier của  đưa ra giá trị ước lượng 

của góc định hướng. 

3.2.3.3. Định hướng Pseudo–Doppler: 

 Định hướng Pseudo–Doppler là triển khai trong thực tế của 

định hướng Doppler, sử dụng một anten mảng tròn có nhiều chấn tử 

đặt cách đều và một chuyển mạch lựa chọn tuần tự, liên tục các chấn 

tử anten, tương tự như chuyển động tròn của anten Doppler. Dịch tần 

số của tín hiệu thu được xác định bởi một bộ giải điều chế tần số. 
 
 
 
 
 

 
Hình 3.12: Mảng anten định hướng Pseudo–Doppler 

X 

Y 

 

Tín hiệu từ 
nguồn phát 

  

 
ϕ 

Hướng chuyển 
mạch 

 

ϕ+3π/

ϕ+π/2 

ϕ+π 

Tín hiệu từ 
nguồn phát  

 1 
2 

3 4 

5 

6 7 
8 
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Hình 3.13: Đáp ứng pha của các chấn tử trong mảng anten 

Xét một tín hiệu điều chế đi đến một anten mảng tròn có M 

chấn tử anten đặt thẳng đứng, cách đều nhau có dạng: 

 

Giả sử máy thu chuyển mạch từ anten thứ i đến anten 

thứ   sau mỗi khoảng thời gian  giây. Mỗi chấn tử anten chịu 

sự dịch pha 

 

 là bán kính anten mảng tròn, λ là bước sóng của tín hiệu 

đến,  là góc đến của tín hiệu, . Dịch pha thay đổi 

theo thời gian sẽ là: 

 

là hàm bước nhảy đơn vị, tín hiệu nhận được có dạng: 

 

Bỏ qua tín hiệu thông tin (message signal), ngõ ra của bộ tách 

sóng FM là: 

 

Bỏ qua thành phần sóng mang, ta được: 
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Các các mẫu tín hiệu ở các chấn tử anten có thể đưa vào một 

vector: 

 

Hệ số biến đổi Fourier của chứa thông tin pha liên quan 

đến góc của hướng tín hiệu đến, có dạng biểu diễn theo module và 

argument như sau:  

 

Ước lượng hướng tới của nguồn phát sóng là: 

 

3.3. KỸ THUẬT ĐỊNH HƯỚNG ĐA KÊNH. 

3.3.1. Giao thoa pha (Phase interferometer). 

Tính toán hướng của sóng tới dựa vào sự sai khác pha của tín 

hiệu trên các chấn tử trong mảng anten. Hai kênh thu kết hợp với bộ 

tách pha cho phép xác định sự trễ pha của tín hiệu thu ở hai chấn tử 

khác nhau trên mảng anten. 

3.3.2. Giao thoa tương quan (Correlative interferometer). 

Hướng sóng tới được tính toán bằng phép đo đồng thời điện áp 

tín hiệu phức ở ít nhất 2 chất tử,sau đó thực hiện một sự so sánh của 

các sai lệch pha đo được với các sai lệch pha đã thiết lập trong hệ 

thống định hướng với cấu hình đã biết ở một góc sóng tới nào đó. Sự 

so sánh được thực hiện bởi định dạng hệ số tương quan của hai tập 

dữ liệu. 

3.3.3. Siêu phân giải (Advanced resolution). 

Thường sử dụng là kỹ thuật định hướng MUSIC (còn gọi là kỹ 
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thuật không gian con) Hướng sóng tới được xác định dựa vào phân 

tích trị riêng của vector biểu diễncác mẫu dữ liệu nhận được. 

3.4. ĐÁNH GIÁ CÁC K Ỹ THUẬT ĐỊNH HƯỚNG ĐƠN KÊNH. 

3.4.1. Rotating antenna 

Cả 3 phương pháp: Biên độ lớn nhất, biên độ nhỏ nhất và 

phương pháp cân bằng đều có chung nhược điểm là: Dải tần số hoạt 

động hẹp, thời gian đáp ứng lớn (giới hạn bởi tốc độ quay của anten), 

tốc độ giám sát thấp, phải có kết cấu cơ khí phức tạp để quay anten. 

