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Tóm tắt

Hiện tại, Mỹ đang thực hiện chương trình nâng cấp hệ thống GPS lên thế hệ thứ III, trong đó,
dành riêng tín hiệu trên tần số L5 để cung cấp dịch vụ định vị cho các ứng dụng có liên quan đến
an toàn sinh mạng (Safety of Life – SoL), như: hàng không, hàng hải, đường sắt. . . Do ra đời sau
tín hiệu truyền thống L1 C/A đang được sử dụng rộng rãi hiện nay, tín hiệu L5 có nhiều ưu điểm
trong cấu trúc tín hiệu, cũng như khả năng chống nhiễu. Vì vậy, để tận dụng các ưu điểm của tín
hiệu mới L5, cũng như đáp ứng yêu cầu cao của các ứng dụng SoL, bài báo đề xuất phương pháp
dò tín hiệu độ nhạy cao ứng dụng trong bộ thu GPS L5. Phương pháp đề xuất được chứng minh có
độ nhạy dò tín hiệu cao hơn các phương pháp đang được sử dụng, trong khi độ phức tạp tính toán
so sánh được với phương pháp truyền thống ngay cả tín hiệu nhận được có năng lượng thấp.

Currently, the U.S government is implementing the GPS modernization program with the devel-
opment of various next-generation signals. Among which, the GPS L5 is dedicated for safety-of-life
(SoL) applications such as aviation, marine, railways, etc. Aiming at providing better accuracy and
availability, L5 signal has many advantages with respect to the widely used legacy signal L1 C/A
in term of signal structures, as well as anti-jamming capability. To exploit all the advantages given
by this signal as well as to meet the highly demanding requirements of SoL applications, this
paper proposes a new acquisition method, which improves the sensitivity for GPS L5 receivers. The
proposed method is proved that having a higher sensitivity than the other methods which are being
utilized. In addition, the complexity is acceptable with respect to traditional methods even in the
case of low power level signal.

1. Đặt vấn đề

Để xác định được vị trí, bộ thu GPS cần thực hiện 3 công việc chính: (1) đồng bộ tín hiệu
(signal synchronization), (2) giải điều chế (data demodulation) và (3) tính toán vị trí, thời
gian và vận tốc (Position, Velocity and Time - PVT - Computation). Trong đó, với vai trò là
khối đầu tiên trong phần xử lý tín hiệu số, khối đồng bộ tín hiệu đóng vai trò quan trọng
nhất quyết định sự thành công của chức năng định vị. Về cơ bản, khối đồng bộ tín hiệu gồm
2 tiến trình: dò tín hiệu (acquisition); và bám tín hiệu (tracking). Tiến trình dò tín hiệu sẽ
thực hiện việc: (i) xác định các vệ tinh trong tầm nhìn, và (ii) ước lượng “thô” độ lệch mã
trải phổ và độ dịch tần số sóng mang gây ra do hiệu ứng Doppler. Sau đó, kết quả ước lượng
sẽ được chuyển giao cho tiến trình bám tín hiệu, tiến trình này sẽ thực hiện việc ước lượng
“mịn” và bám động theo tín hiệu thực tế thu được từ vệ tinh. Với trình tự thực hiện như trên,
tiến trình dò tín hiệu đóng vai trò quan trọng và có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của cả
khối đồng bộ. Vì vậy, bài báo này đề cập đến việc phát triển phương pháp xử lý tín hiệu mới
ứng dụng cho tiến trình dò tín hiệu trong bộ thu GPS hoạt động với tín hiệu mới L5.

(1) Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ định vị sử dụng vệ tinh (NAVIS), Trường Đại học Bách
Khoa Hà Nội
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Từ khi ra đời đến nay, GPS cung cấp dịch vụ dân dụng duy nhất trên tần số L1 (tín hiệu
L1 C/A). Tín hiệu L1 C/A được thiết kế dựa trên các công nghệ từ những năm 70 của thế
kỷ trước nên có nhiều hạn chế trong khả năng chống nhiễu cũng như không có cơ chế báo
hiệu về độ tin cậy của dịch vụ. Các nhược điểm này cản trở việc ứng dụng GPS trong các
dịch vụ an toàn sinh mạng (Safety of Life - SoL), ví dụ: hàng không (đặc biệt trong cất và
hạ cánh), hàng hải, đường sắt... Trong bối cảnh đó, thế hệ GPS thứ III của Mỹ (GPS-III) đã
dành riêng tín hiệu phát trên tần số L5 cho các ứng dụng SoL. Các vệ tinh GPS thuộc loại
Block III-A sẽ phát tín hiệu này quảng bá tới người sử dụng toàn cầu, vệ tinh đầu tiên thuộc
loại này được dự kiến đưa lên quỹ đạo vào năm 2014.

