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Abstract: 
 

Single channel  Radio Direction Finding (DF) system has much more advantages such as more 
mobility and lower power consumption than Multi – channel DF system. In this paper, we 
propose a novel single DF system, which estimates the Direction Of Arrival (DOA) of 
incoming signal received by an M-element uniform circular antenna (UCA) array with a 
commutative switch followed by single channel Software Defined Radio (SDR) receiver. In 
this structure, the phase of the signal at each antenna element is estimated by Genetic 
Algorithm (GA) and then is processed to calculate the DOA information. By using GA, the 
DF system can operate with the lower convergence time in comparison with other single 
channel systems such as Phase Locked Loop or DFT based. Furthermore, this method can also 
extract the DOA with the small number of snapshots of signal. This fact means that the 
sampling frequency as well as the buffer capacity can be considerably reduced. The simulation 
results for DOA using the proposed approach will be shown and analyzed to verify its 
performance.                          
  

              Key words: Software Defined Radio (SDR); Direction Of Arrival (DOA); Uniform 
Circular Antenna Array (UCA); Genetic Algorithm (GA); Direction Finding (DF). 
 
 
Tóm tắt: 
 
 
Các ưu điểm của hệ thống định hướng vô tuyến đơn kênh so với các hệ thống định hướng đa 
kênh có thể kể đến đó là tính linh động và khả năng tiết kiệm năng lượng tiêu thụ. Trong bài 
báo này, chúng tôi đề xuất một kỹ thuật mới áp dụng cho các hệ thống định hướng vô tuyến 
đơn kênh được thiết kế dựa trên công nghệ vô tuyến điều khiển bằng phần mềm nhằm ước 
lượng hướng sóng tới của các tín hiệu được thu bởi dàn ăng ten đồng dạng tròn gồm M phần 
tử. Trong hệ thống này, pha của tín hiệu tới từng phần tử ăng ten sẽ được ước lượng dựa trên 
thuật toán di truyền để từ đó xác định ra hướng tới của tín hiệu. Bằng cách sử dụng thuật toán 
GA, hệ thống sẽ xác định được hướng của tín hiệu tới nhanh hơn so với các hệ thống áp dụng 
thuật toán DFT hoặc sử dụng các bộ vòng khóa pha. Các kết quả mô phỏng việc ước lượng 
DOA sử dụng phương pháp đề xuất sẽ được phân tích và đánh giá trong bài báo này.  
 
 
             Từ khóa: Vô tuyến điều khiển bằng phần mềm (SDR); Hướng sóng tới; Dàn ăng ten 
đồng dạng tròn đều (UCA); Thuật toán di truyền (GA), Định hướng sóng tới (DF).     

  

 