Kỹ thuật Rotating antenna không sử dụng được đối với những tín 

hiệu có thời gian xuất hiện nhỏ hơn chu kỳ quay của anten. 

3.4.2. Adcok/Watson – Watt. 

Ưu điểm: Mảng anten có thể kết nối với hầu hết các máy thu 

trên thị trường nên giúp hạ giá thành sản phẩm và thuận lợi cho công 

tác bảo trì, bảo dưỡng. tín hiệu thu được điều chế ở mảng anten là 

AM nên đồng thời vừa nghe được thông tin thoại vừa quan sát tia 

định hướng (listen–through).Kích thước mảng anten nhỏ nên thuận 

lợi cho các ứng dụng định hướng xách tay và di động. 

Nhược điểm: Mảng anten Adcock vốn sẵn là loại anten có độ 

mở hẹp nên dễ có sai số do tác động của nhiễu. Thiết kếđòi hỏi các 

mạch tích hợp tổng và hiệu cân bằng, các đường cáp phối hợp pha, 

các mạch hiệu chuẩn pha/độ khuếch đại và tốn thời gian cho việc cân 

chỉnh.  

3.4.3. Pseudo – Doppler. 

Ưu điểm: Khi so sánh với định hướng Adcock/Watson–Watt, 

định hướng Pseudo –Doppler có ưu thế hơn về khả năng ngăn chặn 

sai số do nhiễu.Mảng anten có thể được cấu trúc như một mảng anten 

có độ mở rộngnên có thể tăng độ phân giải góc định hướng và giảm 

sai số vị trí, thiết kế, sản xuất dễ dàng và tiết kiệm chi phí. 
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 Nhược điểm: Nếu lạm dụng đặc tính của các mảng anten 

Pseudo–Doppler có độ mở rộng là giảm sai số vị trí thì kích thước 

mảng anten phải lớn, dẫn đến hạn chế trong các ứng dụng di 

động.Hạn chế khả năng cho phép người sử dụng đồng thời vừa nghe 

được thông tin thoại vừa quan sát tia định hướng, nguyên nhân là do 

nhiễu chuyển mạch các chấn tử anten.  

CHƯƠNG 4. KỸ THUẬT ĐỊNH HƯỚNG ĐƠN KÊNH PLL 

(PHASE LOCKED LOOP) 

4.1. TỔNG QUAN KỸ THUẬT ĐỊNH HƯỚNG ĐƠN KÊNH PLL 

Định hướng PLL dựa trên điều chế pha của tín hiệu tới bằng 

việc chuyển mạch liên tục các chấn tử anten thu (giống với Pseudo 

Doppler). Các vòng khóa pha được sử dụng để đo pha của tín hiệu 

trên mỗi chấn tử trên mảng anten. Vector của các mẫu pha từ ngõ ra 

vòng khóa pha được lấy vi phân bậc nhất để loại bỏ offset pha hằng 

số trên dữ liệu và giới hạn biên độ của dữ liệu. Các mẫu pha sau đó 

được xử lý để loại bỏ các giá trị không xác định rõ trên dữ liệu vòng 

khóa pha liên quan với điều chế dữ liệu của tín hiệu thu. Biến đổi 

Fourier rời rạc được thực hiện trên dữ liệu vòng khóa pha để lấy 

thông tin góc định hướng 

 

 

 

 

 
 
 

Hình 4.1: Sơ đồ khối hệ thống định hướng PLL 
 
 

Mảng anten 
M chấn tử 

Xử lý ước 
lượng DOA 

Khuếch đại 
RF, Lọc, 

ADC 

Chuyển mạch 
RF từ 

M đến 1 

   Chuỗi M PLL 
song song 

Điều khiển 
Logic 

Limiting, 
First Difference 

Curve Fit 
Algorithm  

DFT  PLL Ouput 
Vector 

DOA 
Estimate  



17 

 
Hình 4.2: Sơ đồ khối xử lý ước lượng DOA của định hướng PLL 

4.2. XÂY DỰNG BIỂU THỨC TOÁN HỌC CHO ĐỊNH HƯỚNG 

ĐƠN KÊNH PLL. 
4.2.1. Vòng khóa pha (PLL). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 4.3: Sơ đồ khối của Costas PLL cho giải điều chế tín hiệu 