Về cơ bản, so với tín hiệu truyền thống L1 C/A, tín hiệu GPS L5 có các ưu điểm nổi bật
sau: (i) cấu trúc tín hiệu tiên tiến (đa kênh, mã trải phổ tối ưu. . . ); (ii) công suất truyền lớn
hơn 2 lần so với tín hiệu L1 C/A; (iii) băng thông tín hiệu lớn hơn 10 lần so với L1 C/A dẫn
tới độ tăng ích xử lý tăng 10 lần; (iv) mã trải phổ dài hơn (gấp 10 lần L1 C/A, dẫn đến khả
năng chống nhiễu tốt hơn); (v) và nằm trong băng tần số dành riêng cho các dịch vụ định vị
vô tuyến hàng không (ít bị ảnh hưởng bởi nhiễu của các hệ thống khác cũng như tăng khả
năng sẵn sàng triển khai dịch vụ) [1].

Các ưu điểm nêu trên của tín hiệu GPS L5 cũng đồng nghĩa với các thách thức mới đặt
ra với các cấu trúc xử lý tín hiệu trong bộ thu GPS nói chung, và tiến trình dò tín hiệu nói
riêng để tận dụng các ưu điểm mang lại của tín hiệu, trong khi vẫn giữ độ phức tạp tính
toán ở mức độ hợp lý. Hiện tại trên thế giới đã có một số nghiên cứu trong việc phát triển
các phương pháp dò tín hiệu dành riêng cho tín hiệu L5 [2]–[4]. Trong [2], các tác giả đã
phát triển phương pháp dò tín hiệu đa kênh cho tín hiệu L5, phương pháp này mang lại 2 dB
độ tăng ích (độ nhạy dò tín hiệu) so với phương pháp truyền thống đơn kênh. Tuy nhiên, do
phương pháp sử dụng phối hợp không cố kết các giá trị tương quan có độ dài ngắn (1 ms)
nên độ tăng ích xử lý hay độ nhạy dò tín hiệu còn hạn chế.

Trong bối cảnh tín hiệu L5 ra đời nhằm cung cấp dịch vụ định vị SoL cho các ứng dụng
đặc biệt, vì vậy, bộ thu GPS L5 có yêu cầu cao về độ nhạy dò tín hiệu. Xuất phát từ thực tế
này, bài báo đề xuất phương pháp dò đa kênh dành riêng cho tín hiệu GPS L5. Trong đó, (i)
kiến trúc dò trên từng kênh được thiết kế tính tới đặc trưng đa cấp của mã trải phổ của tín
hiệu quan trọng đặc thù của hệ thống GPS này; (ii) việc kết hợp giữa 2 kênh được thực hiện
theo phương pháp kết hợp so sánh, phương pháp đã được chứng minh là tối ưu nhất trong
cải thiện độ nhạy dò tín hiệu cho tín hiệu Galileo E1 OS [5].

Đánh giá hiệu năng của phương pháp đã chứng minh độ nhạy thu được tăng 3.5 dB so với
phương pháp dò đa kênh trong [2], cũng như tăng 5.5 dB so với phương pháp truyền thống.

