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ينييييتست يپ
مهرداد نادري

mehrdad.naderi@gmail.comدانشگاه صنعتی مالک اشتر

یک مدوالتور ساختطراحی و نتیجه یک کار پژوهشی است که به مقالهاین 
QPSK با نرخ بیت متغیر جهت تست زنجیره دریافت ایستگاه زمینی ماهواره

هاي سنجش از دور می پردازد. طراحی مدوالتور بگونه اي انجام شده است که 
کاربر توانایی فعال یا غیر فعال کردن کدینگ گري و دیفرانسیل را داشته 

تغییر دهد و همچنین شیفت باشد, از سوي دیگر بتواند نرخ بیت ارسالی را
داپلر و سطح توان را به میزان دلخواه به سیگنال خروجی اعمال نماید. و در 

ادامه فیلترمنطبق را مطابق با نیاز از دو نوع فیلتر موجود انتخاب کند.
انجام 720MHZبه مقدارIFو فرکانس 105Mbpsطراحی براي نرخ بیت تا 

سازي نرم افزاري، شبیه سازي و سنتز گرفته است، نتایج حاصل از شبیه
سخت افزاري و پیاده سازي جهت مقایسه آورده شده است.

، نرخ بیت متغیر، فیلتر شکل مدوالسیون با نرخ بیت باال:
دهی پالس صعودي کسینوسی، فرکانس داپلر

مقدمه-1
طور معمول براي ارسال داده تصویر به ایسـتگاه  هاي سنجش از دور به ماهواره

کنند که بسته بـه میـزان رزولوشـن    استفاده میQPSKزمینی از مدوالسیون 
هـاي ایسـتگاه   یکی از گلوگـاه تصویر، نرخ بیت ارسالی متفاوت اما باالیی دارند.

شـد تـا بتـوان در    بایافـت مـ  یدريهازیرسیستمتستزمینی سنجش از دور، 
. انجام دهدیبدرستف محوله خود را یزمان گذر وظا

جهـت  یاضـاف يبا ابزارهاQPSKک مدوالتور ین مقاله یدر ان منظور یبه هم
اده یو پیطراحینیستگاه زمیافت ایتال بخش دریجیديستم هایر سیتست ز

يرنـده هـا  یعملکـرد گ یابیـ تست و ارزيبراستم ین سیگردد. در ایميساز
و CCSDSمنطبـق بـا اســتاندارد   يتـا ید دیــعـالوه بـر تول  مختلـف مـاهواره  

و 1کسینوسـی صـعودي پـالس شکلفیلترج یدو نوع راتال یجیون دیمدوالس
رنـده یدر گر سطح توان ییو تغه ساز داپلریشبرینظییساختارهاو 2یلیمستط

گردد. یز اعمال مین
هاي مختلـف بخـش   مطلب بلوكنک یمولیط سیدر محابتداياده سازیپيبرا

شـتر کـارآیی مـورد نظـر (احتمـال      یسـه ب یدیجیتال، طراحی شده و بـراي مقا 
یمسازي آن همزمان شبیه4و ممیز ثابت3خطاي مطلوب) هر دو مدل طالیی

يبـر رو ياده سـاز یـ پيشـده بـرا  يه سازیشبير بلوك هایادامه ز. در شوند

1- Raised Cosine
2- Rect

3-مدل ریاضی ممیز شناورالگوریتم مدوالتور

مدل ممیز ثابت منتج از مدل ممیز شناور با عملیات ریاضی بھینھ شده -4
جھت پیاده سازی سخت افزاری 

FPGA ،ک بصورت یک به یVHDL    ر یـ زینوشـته شـده و در ادامـه خروجـ
ه یشـب يهـا یبـا خروجـ  Active VHDLط یمحـ در ستم یبلوك ها و کل س

سـه شـده ودر صـورت صـحت     ینک مطلـب مقا یمولیط سـ یشده در محيساز
ياده سازیافزار مربوطه پسختيطرح بر روVHDLموضوع بعد از سنتز کد 