 

4.2.2. Mô hình mảng anten và biểu thức tín hiệu đầu vào PLL. 

Xét một mảng anten tròn bán kính , gồm M chấn tử đồng 

nhất có tọa độ trong không gian cho bởi biểu thức (xem hình 3.12 ở 

trên) 

 

Với điểm tham chiếu là ở tâm của mảng anten tròn.Tín hiệu ra 

ở chấn tử anten thứ mđối với một tín hiệu đến từ 

hướng : 

 

Pha của tín hiệu nhận được ở chấn tử anten thứ  có dạng 

hình sine: 

 

Hướng tín hiệu tới được xác định bằng phép đo dịch pha của 

đường hình sine trên. Giả thiết  có điều chế là BPSK: 

 

LPF 

VCO LPF 

LPF 

90o Phase Shift 

S(t) 

ʋI(t) 

ʋQ(t) 

ʋE(t) ʋP(t) 

A0cos(ωct+θe) 

A0sin(ωct+θe) 

Demodulated 
Output 
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Dữ liệu  này sẽ được đưa vào vòng khóa pha tương ứng 

với chấn tử anten thứ : 

 

4.2.3. Biểu thức tín hiệu ngõ ra PLL. 

Vòng khóa pha khôi phục sóng mang cho tín hiệu điều chế, có 

tác dụng theo dõi pha của sóng mang trong khi giải điều chế BPSK. 

Giả thiết rằng ngõ ra của PLL tương ứng với chấn tử anten thứ  

được biểu diển bởi biểu thức: 

 
Nếu biết được các ký hiệu dữ liệu  và hằng số offset , 

chúng ta tính toán được góc của hướng sóng tới bằng công thức: 

 

Với  là chỉ số chấn tử anten, . 

Biên độ đường cong pha ở biểu thức (4.15) là , có thể 

nhận giá trị lớn hơn , giá trị mà có thể gây ra các vấn đề với việc 

hiệu chỉnh dữ liệu để cho ra đường cong hình sine, bởi vì  trên dữ 

liệu ở mỗi chấn tử anten trong vector có thể cho hai giá trị đúng để 

hiệu chỉnh trong khoảng biên độ. Để tránh sai số, khoảng cách giữa 2 

chấn tử liền kề trên mảng anten tròn phải nhỏ hơn . Với mảng 

anten tròn 8 chấn tử, khoảng cách này đòi hỏi bán kính mảng anten 

, sẽ cho kết quả đường cong pha có biên độ là  . 

Điều này có nghĩa là giá trị pha ghi lại bởi PLL sẽ được giới hạn 

trong khoảng . Do vậy, thuật toán đoạn đường cong phải 

điều chỉnh khoảng giá trị pha trên dữ liệu PLL để tránh những kết 

quả không rõ ràng do điều chế gây ra.      

4.2.4. Phép toán đoạn đường cong đối với mảng anten 8 

chấn tử. 
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Thuật toán đoạn đường cong cần giải quyết 3 nguyên nhân 

chính tạo sự nhập nhằng của pha nhận được do: Hằng số offset trong 

tín hiệu thu, biên độ của đường cong pha và điều chế của tín hiệu thu. 

Ta có sai phân cấp một của dữ liệu pha: 

 

Thay biểu thức (4.15) vào, ta được: 

 

Hằng số offset pha đã bị loại bỏ; biên độ của đường cong 

hình sine sai phân  có tỷ lệ với  và thông tin góc định 

hướng vẫn được bảo tồn như là một offset pha của một đường cong 

hình sine. Với mảng anten có 8 chấn tử, khoảng cách giữa hai chấn tử 

liên tiếp là , bán kính mảng là  . Đây sẽ là một đường cong 

hình sine có biên độ là . Kết quả này chưa tính đến tác động 

của điều chế trên dữ liệu PLL. Nếu chúng ta tính đến ảnh hưởng của 

điều chế dữ liệu trong khi giả thiết rằng trong khoảng vi phân các 

điểm dữ liệu kết quả được giới hạn trong vùng , chúng 

ta có thể biểu diễn dữ liệu sai phân cấp một kết quả trên như sau: 