Cấu trúc của bài báo gồm: Mục 2 trình bày khái quát về cấu trúc tín hiệu GPS L5, cũng
như các phương pháp dò tín hiệu L5 hiện tại. Trong mục 3, phương pháp dò đa kênh kết
hợp so sánh cho L5 được trình bày về kiến trúc phương pháp, cũng như các phân tích lý
thuyết của các tham số hiệu năng. Mục 4 đưa ra các kết quả phân tích đánh giá hiệu năng
của phương pháp đề xuất trong tương quan so sánh với các phương pháp hiện có. Cuối cùng,
phần kết luận tóm tắt nội dung bài báo và đưa ra phương hướng phát triển tiếp theo.
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Hình 1 . Kiến trúc quá trình dò tín hiệu

2. Tổng quan về phương pháp dò tín hiệu GPS L5

2.1. Cấu trúc tín hiệu GPS L5

Tín hiệu L5 [1] được điều chế QPSK với tần số sóng mang là 1176.45 MHz. Tín hiệu này
có cấu trúc gồm 2 thành phần: (i) đồng pha (in-phase), và (ii) vuông pha (quadrature). Mỗi
thành phần có 1 mã trải phổ khác nhau với cùng tốc độ 10.23 MHz. Thành phần đồng pha
còn được gọi là kênh dữ liệu do mang bản tin định vị. Thành phần vuông pha còn được gọi
là kênh hoa tiêu (pilot) do chỉ chứa mã trải phổ và không mang dữ liệu. Tín hiệu GPS L5
thu được sau khi số hoá có thể được biểu diễn như sau [1]:

r[n] =
√
P{d[n+ θ]NH10[n+ θ]XI[n+ θ]cos(2π(fIF + fd)nTs + φ)

+NH20[n+ θ]XQ[n+ θ]sin(2π(fIF + fd)nTs + φ)}+ nw[n] (1)

trong đó, P là công suất của tín hiệu, d(t) là dữ liệu chứa nội dung bản tin định vị quảng
bá bởi vệ tinh GPS với tốc độ dòng bit: 100 bps.

Tín hiệu L5 sử dụng mã trải phổ đa cấp trên mỗi kênh tín hiệu. Trên kênh dữ liệu, mã trải
phổ là tích của mã sơ cấp XI(t) và mã thứ cấp NH10(t). Trong khi kênh hoa tiêu sử dụng
các mã sơ cấp XQ(t) và mã thứ cấp NH20(t). Các mã sơ cấp được dùng để định danh cho
vệ tinh GPS và có tốc độ chip 10.23 Mcps, với chu kỳ mã tương đương 1 ms. Trong khi, các
mã trải phổ thứ cấp sử dụng mã Neuman-Hoffman (NH) với tốc độ chip 1 Kcps, với độ dài
10 chip cho kênh dữ liệu và 20 chip cho kênh hoa tiêu.

Trong (1), nw[n] là nhiễu cộng có phân bố chuẩn (Additive White Gaussian Noise - AWGN)
với (µ = 0, σ = σ2

n); fIF và fd lần lượt là tần số trung gian và tần số dịch Doppler. Ts là
chu kỳ lấy mẫu, θ và φ tương ứng là độ trễ mã trải phổ (mẫu) và độ lệch pha ban đầu của
tín hiệu (rad).

2.2. Các phương pháp dò tín hiệu GPS L5 hiện tại

Nhiệm vụ của khối dò tín hiệu trong bộ thu GPS là: (i) xác định số hiệu vệ tinh đang
phát quảng bá tín hiệu trên bầu trời (thông qua số hiệu mã trải phổ c[n], đối với L5 là mã sơ
cấp XI và XQ); và (ii) ước lượng các tham số đặc trưng của tín hiệu đó (fd và θ). Phương
pháp cơ bản để thực hiện bước này là sử dụng phép tính tương quan để so sánh tín hiệu
thu được với tín hiệu “thử” sinh ra ở phía bộ thu. Tín hiệu do bộ thu sinh ra sử dụng bộ
tham số (c, fd, θ) được cho là “giống” với tín hiệu thu được nếu giá trị tương quan vượt quá
ngưỡng V được xác định trước. Khi đó (c, fd, θ) là bộ tham số ước lượng của tín hiệu thu
được từ vệ tinh (xem Hình 1 ). Trong thực tế, do tín hiệu từ vệ tinh GPS truyền xuống có
năng lượng rất nhỏ, vì vậy, sau bộ tương quan xuất hiện thêm bộ phối hợp sau tương quan,
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Hình 2 . Sơ đồ thực hiện dò đơn kênh tín hiệu GPS L5

với mục đích phối hợp nhiều giá trị tương quan tại các đoạn tín hiệu liên tiếp để tăng cường
khả năng phát hiện đỉnh tương quan trong nền tạp âm. Thông thường, bộ phối hợp sau tương
quan sẽ sử dụng một trong các phương pháp phối hợp bao gồm: (i) phối hợp cố kết (coherent
combination), (ii) phối hợp không cố kết (non-coherent combination) và (iii) phối hợp vi sai
(differential combination) [5]–[7].