.گرددیم
نکیمولیط سیدر محيافزارنرميسازهیو شبییجزیطراح-2

هاي مختلف بخش دیجیتال مدوالتور، طراحی شده و براي بلوكن بخشیادر 
شتر کارآیی مورد نظر (احتمال خطاي مطلوب) هر دو مدل طالیی و یسه بیمقا

د شـد نـ سازي خواهمطلب شبیهنکیمولیسممیز ثابت آن همزمان در محیط
امکـان حـذف   هـا رنـده یگمختلـف  ست توجه داشت با توجه به ساختار یبایم

زان یـ لتر و میون، انتخاب فیبلوك(در کدگذارها) و انتخاب(نوع نگاشت مدوالس
.خواهد داشتش نرخ) وجود یافزا

QPSKمدوالتور -1شکل 

ن یدر ایجاد داده با دنباله تصادفیشده این بلوك طراحیاول1مطابق با شکل 
ــا مشــخص نمــودن  یــک دنبالــۀ ماکزیمــال مولــد، یــیاچنــد جملــهبلــوك ب

1911  xxGاي فـوق  شود، چندجملهمانگونه که مشاهده میباشد، هیم
باشد. یماست، لذا پریود دنبالۀ تولید آن  11از درجۀ 

دهد. را نشان میآنيتحقق مدار2شکل 

PRBS-11بلوك دیاگرام مولد -2شکل 

اختالف فاز (یا فرکانس ) بین حامل گیرنده و حامل فرستنده، باعث چـرخش  
بایسـت  شود، لذا مـی نمودار فلکی خواهد شد. این چرخش باعث بروز خطا می

هـا آشـکار   توسط بخش آشکارسازي فاز و فرکانس تصحیح شده و سپس بیـت 
باعـث حـل ایـن    5یکدگـذار تفاضـل  ازراهکار استفاده ن منظور یبه همشوند. 

کدگـذار  براي اینکـه هـم نگاشـت بـر اسـاس      از سوي دیگر مشکل می گردد.
بیت (بـراي کـاهش خطـا )   1انجام شود و هم فاصله همینگ حداکثر یتفاضل

.انجام شود6يکدگذار گررعایت شود، الزم است قبل از کدگذار تفاضلی، 

Diffrential Encoder-5

Gray Encoder-6
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قابـل  3هماننـد شـکل   یلیفرانسـ یذار دگـ اگرام کد یبلوك د1با الهام از رابطه 
باشد.یميسازادهیپ

)1 -1(4mod;1 kkk ebe

یلیفرانسیدیاگرام کدگذار دبلوك-3شکل 
گـردد و درادامـه   یافتـه خـود جمـع مـ    یر یبا تاخياگرام ورودین بلوك دیدر ا

بــراي کــاهش خطــا، در گــردد.یمــياده ســازیــپ4ســاختار جمــع مــاجول 
در فاصـله  ن یشـتر یببصورتی انجام خواهد شد که نگاشت QPSKمدوالسیون 

و بیـت  1بـه  ”0“در این مرحلـه بیـت   ن کار یايبرا. مینگاشت را داشته باش
شود.یمتبدیل1-به ”1“

لتـر  یباشـد، بـه کمـک ف   ر یـ متغمـی توانـد   ها با توجه به اینکه نرخ بیت داده
. مطلوب رسیدنرخ بیت ش نرخ به یب افزایر ضرییتوان با تغیمنده نرخیافزا

شکل دهـی  لتریفیسنجشيماهواره هايهارندهیگیبا توجه به مشخصات فن
. پاسـخ  گـردد یانتخـاب مـ  صـعودي کوسینوسـی  و یلیدر در دومدل مسـتط 

بصـورت رابطـه   فرکانسی یک فیلتر صعودي کوسینوسی بر حسب پـارامتر   
باشد.) می2(
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پریود زمانی هـر سـیمبل و   نرخ سیمبل، ) 3) و (2در روابط (
معمـوالً در مراجـع مختلـف    ، و )(باشـد میoff-rollفاکتور 

به می بایست توجه داشت که مقدار گرددبیان می1مقدار آن بین صفر تا 
نرمالیزه شده است. 