 

Các đường cong sai phân  ở biểu thức (4.21) (gọi là đường 

cong sai phân đưa ra) được so sánh với tập dữ liệu các đường cong 

sai phân đích (đường cong sai phân tính toán theo lý thuyết nhờ đã 

biết vị trí của mỗi chấn tử anten trên mảng). Sai số bình phương 

trung bình được xác định giữa mỗi đường cong sai phân đưa ra và 

đường cong sai phân đích. Đường cong sai phân đưa ra với sai số 

bình phương trung bình nhỏ nhất được chọn lựa như là một đường 

cong sai phân đúng. 

4.2.5. Ước lượng góc định hướng: 
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Khi đường cong sai phân cấp một đúng được chọn lựa, bước 

cuối cùng ước lượng góc định hướng là xác định pha của đường cong 

hình sine mô tả bởi dữ liệu. Hệ số biến đổi Fourier của  (chuỗi 

biểu diễn đường cong sai phân dưới dạng vector)chứa thông tin pha 

liên quan đến góc của hướng tín hiệu đến 

 

 

Ước lượng hướng tới của nguồn phát sóng là: 

 

4.3. ĐÁNH GIÁ CÁC K Ỹ THUẬT ĐỊNH HƯỚNG ĐƠN KÊNH 

ADCOCK/WATSON–WATT, PSEUDO–DOPPLER VÀ 

PHASE LOCKED LOOP QUA ĐỒ THỊ, SỐ LIỆU. 

Đánh giá trên ba yếu tố cơ bản, ảnh hưởng nhiều đến độ chính 

xác của phép đo định hướng: 

- Sai số tự nhiên khi ước lượng góc tín hiệu đến, với giả thiết 

chỉ có một tín hiệu đến anten định hướng và không có nhiễu. 

- Sai số do tác động của nhiễu bên trong. 

- Sai số do tác động của nhiễu bên ngoài trong trường hợp đa 

đường. 

4.3.1. Sai số tự nhiên khi ước lượng góc định hướng. 

4.3.1.1. Adcock/Watson – Watt. 
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Hình 4.7: Ước lượng góc định 
hướng của Adcock/Watson–Watt 

Hình 4.8: Sai số tự nhiên của 
Adcock/Watson–Watt 

4.3.1.2. Pseudo – Doppler. 

  
Hình 4.10: Ước lượng góc định 
hướng của Pseudo – Doppler 

Hình 4.11: Sai số tự nhiên của 
Pseudo – Doppler 

4.3.1.3. Phase Locked Loop. 

  
Hình 4.13: Ước lượng góc định 
hướng của Phase Locked Loop 

Hình 4.14: Sai số tự nhiên của 
Phase Locked Loop 
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4.3.2. Sai số do ảnh hưởng của nhiễu bên trong. 
 

 
 (4.37) 

 
 

  
Hình 4.15: Sai số định hướng 
do ảnh hưởng của nhiễu bên 

trong 

Hình 4.16: Tác động của kích 
thước mảng anten 

khi có nhiễu bên trong ở mức 
SNR=10dB 

4.3.3. Sai số do ảnh hưởng của nhiễu bên ngoài. 

 

 
Với:  

: Sai số định hướng; : Tỷ lệ biên độ của hai tín hiệu 
: Sai lệch góc định hướng của hai tín hiệu 
: Sai lệch pha của hai tín hiệu;  Đường kính mảng anten 
: Hàm Bessel bậc 1 
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Hình 4.18: Sai số định hướng 
do ảnh hưởng của nhiễu bên 

ngoài 

Hình 4.19: Sai số định hướng do 
nhiễu bên ngoài thay đổi theo 

kích thước mảng anten của Pseudo 
– Doppler và Phase Locked Loop 

 
4.3.4. Thực nghiệm kết quả nghiên cứu. 
4.3.4.1. Mô hình triển khai thiết bị: Sử dụng 02 thiết bị định 

hướng. 