2.3. Phương pháp dò đơn kênh truyền thống áp dụng cho tín hiệu L5

Đối với L5, hai kênh tín hiệu sử dụng hai mã trải phổ khác nhau, vì vậy, quá trình dò đơn
kênh tín hiệu có thể thực hiện trên một trong hai kênh (xem Hình 2 ) Thực hiện dò tín hiệu
trên kênh dữ liệu, ta có hàm tương quan như sau:

RD =
L−1∑
n=0

r[n]XI[n+ θ] exp j2π(fIF + fd)nTs (2)

với L = bTcoh
Ts
c là tổng số mẫu tín hiệu trong đoạn tín hiệu dài Tcoh (s) dùng để tính tương

quan. XI[n] là mã trải phổ sinh ra ở phía bộ thu, θ và fd tương ứng là các giá trị thử của độ
trễ mã trải phổ (mẫu) và tần số dịch Doppler (Hz). Bỏ qua thành phần tần số cao và tương
quan của các thành phần khác mã trải phổ, ta có:

RD = xD + wD (3)

Trong đó:
xD =

√
P

L−1∑
n=0

d[n+ θ]NH10[n+ θ]XI[n+ θ]XI[n+ θ]e−j(2π(fd−fd)nTs+φ)

wD =
L−1∑
n=0

nw[n]XI[n+ θ]ej2π(fIF+fd)nTs

(4)

Tương tự đối với kênh hoa tiêu, ta có:
xP = j

√
P

L−1∑
n=0

NH20[n+ θ]XQ[n+ θ]XQ[n+ θ]e−j(2π(fd−fd)nTs+φ)

wP =
L−1∑
n=0

nw[n]XQ[n+ θ]ej2π(fIF+fd)nTs

(5)

Để loại bỏ sự tác động của giá trị chưa biết (-1 hoặc 1) của bit dữ liệu cũng như các phần dư
của pha sóng mang, hàm S = |R|2, hay còn gọi là hàm số nhập nhằng chéo (Cross Ambiguity
Function - CAF), được sử dụng thay thế cho hàm tương quan R trong so sánh ngưỡng xác
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Hình 3 . Sơ đồ thực hiện dò đa kênh tín hiệu GPS L5

định đỉnh tương quan. Sau bộ tương quan, phương pháp phối hợp không cố kết được sử dụng,
vì vậy, biến quyết định đem vào so sánh ngưỡng, SKD , có giá dạng:

SKD =
K∑
i=1

|RD,i|2 =
K∑
i=1

|RDI,i|2 + |RDQ,i|2 (6)

Lưu ý rằng: tín hiệu L5 sử dụng mã thứ cấp NH với mỗi chip của mã này dài 1 ms, vì vậy,
để tránh ảnh hưởng của hiện tượng đổi dấu mã NH (giữa -1 và 1) lên kết quả tính tương
quan (2), thời gian tính tương quan Tcoh = 1 ms.

2.4. Phương pháp dò đa kênh tín hiệu L5

Do năng lượng của tín hiệu L5 phân bố đều trên cả kênh dữ liệu và kênh hoa tiêu, vì vậy,
việc dò tín hiệu trên 1 kênh sẽ không tận dụng hết năng lượng của toàn bộ tín hiệu, do đó,
phương pháp kết hợp dò trên cả 2 kênh được đề xuất (xem Hình 3 ) Phương pháp này sử
dụng hàm CAF như sau:

SKD = |RD|2 + |RP |2 = |RDI |2 + |RDQ|2 + |RPI |2 + |RPQ|2 (7)

Sử dụng phối hợp không cố kết sau tương quan, ta có:

SKD =
K∑
i=1

|RD,i|2 + |RP,i|2

=
K∑
i=1

|RDI,i|2 + |RDQ,i|2 + |RPI,i|2 + |RPQ,i|2 (8)

Trong đó, Tcoh = 1 ms, K = 15, 40, 60 [2].