دارد. ISIنقش اساسی در تعیین مقاومت سیستم نسبت بـه  فیلترپاسخ ضربه
بیشـتر  مجـاور در کانـال همـدیگر را    هايبراي پاسخ ضربه با شیب کم، نمونه

در. بنـابراین  کننـد ایجـاد مـی  بـاالیی ISIو لـذا  .دهنـد تحت تاثیر قـرار مـی  
از سـوي دیگـر  بزرگ در نظر گرفته شود.باال می بایستISIهاي با محیط
را افزایش داده که مطلوب نمـی باشـد. بنـابراین در    پهناي باند بزرگ مقدار 

مصالحه اي باید صورت بگیرد.تعیین مقدار 

فیلتر کسینوسی صعودي پیاده سازي شده-4شکل 
بخش فیلتر صـعودي کسینوسـی قابـل پیـاده     15نمایش دو بخش از 4شکل 

نکـه  یم با توجه بـه ا یدرنظر گرفته ا30لتر را یدرجه فسازي را نشان می دهد. 
کسـان  یب از دو طـرف  یتـا ازضـرا  15باشـد،  یمتقـارن مـ  FIRاز نوع لتریف

.خواهند بود
، fixdt(1,3,0بـاال ( يجمـع کننـده هـا   ينک بـرا یمولیز ثابت سیدر مدل مم

و جمع کننـده  fixdt(1,15,11)، ضرب کننده ها fixdt(1,12,11)ب  یضرا
بهتـر و بـا   يسـاده سـاز  يم، و بـرا یریگیرا درنظر مfixdt(1,15,12ن (ییپا

در نظر fixdt(1,12,11)راین جمع کننده قبل از خروجیب مناسب آخریتقر
م.یگرفت

در. کـه  شـده نک رسـم  یمولی، در محیط سطیف سیگنال پس از عبور از فیلتر
. نمایش داده شده است5شکل 

ینوسیکسيگنال پس از فیلتر شکل دهی صعودیف سیخروجی ط-5شکل 
تـوان توسـط بلـوك    یاست کـه مـ  یلیلتر مستطیفيلتر قابل انتخاب بعدیف
گردد.یمياده سازیپ6اگرام شکل ید

فیلتر مستطیلی پیاده سازي شده-6شکل 
و ضرب fixdt(1,3,0)ز ثابت جمع کننده ها را یمدل ممين ساختار برایدر ا

م. طیف سیگنال پس از عبور از فیلتر یریگیدر نظر مfixdt(1,5,1)کننده را 
نشان داده شده است.7در شکل یلیشکل دهی مستط
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یلیگنال پس از فیلتر شکل دهی مستطیف سیخروجی ط-7شکل 
، از یک ضرب کننده دیجیتال مختلط و یـک  یآفست فرکانسجاد یبه منظور ا

NCOی) هاي سینوسی و کسینوسـ که شامل خروجی مختلط (یعنی سیگنال
هـاي  پارامتر تعیین کننده در این بلوك تعداد بیـت شود. باشد، استفاده میمی

می بینیم8همانطور که در شکل باشد.ها میها و جمع کنندهضرب کننده

NCOساختار داخلی -8شکل 

کـه  نـام دارد  FTW7که می بایست توسط کاربر تعیـین شـود  پارامتر ورودي 
بـه  یزان آفسـت اعمـال  یمتنظیم يبراوباشد، بیانگر کلمۀ تنظیم فرکانس می

. کلمۀ تنظیم فرکانس به کمک اکوموالتور فاز بـه یـک   رودیبه کار مسیگنال 
Rampشود. پس از کاهش تعداد بیتهاي سـیگنال  تبدیل میRampسیگنال 

که فـاز را بـه دامنـۀ    ،یک جدول جستجوبراي حاصله، از آن به عنوان ورودي 
درRampسـیگنال  از شـود.  ، استفاده مـی کندسینوسی/کسینوسی تبدیل می

شـود و لـذا در   اسـتفاده مـی  LUTواقع بـه عنـوان آدرس محتویـات حافظـۀ     
سیگنال سینوسی با فرکانس و فـاز مـورد نظـر را خـواهیم داشـت.     ،خروجی

هاي ورودي سیگنال کسینوسی هم به همین طریق با شیفت مناسب در آدرس
حاصـل  4هاي سینوسی/کسینوسی از رابطـه  شود. فرکانس سیگنالحاصل می

شود:می

)4  (N
CLK

out

FFTW
F

2

.