- Cubic DF4400 của hãng Cubic Communication: 

 

+ Kỹ thuật định hướng: Adcock/Watson – Watt 
+ Mảng anten Adcock 4 chấn tử 
+ Bán kính mảng anten  
+ Độ phân giải định hướng: 1o 

- PA1555 của hãng Rohde & Schwarz sản xuất tại Đức: 

 

+ Kỹ thuật định hướng: Pseudo – Doppler 
+ Mảng anten tròn 6 chấn tử 
+ Đường kính mảng anten  
+ Độ phân giải định hướng: 1o 

Cả 2 thiết bị: 

+   Được kết nối với máy tính và điều khiển hoạt động bằng phần 

mềm, xuất kết quả định hướng ra file report. 

+  Đặt cùng một địa điểm tại Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu 

vực VII (Số 01 Phan Chu Trinh – Tp Nha Trang, tọa độ GPS: 

12°15'15"N, 109°11'42"E). 
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+ Cùng thực hiện định hướng đài phát sóng FM trên tần số 101 

MHz (tọa độ GPS: 12°17'05"N, 109°11'20"E), công suất phát 5KW. 

Khoảng cách từ điểm đặt thiết bị định hướng đến đài phát là 3,5km. 

Góc định hướng thực so với trục chính Bắc là 348o. 

- Số liệu kết quả định hướng: Xem Phụ lục “Kết quả định hướng 

trong thực tế” kèm theo ở cuối cuốn luận văn chính. 

4.3.4.2. Nhận xét kết quả: 

- Sai số góc định hướng được tính theo biểu thức: 

 

Với:  là góc định hướng đúng,  là góc định hướng đo bởi 

thiết bị,  là số lần đo. 

Từ số liệu nhận được ở bảng phụ lục và biểu thức (4.42), với 

30 lần đo liên tục, ta tính được: , . Điều này 

phù hợp với lý thuyết nghiên cứu là: Adcock/Watson – Watt có sai số 

ước lượng góc định hướng lớn hơn so với Pseudo – Doppler. 

- Với tần số nguồn phát sóng là 101 MHz và kích thước các 

anten sử dụng, ta có: , . Nếu tính 

toán theo lý thuyết thì sai số ước lượng góc định hướng là gần bằng 

0o, nhưng đo trong thực tế vẫn có sai số xảy ra là do ảnh hưởng của 

môi trường truyền sóng, độ ổn định của thiết bị, … 

- Với khoảng cách giữa nguồn phát sóng và thiết bị định hướng 

là 3,5km, sai số định vị tương ứng khi sử dụng các thiết bị là: 

 và . 

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRI ỂN CỦA ĐỀ TÀI 

KẾT LUẬN: 

Với mục tiêu tìm hiểu, nghiên cứu, đánh giá một số kỹ thuật 
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định hướng đơn kênh hiện đang sử dụng và hướng cải tiến nâng cao 

độ chính xác cho một trong các kỹ thuật định hướng đơn kênh, sau 

thời gian thực hiện đề tài, luận văn đã hoàn thành được các công việc 

sau: 

- Nghiên cứu lý thuyết về nguyên lý hoạt động của các kỹ thuật 

định hướng nguồn phát sóng vô tuyến điện. 

- Xây dựng biểu thức và sơ đồ thuật toán để tính toán ước lượng 

hướng sóng đến so với một hướng tham chiếu cho các kỹ thuật định 

hướng đơn kênh. 