Các tác giả trong [2] đã thực hiện đánh giá hiệu năng hai phương pháp dò tín hiệu GPS
L5 ở trên, các kết quả thu được cho thấy, sử dụng dò đa kênh cho độ nhạy cao hơn 2 dB so
với dò đơn kênh truyền thống.
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(a)

(b)

Hình 4 . Sơ đồ khối phương pháp kết hợp so sánh. (a) Khối tính tương quan;
(b) Khối kết hợp so sánh hai kênh: dữ liệu (D), và hoa tiêu (P)

3. Phương pháp dò tín hiệu L5 dựa trên phối hợp so sánh đa kênh

3.1. Kiến trúc đề xuất

Trong phần này bài báo giới thiệu phương pháp dò tín hiệu đa kênh dành riêng cho tín
hiệu L5. Hình 4 giới thiệu sơ đồ khối của phương pháp. Theo như hình vẽ, khác với các
phương pháp trình bày trong mục 2, phương pháp này sử dụng mã trải phổ đa cấp (không
phải mã sơ cấp). Vì vậy, khối sinh mã NH được thêm vào kiến trúc dò tín hiệu. Như đã trình
bày trong 2-A, mã NH của kênh dữ liệu gồm 10 chip, của kênh hoa tiêu gồm 20 chip. Các
mã này được thiết kế sao cho tối ưu tính chất tương quan của mã đa cấp. Do mã NH được
tham gia vào quá tình tìm kiếm (dò) tín hiệu, nên các chip của mã là giá trị biết trước khi
sinh tín hiệu “thử” tại bộ thu (dò tín hiệu sẽ tìm đoạn tín hiệu trùng với đoạn tín hiệu thử
này qua bộ tương quan). Do đã biết trước mã NH, nên thay vì sử dụng phối hợp không cố
kết sau tương quan (để loại trừ sự biến thiên giữa -1 và 1 của mã NH như (6) và (8)), bộ
phối hợp sau tương quan sẽ sử dụng phối hợp cố kết, do phương pháp này cho hiệu quả cao
hơn trong nâng cao độ nhạy dò [7].

Như vậy, đầu ra của bộ phối hợp sau tương quan sẽ có dạng:

RK
D =

K∑
i=1

RD,i =
K∑
i=1

{NH10[i]
L−1∑
n=0

s[n]XI[n+ θ]ej2π(fIF+fd)nTs} (9)

Tuy nhiên, trong (9), trên kênh dữ liệu vẫn còn thành phần d[n] có giá trị chưa biết (thay đổi
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Hình 5 . Phối hợp cố kết với K = 10 trên kênh dữ liệu

Hình 6 . Thành phần tín hiệu sau tương quan trên 2 kênh

giữa -1 và 1 theo mỗi 10 ms), vì vậy, để kết quả phối hợp cố kết không bị ảnh hưởng bởi sự
đảo dấu thì K ≤ 10. Trong phương pháp này để nâng cao tối đa độ nhạy của phương pháp,
K được chọn bằng 10. Hình 5 thể hiện việc phối hợp cố kết giữa tín hiệu thử và tín hiệu
nhận được trên kênh dữ liệu.

Đối với kênh hoa tiêu, chu kỳ mã NH là 20 ms, quá trình tính toán trên tương quan trên
kênh này được thực hiện tương tự như với kênh dữ liệu (xem (9)).

Bên cạnh phối hợp trên từng kênh như vừa trình bày, việc phối hợp các kênh với nhau
cũng sẽ góp phần tăng hiệu quả dò tín hiệu, bởi như đã đề cập trong 2-D việc kết hợp này sẽ
tận dụng tốt hơn tổng năng lượng tín hiệu đang được chia đều trên hai kênh theo như thiết
kế tín hiệu L5. Khác với [8], việc kết hợp hai kênh dữ liệu và hoa tiêu không được thực hiện
theo cách phối hợp cố kết và không cố kết thông thường, trong kiến trúc dò tín hiệu này
phương pháp kết hợp so sánh (comparing combination – CC) (Hình 4 (b)) được lựa chọn.
Trong [5], phương pháp CC được chứng minh là phương pháp tối ưu trong việc tăng độ nhạy
dò tín hiệu thông qua kết hợp hai kênh dữ liệu và hoa tiêu cho tín hiệu đa kênh Galileo E1
OS.