هـاي کلمـۀ   تعداد بیتNو NCOفرکانس کالك داخلی در این رابطه 
هـاي اکوموالتـور فـاز را نشـان     تنظیم فرکانس و به عبارت دیگـر تعـداد بیـت   

نیز در واقع براي کاهش بیت در مراحل مختلـف  Truncationدهد. بلوك می
LUTهاي ورودي به هاي آدرسگیرد. هر چه تعداد بیتمورد استفاده قرار می

نیاز براي آن کمتر خواهد بود. اما کاهش کمتر باشد مسلماً حجم حافظۀ مورد 
و در نتیجه کاهش کیفیت Spuriousها منجر به افزایش میزان این تعداد بیت

هاي بیشـتري دور ریختـه   سیگنال سینوسی خروجی خواهد شد (هر چه بیت
یابد). پارامتر مهـم دیگـر در   افزایش میNCOها در خروجی spurشود سطح 

ــی  ــتNCOطراح ــداد بی ــايتع ــیگنال ه ــۀ س ــراي دامن ــاز ب ــورد نی ــاي م ه
باشد. سینوسی/کسینوسی می

Frequency  Tuning Word-7

را بصـورت  NCOتـوان بلـوك  یمـ یتـ یب32م فرکانس یبا انتخاب کلمه تنظ
سـاختار  NCOجاد آفست فرکانس با استفاده از یاينمود. برایطراح9شکل 
شده است.یطراح10شکل 

شدهیطراحNCOاگرام یبلوك د-9شکل 

یآفست فرکانسجادیاياز برایساختار مورد ن-10شکل
اکوموالتـور  بخـش  از یت خروجیتعداد بNCOز ثابت در بلوك یدر مدل مم

نوس ین مقدار سییتعيبرایت خروجیت مقدار بیفاز را کاهش داده که در نها
يلتر صـعود یفیخواهد بود، با توجه به خروجfixdt(1,12,11)نوس یو کس

حاصل از آفستیت خروجیتعداد بfixdt(1,12,11)تیبا تعداد بینوسیکس
,fixdt(1,12توان یبلوك را میگنال خروجیرا با توجه به سطح سیفرکانس

طیف سیگنال شبیه سازي شده بعد از اعمال آفسـت در  در نظر گرفت. (11
نشان داده شده است.12و 11شکل هاي 

هاي سنجش از دور، از لحظه طلـوع تـا   وارهسطح توان سیگنال دریافتی از ماه
رنده مرتباً تغییر خواهد کرد. از طرفـی سـیگنال   یگي، براماهوارهلحظه غروب
بایست داراي سطح توان تقریبـاً ثـابتی باشـد تـا بتوانـد      رنده مییورودي در گ

يه سـاز یشـب يعملکرد مورد انتظار را داشته باشـد. لـذا ضـروري اسـت بـرا     
ر ییر تغیتاثي، به گونه ا.ر دادییرا تغیبهره خروجمی بایست ین حالتیهمچن

یرنده قابل مشاهده مـ یگيهايو ورودQو Iيهایدر خروجیبهره خروج
باشد.

لتر یاز فيعبورQPSKگنال مدوالتوریف سیافته طیآفست -11شکل
یلیمستط
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لتر یاز فيعبورQPSKگنال مدوالتوریف سیافته طیآفست -12شکل 
يصعودینوسیکس

FPGA، سنتز و پیاده سازي طرح در یطراح-3

مدوالتور در سطح رفتاري، نوبت بـه سـنتز و   VHDLگذاري کد پس از صحه
PP&R بررسـی  با آنالیز زمـانی طـرح،  PP&Rباشد. در مرحله سنتز و می8

دهد یا خیر. هاي مورد نظر را ارائه میشود که آیا طراحی انجام شده سرعتمی
باید مورد ارزیابی VHDLدر صورت عدم حصول نتیجه قابل قبول، مجدداً کد 

و یـا در  Pipeliningقرار گیرد و احتماالً با تغییراتی از قبیل افـزایش سـطوح   
تر، تغییر تنظیمات نرم افزار سنتز به سرعت مـورد نظـر دسـت    اي سادهمرحله
است که الگوریتم ممیـز ثابـت   فرض بر اینHDLدر مرحله طراحی کد یافت.

