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 Abstract: 

The Costas loop is a special type of Phase locked loop widely used in wireless communication 
systems. HF band always plays an important role in wireless communication systems with 
several  applications  in  many  areas.  In  this  paper,  the  modified Costas loop for frequency 
tracking in HF communication system is proposed.  The  improved  performance  in  phase  and  
frequency tracking is very important for Automatic Link Establishment (ALE) mechanism  in 
HF communication system  in order to  ensure the quality of wireless channels. The simulation 
results using Matlab for  Frequency  estimation  of  HF  signals  with  the  proposed architecture 
will be shown and analyzed to verify its performance.   
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Tóm tắt: 

Vòng khóa pha Costas là một loại vòng khóa pha đặc biệt được sử dụng rất rộng rãi trong các hệ  
thống thông  tin vô tuyến. Trong bài báo này, các tác giả đề xuất chỉnh sửa vòng khóa pha Costas 
nhằm ứng dụng cho khâu dò tìm tần số trong các hệ thống thông tin HF. Việc cải thiện hiệu năng 
làm việc của khâu dò tìm tần số là rất quan trọng đối với cơ chế tự động thiết lập kênh truyền 
trong các hệ thống  thông tin HF nhằm cải thiện chất lượng và hiệu quả của đường truyền. Các 
kết quả mô phỏng đối với việc dò tìm tần số sử dụng vòng khóa pha Costas đã chỉnh sửa sẽ được  
trình bày phân tích và đánh giá bằng công cụ mô phỏng Matlab nhằm chứng minh hiệu quả của 
vấn đề mà bài báo đã đề xuất.  

         Từ khóa: Vòng khóa pha (PLL); Vòng Costas; Tần số cao (HF); Tự động thiết lập kênh 
truyền (ALE); Điều chế hai biên (DSBSC); Điều chế đơn biên (SSBSC).  

 