Do hai kênh tín hiệu L5 trực giao với nhau, nên tín hiệu nhận được từ vệ tinh có thể xuất
hiện ở một trong hai dạng: (xD − jxP ) hoặc (xD + jxP ). Vì vậy, việc kết hợp hai kênh có
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thể được thực hiện theo một trong hai phương án:{
(D+P): với RK

D+P = RK
D + jRK

P = R, hoặc
(D-P): với RK

D−P = RK
D − jRK

P = R∗
(10)

Tuy nhiên, do trong 10 ms thì cả NH10, NH20 và d (data) đều không đổi dấu, vì vậy, phương
án kết hợp nào trong (10) trùng dấu với các thành phần trong tín hiệu vào sẽ cho giá trị phối
hợp lớn hơn phương án còn lại. Ví dụ trong Hình 6 , (D+P) là phối hợp “gần” với tín hiệu
nhận được hơn, vì vậy (D+P) được lựa chọn thay vì (D-P). Tuy nhiên, khi thực hiện dò tín
hiệu, các tham số của tín hiệu chưa được biết, vì vậy, chưa thể biết (D+P) hay (D-P) sẽ hiệu
là lựa chọn đúng. Để giải quyết vấn đề này, phương án kết hợp so sánh giữa hai giải pháp
và lựa chọn giải pháp cho giá trị tương quan lớn hơn được đề xuất như sau:

SKD±P = (RK
D±P )2 (11)

SKCC = max{SKD−P ;SKD+P} (12)

với SCC là biến quyết định đỉnh tương quan của phương pháp phối hợp so sánh

3.2. Phân tích các tham số hiệu năng của phương pháp dò tín hiệu đề xuất

Hiệu quả của các phương pháp dò tín hiệu được đánh giá bởi các thông số: xác suất “báo
hiệu” sai vệ tinh Pfa (không có vệ tinh nhưng lại trả về là phát hiện được vệ tinh đó), và xác
suất phát hiện đúng vệ tinh Pd (có vệ tinh và phát hiện được vệ tinh đó), các thông số này
được định nghĩa như sau:

Pfa =

∞∫
V

f(s|H0)ds (13)

Pd =

∞∫
V

f(s|H1)ds (14)

trong đó, V là giá trị ngưỡng của hàm CAF để xác định có hay không có vệ tinh, f(s|H0)
và f(s|H1) là các hàm mật độ xác suất có điều kiện của giá trị s của hàm CAF trong các
giả thiết: H0 (không có vệ tinh) và H1 (có vệ tinh) [7].

3.2.1. Xác suất báo hiệu sai Pfa: Theo chứng minh trong Phụ lục A, ta có: (RK
D −

jRK
P )I,Q ∼ N (0, Kσ2

w). Vì vậy, SKD−P có phân phối Chi bình phương trung tâm với bậc tự
do bằng 2 [5], [9]:

Pfa,D−P = exp

(
− V

2Kσ2

)K−1∑
i=0

1

i!

(
V

2Kσ2

)
(15)

Giá trị Pfa,D+P có biểu diễn tương tự như (15). Đặt FCC là hàm phân phối tích luỹ (cdf) của
SCC trong (12) ta có:

FCC(V ) = P (SCC ≤ V ) = P (max{SD−P , SD+P} ≤ V )

= P (SD−P ≤ V, SD+P ≤ V ) (16)
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Do SD−P và SD−P là hai biến ngẫu nhiên độc lập nên:

P (SD−P ≤ V, SD+P ≤ V ) = P (SD−P ≤ V )P (SD+P ≤ V ) (17)
⇐⇒ FCC(V ) = FD−P (V )FD+P (V )

Mặt khác, dưới giả thiết H0 ta có: F (V ) + Pfa(V ) = 1, vì vậy:

Pfa,CC = 1− FCC(V )

= 1− P (SKD−P ≤ V )P (SKD+P ≤ V )

= 1− [1− Pfa,D−P ]2 (18)

3.3. Xác suất phát hiện đúng Pd

Không mất tính tổng quát, giả sử phối hợp (D-P) cho giả thiết H1, vì vậy, (D+P) cho giả
thiết còn lại H0 (do thành phần tín hiệu của hai kênh triệt tiêu lẫn nhau).