نتایج یارائه شده از نظر الگوریتم و عملکردي هیچ مشکلی ندارد. لذا در طراح
Simulinkسـازي ممیـز ثابـت در    سازي را با نتـایج شـبیه  هر مرحله از شبیه

.تست، ارزیابی و صحت سنجی خواهد کرد
اسـتفاده  ICS-1650مخصـوص  PCI Expressاز کـارت  ياده سازیپيبرا

ـ Xilinx Virtex 5کـارت  نیبه کار گرفته شده در اFPGA، شده است یم
ياده سـاز یـ ت ها) مـورد اسـتفاده بعـد از پ   یباشد، حجم سخت افزار (تعداد گ

VHDLر مدوالتور در ییرد، تمام امکانات قابل تغیپذیو تست سنتز صورت م
یندوز صـورت مـ  یط ویتحت محPCI Expressکارت يغالب بستر نرم افزار

رد.  یپذ
از شرکت Synplify Pro 9.6.1به ترتیب از نرم افزارهاي P&Rبراي سنتز و 
Synplicity وXilinx XST از شرکتXilinx   استفاده شده است. ایـن نـرم

بصورت مجتمع مورد استفاده قرار می گیرنـد  Xilinx ISEافزارها در نرم افزار 
Xilinx ISEبوط به نـرم افزارهـا از طریـق    و لذا ارتباط کاربري و تنظیمات مر

داراي ابزار سـنتز مجتمـع شـده    Xilinx ISEشود. هرچند نرم افزار انجام می
در Synplify Proهـاي نـرم افـزار    باشد، اما به دلیل برخی برتـري داخلی می

13شده است. شـکل  ISE، جایگزین ابزار سنتز داخلی HDLسنتز کدهاي 
را QPSKسـازي مودالتـور   براي پیـاده FPGAشده از خالصه منابع استفاده

شود، قطعه . همانطور که از میزان درصد استفاده منابع دیده میمی دهدنشان 
XC3S2000سازي مودالتور براي پیادهQPSK به لحاظ میزان منابعی که در

باشد.دهد کامالً مناسب میاختیار قرار می

8 - Post Place & Route

در رابطه با میزان منابع استفاده شده جهت ISEگزارش نرم افزار -13شکل 
QPSKپیاده سازي مودالتور 

انجـام شـد و   PP&Rسـازي  طـرح، شـبیه  P&Rپس از تحلیل نتایج سنتز و 
ها و همچنین خروجـی مودالتـور بـا نتـایج حاصـل از      خروجی تک تک بخش

سازي سطح رفتاري مقایسه و صـحه گـذاري انجـام گرفـت.     و شبیهسیولینک
ـ تولید گردید. اFPGAخروجی جهت دانلود در Bitنهایتاً فایل  ین خروجـ ی

يم نموده که شکل هـا یه برنامه واسط در نرم افزار مطلب ترسیها را به کمک 
ینوسـ یکسلتـر  یحاصل از فیخروجج حاصله از ینتا14ر بدست آمد. شکلیز

حاصـل از  یخروجـ 15يهاشکلو.باشدیآن ميافته فازیر ییتغويصعود
باشد.یمیلیمستطلتریف

ینوسیکسيصعودلتریافته از فیر فاز ییتغیخروج-14شکل

یلیمستطلتر یافته از فیر فاز ییتغیخروج-15شکل
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مدوالتورتست باند پایه-4
هماننـد  در باند پایه سناریوي تستشده مدوالتوريسازادهیتست مدار پيبرا

مبـدل دیجیتـال بـه آنـالوگ    ابتدا مـدوالتور بـه   د. پیاده سازي گردی16شکل 
در این حالت شکل موج خروجی مدوالتور بـر روي  متصل و راه اندازي گردید.

