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نتایج مقدمه
و از انواع  Continuous Phase Modulationمدوالسیون فاز پیوسته یا

.  دارندمدوالسیون های دارای پوش ثابت و فاز پیوسته است که پهنای باند بهینه ای
، به در این پروژه ی تحقیقاتی کاربردی، سعی شده ضمن معرفی این مدوالسیون

عملی شبیه سازی گیرنده ی آن پرداخته می شود و همگام سازی الزم برای پیاده سازی
.  این نوع سیگنال ها انجام شود

:به صورت زیر استCPMسیگنال مدوله شده ی 
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اخیرتوگوسیسفیدنویزدارایکانالسپس.شدمدولهفوقروابطصورتبهسیگنال
تنده،فرسوگیرندهبینحاملکوچکفرکانسیتفاوتوجودفرضبا.شدشبیه سازی

ارساخت.شودانجامبایدفرکانسیجا به جاییوکانالتاخیرجبرانبرایهم گام سازی
:استزیرصورتبهکلیحالتدرگیرندهپیشنهادی

.معرفی شده قادر است فاز حامل و تاخیر کانال را جبران سازی کندگیرنده ی •
.تاثیر افزایش پنجره ی ویتربی بر عملکرد خطای گیرنده بررسی شده•
ه حلقه های قفل فاز قفل شده اما حلقه ی قفل فاز زمان به ازای برخی تاخیر ها ب•

افزوده در این حالت یا واحد تشخیص قفل اشتباه به گیرنده. اشتباه قفل شده
روش اخیر دقت باالیی در. شده یا از روش افزودن هدر به داده استفاده می شود

اده از تشخیص شروع بسته دارد اما مصالحه ای است بین دقت تشخیص و استف
.پهنای باند برای ارسال هدر

جمع بندی

با توجه . داشتCPMاین تحقیق سعی بر شبیه سازی هم گام سازی برای مدوالسیون پرکاربرد 
ستفاده از ا. به مزبت های استفاده از این مدوالسیون، گیرنده ی پیشنهادی عملکرد مناسبی دارد

فل فاز استفاده از حلقه ی ق. حلقه ی قفل فاز برای جبران جا به جایی فاز لحظه ای مناسب است
همچنین استفاده از هدر مناسب برای جبران. برای جبران تاخیر کانال باید اصالح شود

.جا به جایی زمانی مناسب است

دارد و برای استفاده های مخابراتی و FPGAقابلیت پیاده سازی سخت افزاری روی این گیرنده 
.نظامی مناسب است
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