Do: (RK
D−jRK

P )I,Q ∼ N (2KGe−j2π(fd−fd)nTs , Kσ2
w), SKD−P có phân phối Chi bình phương

phi trung tâm với bậc tự do là 2, tham số phi trung tâm là:

αD =

√(
2KG cos(2π(fd − fd)nTs)

)2
+
(
−2KG sin(2π(fd − fd)nTs)

)2
= 2KG (19)

Nên:

Pd,D−P = Q1

(
2
√
KG

σw
,

√
V√
Kσw

)
(20)

với Q(.) là hàm Marcum Q [9].

Như vậy, tương tự như phân tích trong tính toán Pfa hàm mật độ xác suất của mô hình
kết hợp so sánh có dạng:

Pd,CC = 1− P (fD+P (s|H0) < V )P (fD−P (s|H1) < V )

= 1− (1− Pfa,D+P )(1− Pd,D−P )

= 1− [1− Pfa,D+P ]

[
1−Q1

(
2
√
KG

σw
,

√
V√
Kσw

)]
(21)

4. Đánh giá hiệu năng phương pháp dò tín hiệu đề xuất

Trong phần này, hiệu năng của phương pháp dò tín hiệu đa kênh kết hợp so sánh (CC) sẽ
được kiểm nghiệm trong tương quan so sánh với các phương pháp đang được ứng dụng cho
tín hiệu L5 đã được trình bày trong mục II, cụ thể: phương pháp truyền thống dò đơn kênh
(SC), và phương pháp dò đa kênh phối hợp không cố kết (DC) [2]. Tín hiệu sử dụng là tín
hiệu mô phỏng được sinh bởi bộ tạo tín hiệu chuẩn NFUELS [10].

Hình 7 thể hiện đường cong hoạt động của bộ thu (Receiver Operating Curve – ROC) khi
tín hiệu L5 có năng lượng C/N0 = 25 (dB-Hz). Đường ROC thể hiện hiệu năng của bộ thu
trong mối tương quan giữa Pfa và Pd. Trên Hình 7 , đường ROC thu được thông qua phân
tích lý thuyết (mục 3-B) và thu được thông qua mô phỏng Monte Carlo trùng nhau, điều này
kiểm chứng các phân tích lý thuyết trong 3-B, do vậy, các tham số Pfa và Pd trong 3-B có
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Hình 7 . Xác suất phát hiện vệ tinh Pd tương ứng tại C/N0 = 25 dB-Hz

thể được sử dụng trực tiếp trong thiết kế dò tín hiệu cho bộ thu L5 hoạt động thực tế (ví dụ:
xác định ngưỡng quyết định đỉnh tương quan V phù hợp với các tham số hiệu năng, Pfa và
Pd, mong muốn).

Hình 8 thể hiện sự so sánh về độ nhạy giữa phương pháp đề xuất CC, với phương pháp
đơn kênh SC, cũng như phương pháp đa kênh DC với các tín hiệu có năng lượng khác nhau
C/N0 = 25 ÷ 40 (dB-Hz) với cùng số lần phối hợp sau tương quan (K = 10), trong điều
kiện cố định Pfa.

Trong thiết kế bộ thu GPS, cặp giá Pfa = 0.01 và Pd = 0, 9 thường được sử dụng để xác
định ngưỡng phát hiện tín hiệu vệ tinh [11]. Theo cặp giá trị xác suất đó, so với dò tín hiệu
đa kênh DC, phương pháp đề xuất CC giúp bộ thu tăng độ nhạy 3.5 dB, còn so với dò đơn
kênh SC độ cải thiện là 5.5 dB. Ngoài ra, so sánh với SC, DC có độ nhạy tăng 2 dB (tương
tự như kết quả thu được trong [2]).