17هـاي  اسکوپ و طیف سیگنال بر روي اسپکترم مشاهده گردید که در شکل
دقیقآ نشان دهندة خروجی یـک فیلتـر   17ل نشان داده شده است. شک18و 

باشد. همچنـین طیـف آن در شـکل    میینوسیکسيشکل دهی از نوع صعود
4/0برابـر  انتخـابی  rolloffفـاکتور  میـزان مـی باشـد،  گویاي این مطلب 18
باشد. می

تست مدوالتورSetup- 16شکل 

شود، مربوط به استفاده از المـان حـذف   فرورفتگی که در وسط طیف دیده می
DCباشد. استفاده از این المان جهـت  در هنگام اتصال به دستگاه اسپکترم می

جلوگیري از ورود آسیب به دستگاه است. 

DACمدوالتور پس از عبور ار Iخروجی شاخۀ -17شکل 

DACمدوالتور پس از عبور از Iطیف فرکانسی خروجی شاخۀ -18شکل

نمودار فلکی در خروجی مدوالتور در دو حالت بدون افست فرکانس و با افست 
نشـان داده شـده اسـت. چـرخش نمـودار      20و 19هايفرکانس نیز در شکل

باشد. نشان دهندة افست فرکانس اعمالی می20فلکی در شکل 

بدون افست فرکانسنمودار فلکی در خروجی مدوالتور ، -19شکل

50MHzنمودار فلکی در خروجی مدوالتور ، با افست -20شکل 

رنده  یتال گیجیبخش دتست -5
در 21تسـت هماننـد شـکل   يویسـنار توانیمدر باند پایه،رندهیگبراي تست 

و بعد از ارسال داده توسط مـدوالتور  ین سنارینمود، در اياده سازیشگاه پیآزما
جتـال بـه   یديقابل انتخاب، داده هـا ف دامنه یو تضعیفرکانسآفست اعمال و 

ارسال شده و در ادامـه  IQتال به آنالوگ و مدوالتور آنالوگ یجیبخش مبدل د
تـال بـه   یجیوگ بـه د لو مبدل آناIQر آنالوگ رنده بعد از بلوك دمودالتویدر گ

گردد.یقل مترنده منیه گیباند پادیجیتال قسمت 

گیرندهتست باند پایه جهت تست عملکرد Setup-21شکل
عملکـرد  با مقایسه بیت هاي ارسالی و دریافتی توان یتست ميوین سناریبا ا

و فرسـتنده را مـورد بررسـی قـرار داد. نمـودار فلکـی      رندهیتال گیجیبخش د
هاي مختلف، منجمله اضافه کردن نویز، اضافه کـردن شـیفت   در حالتگیرنده

هـاي  فرکانس توسط اسکوپ مشاهده گردید که چندین حالت از آنها در شـکل 
نشان داده شده است.23و 22
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افسـت  و  Eb/No=8.13 dBنمودار فلکی مدوالتور و دمدوالتور بـا  -22شکل 
fo=-50 KHzبرابر فرکانس

در فرسـتنده صـحت   50KHzبـا ایجـاد یـک آفسـت فرکانسـی      22در شکل 
در شـکل  عملکرد گیرنده را نسبت به پدیده داپلر تست شده است و در ادامـه  

تست می گردد.همین وضعیت دوبارهافزایش نویز ورودي به سیستم با 23

و  افسـت  Eb/No=5.5 dBنمودار فلکی مدوالتور و دمدوالتور بـا  -23شکل 
fo=+/-75 KHzفرکانس برابر 

يجمع بند-6
مورد اشاره در این مقالـه مـی تـوان    QPSKبا طراحی و پیاده سازي مدوالتور 

رایـج در کشـور را   از دورصحت عملکرد زنجیره دریافت ماهواره هاي سنجش
بخـش  مـدل تست نمود. طراحی بگونه اي انجام شده که می توان با توجه بـه  

امکانـات انتخـابی مـدوالتور    ایسـتگاه زمینـی ایـن مـدل مـاهواره هـا      گیرنده
(کدگذارها، نوع نگاشت مدوالسیون، نرخ بیت، فیلتر رایج) را فعال و یا انتخاب 

نـویز، آفسـت فرکانسـی و    ،ل دریـافتی نمود. و در ادامه براي شبیه سازي کانـا 
تغییر در سطح سیگنال را اعمال نمود.
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