- Đánh giá qua đồ thị, số liệu 3 kỹ thuật định hướng đơn kênh : 

Adcock/ Watson – Watt, Pseudo – Doppler, Phase Locked Loop trên  

3 yếu tố: Sai số tự nhiên khi ước lượng góc định hướng, sai số định 

hướng do tác động của nhiễu bên trong và sai số định hướng do tác 

động của nhiễu bên ngoài. Qua đánh giá cho thấy, Adcock/Watson – 

Watt vốn đã có một sai số tự nhiên khá lớn. Với hệ số mảng anten 

, sai số tự nhiên lớn nhất lên đến hơn 7o. Kích thước mảng 

anten bị giới hạn bởi  nên không thể tăng kích thước mảng 

anten để giảm sai số do tác động của nhiễu; Pseudo – Doppler cũng 

có sai số tự nhiên khi ước lượng hướng tín hiệu đến, nhưng sai số 

không đáng kể, với , sai số tự nhiên lớn nhất chưa đến 0.1o. 

Kích thước mảng anten không bị giới hạn nên ta có thể tăng kích 

thước mảng anten để giảm sai số định hướng do tác động của nhiễu; 

Phase Locked Loop, được cải tiến từ kỹ thuật định hướng Pseudo – 

Doppler, đã loại bỏ hẳn sai số tự nhiên khi ước lượng hướng tín hiệu 

đến nên có độ chính xác cao hơn Adcock/Watson–Watt và Pseudo–

Doppler. 

- Phần thực nghiệm, đã triển khai định hướng nguồn phát sóng 

vô tuyến điện trong thực tế trên 02 thiết bị : CUBIC DF4400 và 
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PA1555, đại diện cho 2 kỹ thuật định hướng: Adcock/ Watson – Watt 

và Pseudo – Doppler. Qua thực nghiệm cho thấy: Cũng như nghiên 

cứu lý thuyết, kết quả thực nghiệm của Adcock/Watson – Watt có sai 

số lớn hơn so với Pseudo – Doppler. Tuy nhiên, với bán kính các 

mảng anten và tần số nguồn phát trong thực nghiệm thì theo lý thuyết 

sai số định hướng của cả 2 phương pháp là gần bằng 0o, nhưng kết 

quả thực nghiệm là: , . Điều này là do ảnh 

hưởng của môi trường lan truyền sóng, độ ổn định của thiết bị, ... 

Định hướng nguồn phát sóng vô tuyến điện là lĩnh vực rộng 

lớn trong cả lý thuyết và thực tế sử dụng thiết bị. Nội dung luận văn 

giúp cho các kiểm soát viên có thêm một tài liệu tham khảo thiết 

thực, từ đó hiểu và sử dụng chủng loại thiết bị định hướng đúng với 

yêu cầu công việc. 

HƯỚNG PHÁT TRI ỂN CỦA ĐỀ TÀI:  

Để hoàn thiện hơn, đề tài còn có một số hướng nghiên cứu, 

phát triển sau: 

1. Để đánh giá đầy đủ hơn, nên xem xét thêm các trường hợp 

sai số định hướng do: Nhiễu đồng kênh, phân cực giữa tín hiệu và 

chấn tử anten, sự tác động giữa các chấn tử anten, … 

2. Giả thiết tín hiệu đến bộ định hướng là tín hiệu băng hẹp, 

nghĩa là mảng anten sử dụng có đáp ứng pha hoàn toàn với độ rộng 

băng của tín hiệu đến. Trường hợp tín hiệu đến là băng rộng 

(broadband) thì các kỹ thuật định hướng đơn kênh nêu trên còn áp 

dụng được không ?. 

3. Khi tính toán ước lượng góc định hướng đối với Phase 

Locked Loop, chúng ta giả thiết tín hiệu cần định hướng có dạng điều 

chế BPSK. Với tín hiệu có dạng điều chế khác, ví dụ QPSK, QAM 

hoặc điều chế tương tự, lúc đó vòng khóa pha Costas phải thay đổi 



27 

thế nào để ước lượng chính xác pha tín hiệu trên mỗi chấn tử anten. 

4. Quá trình tính toán ta giả thiết mảng anten Adcock của 

Watson – Watt có 4 chấn tử và mảng anten Pseudo – Doppler và 

Phase Locked Loop có 8 chấn tử. Cần nghiên cứu thêm trong trường 

hợp tăng số chấn tử trên mảng anten để tăng độ chính xác của phép 

định hướng. 

5. Tính toán ước lượng góc định hướng đối với nguồn phát 

sóng đang di chuyển. 

 