Ngoài ra, do sử dụng mã NH trong dò tín hiệu nên khi dò tín hiệu thành công sử dụng
CC, đồng bộ bit trên kênh dữ liệu cũng được xác đinh, điều này không được đảm bảo khi
sử dụng SC và DC.

Để so sánh độ phức tạp của các phương pháp, tham số thời gian dò tín hiệu trung bình
(Mean Acquisition Time – MAT) được sử dụng. Theo định nghĩa trong [7], MAT là tham số
quan tâm cả độ phức tạp tính toán cũng như độ nhạy của phương pháp dò tín hiệu. Hình 9
thể hiện MAT của các phương pháp khi năng lượng tín hiệu thay đổi. Khi năng lượng tín

hiệu thấp (Hình 9 ), khả năng thành công khi dò tín hiệu của các phương pháp đều thấp, vì
vậy, SC do đòi hỏi độ phức tạp tính toán thấp sẽ cho giá trị MAT thấp nhất. Khi năng lượng
tín hiệu tăng dần lên C/N0 ≥ 21 dB-Hz các phương pháp dò tín hiệu cho khả năng thành
công cao hơn, lúc này, độ nhạy đóng vai trò quyết định, vì vậy, MAT của CC tiệm cận gần
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với giá trị của SC và thấp hơn SC. Điều này chứng tỏ độ nhạy cao của CC có thể bù đắp
cho việc tăng độ phức tạp tính toán khi thực hiện dò tín hiệu đồng thời trên cả hai kênh so
với thực hiện trên một kênh như trường hợp SC.

5. Kết luận

Bài báo trình bày phương pháp dò tín hiệu có độ nhạy cao dành riêng cho tín hiệu GPS
L5, tín hiệu được dùng để cung cấp dịch vụ định vị cho các ứng dụng ảnh hưởng đến an
toàn sinh mạng (Safety of Life – SoL). Phương pháp đề xuất sử dụng mã trải phổ đa cấp để
dò tín hiệu, cũng như phối hợp đồng thời hai kênh của tín hiệu L5 nhằm tận dụng tối đa ưu
điểm của cấu trúc tín hiệu L5 tiên tiến. Quá trình đánh giá hiệu năng của phương pháp đã
chứng minh độ nhạy được tăng thêm 3.5 dB so với phương pháp dò đa kênh hiện tại, cũng
như tăng thêm 5.5 dB so với phương pháp dò đơn kênh truyền thống, trong khi độ phức tạp
tính toán thể hiện qua tham số thời gian dò tín hiệu trung bình tiệm cận về phương pháp đơn
kênh ngay cả khi năng lượng tín hiệu nhận được là thấp C/N0 ≥ 24 dB-Hz.

Phụ lục A
Phân phối xác suất của (RK

D − jRK
P )I,Q

Từ (9) và (10) ta có:

RK
D−P = RK

D − jRK
P =

K∑
i=1

RD,i − j
K∑
i=1

RP,1

=
K∑
i=1

NH10[i+ ∆i]
L−1∑
n=0

nw[n]XI[n+ θ]ej2π(fIF+fd)nTs

−j
K∑
i=1

NH20[i+ ∆i]
L−1∑
n=0

nw[n]XQ[n+ θ]ej2π(fIF+fd)nTs (22)

(
RK
D − jRK

P

)
=

K∑
i=1

NH10[i+ ∆i]
L−1∑
n=0

nw[n]XI[n+ θ] cos
(
2π(fIF + fd)nTs

)
−

K∑
i=1

NH20[i+ ∆i]
L−1∑
n=0

nw[n]XQ[n+ θ] sin
(
2π(fIF + fd)nTs

)
(23)

Do đó:

(σKD−P,I)
2

= Kσ2
n

L−1∑
n=0

[
XI[n+ θ] cos

(
2π(fIF + fd)nTs

)]2
+Kσ2

n

L−1∑
n=0

[
−XQ[n+ θ] sin

(
2π(fIF + fd)nTs

)]2
' KL

2
σ2
n +

KL

2
σ2
n = Kσ2

n (24)

Như vậy, (RK
D − jRK

P )I,Q ∼ N (0, Kσ2
w).
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