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1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án: 

 Mục đích nghiên cứu của luận án 

 - Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng chất lượng thuật toán xử lý trường phối 

hợp thích nghi DL trong việc phát hiện mục tiêu ngầm.  

  - Nghiên cứu xây dựng một thuật toán trong xử lý tín hiệu Sonar thụ động có 

khả năng nâng cao chất lượng phát hiện định vị mục tiêu ngầm trong điều kiện thủy 

văn phức tạp ở Việt Nam trên cơ sở tổng hợp, phát triển các thuật toán đã có. 

 Đối tượng nghiên cứu của luận án 

- Các thuật toán xử lý trường phối hợp MFP, các thuật toán MFP thích nghi. 

- Những vấn đề liên quan đến lan truyền âm trong nước biển; các phương 

pháp mô hình hóa truyền sóng âm trong vùng biển nông. 

- Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đền việc lan truyền sóng âm, cũng như ảnh 

hưởng đến hiệu quả việc truyền sóng âm trong vùng biển nông. 

- Khảo sát tính toán, mô phỏng, đánh giá hiệu quả của thuật toán đề xuất so 

với một số thuật toán đã trước đó. 
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2. Phương pháp nghiên cứu: 

 - Dùng phương pháp giải tích và phương pháp tính trong việc giải phương 

trình sóng, xử lý tính toán dữ liệu đo, tính toán ước lượng ma trận đảo và các bước 

khác trong quá trình thực hiện thuật toán. 

- Kết hợp các phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu đo,  xử lý dữ liệu, mô 

phỏng, đánh giá kết quả thuật toán b ng lập trình sử dụng MATLAB. 

3. Các kết quả chính: 

Các đóng góp chính của luận án bao gồm: 

- Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng phát hiện, định vị mục tiêu 

sử dụng thuật toán xử lý trường phối hợp thích nghi DL đối với một vùng nước nông 

điển hình ở Việt Nam. Kết quả khảo sát chỉ ra những yếu tố môi trường truyền âm 

trong biển ảnh hưởng đến chất lượng phát hiện định vị mục tiêu trong Sonar thụ 

động với thuật toán DL, làm rõ thêm những giá trị của từng yếu tố gây sai số. 

 - Đề xuất thuật toán tải đường chéo cải tiến IDL trên cơ sở điều chỉnh véc tơ 

trọng số của thuật toán DL giúp cải thiện độ phân giải và t  số đỉnh trên nền  PBR) 

của hàm bề m t trong phát hiện định vị mục tiêu cho Sonar thụ động sử dụng 

phương pháp trường phối hợp thích nghi. 
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