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ODBIÓR SYGNA�ÓW CYFROWYCH
�wiczenie w ramach laboratorium POTC

1 Cel ¢wiczenia
1. Prezentacja zasady odbioru optymalnego dla kodowania 2-warto±ciowego

2. Badanie odbiornika optymalnego sygnaªów binarnych (kod bipolarny) w ukªadzie korelatora

3. Porównanie w.wym. odbiornika optymalnego z odbiornikami suboptymalnymi:

• odbiornikiem przetwarzaj¡cym 1 próbk¦ sygnaªu wej±ciowego
• odbiornikiem przetwarzaj¡cym 1 próbk¦ sygnaªu wej±ciowego od�ltrowanego �ltrem RC
• odbiornikiem przetwarzaj¡cym 1 próbk¦ sygnaªu wej±ciowego od�ltrowanego �ltrem 2xRC

4. Porównanie kodów transmisyjnych: unipolarnego i bipolarnego

5. Porównanie modulacji wielowarto±ciowych PSK i AM-PM

6. Porównanie odbiornika koherentnego i niekoherentnego DPSK

2 Cz¦±¢ hardware'owa ¢wiczenia
2.1 Opis badanych ukªadów
Cz¦±¢ hardware'owa obejmuje badanie odbiornika optymalnego (korelatora) i odbiorników subopty-
malnych dla kodu transmisyjnego bipolarnego - patrz powy»ej p. 2 i 3. Schemat ukªadu pomiarowego
przedstawiono na rysunku 1.

Nadajnik transmituje na przemian wiadomo±ci binarne 0 i 1 z pr¦dko±ci¡ 1
T ≈ 2400bit/s. Wiado-

mo±ci 1 przyporz¡dkowany jest sygnaª s1(t) = V, t ∈< 0, τ >, a wiadomo±ci 0 sygnaª s0(t) = −s1(t).
Amplituda V jest regulowana skokowo od 0.5V do 4V, a czas trwania impulsów τ - w sposób ci¡gªy
od warto±ci bliskiej 0 do warto±ci bliskiej T .

Model ª¡cza skªada si¦ z sumatora umo»liwiaj¡cego dodanie do sygnaªu s(t) szumu gaussow-
skiego z zewn¦trznego generatora o oporno±ci dopasowania 600Ω.

Odbiornik skªada si¦ z cz¦±ci realizuj¡cej �ltracj¦ i cz¦±ci realizuj¡cej algorytm decyzyjny. Mo»-
liwe s¡ 4 rodzaje pracy cz¦±ci �ltracyjnej:
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Rysunek 1: Ukªad pomiarowy

• bez �ltru,

• z integratorem jako odbiornikiem optymalnym,

• z �ltrem dolnoprzepustowym RC,

• z �ltrem dolnoprzepustowym 2xRC.

W tych dwóch ostatnich przypadkach mo»na regulowa¢ skokowo szeroko±¢ pasma przepuszczania
B. Cz¦±¢ realizuj¡ca algorytm decyzyjny zawiera ukªad próbkuj¡cy o momencie próbkowania t0,
regulowanym w sposób ci¡gªy, oraz ukªad komparatora, na wyj±ciu którego pojawia si¦ sygnaª
logiczny, odpowiadaj¡cy wiadomo±ci odebranej.

Schemat odbiornika optymalnego w ukªadzie integratora dla dowolnej pary sygnaªów s1(t), s0(t)
pokazano na rys.2a. Na rys.2b pokazano ukªad uproszczony, b¦d¡cy odbiornikiem optymalnym je-
dynie dla impulsów prostok¡tnych o przeciwnej polaryzacji (kod transmisyjny bipolarny) o czasie
trwania τ .

2.2 Zadania do wykonania
1. Badanie stopy bª¦dów Pe w funkcji amplitudy V dla odb. optymalnego

W nadajniku ustawi¢ maksymaln¡ szeroko±¢ impulsu τ ≈ 400µs. Dla odbiornika z �ltrem
optymalnym ustawi¢ moment próbkowania t0 na ko«cu impulsu t0 = τ . Przy staªej mocy
szumu P = 13dB zmierzy¢ Pe = f(V ), gdzie Pe - prawdopodobie«stwo przekªamania, V
- amplituda sygnaªu nadawanego. To samo powtórzy¢ dla τ = t0 ≈ 200µs przy tej samej
mocy szumu. Odpowiada to warunkom, w jakich dziaªa ukªad o 2 razy wi¦kszej przepªywno±ci
binarnej. Wykre±l obie krzywe w jednym ukªadzie wspóªrz¦dnych. Jaki jest zwi¡zek szybko±ci
transmisji z odporno±ci¡ na zakªócenia?

2. Badanie Pe w funkcji mocy szumu w kanale P
Pomiary przeprowadzi¢ dla odb. optymalnego ustawiaj¡c τ = t0 ≈ 400µs, V = 0.5V . Na-
st¦pnie powtórzy¢ je dla odbiornika bez �ltru (ustawi¢ moment próbkowania przed ko«cem
impulsu t0 < τ).
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Rysunek 2: Korelator w ukªadzie ogólnym (a) i uproszczonym dla kodu transmisyjnego bipolarnego
(b)

3. Porównanie odbiornika optymalnego z odbiornikami suboptymalnymi
Ustawi¢ τ = 100µs, V = 3V , P = 13dB. Zmierzy¢ Pe dla odbiornika bez �ltru (t0 < 100µs) i
z �ltrem optymalnym (t0 = 100µs). Nast¦pnie dla tych samych warto±ci τ, V, P zmierzy¢ Pe

dla odbiornika z �ltrem RC i 2xRC. Pasmo przepuszczania �ltrów B i moment próbkowania
wybra¢ w taki sposób, aby Pe byªo jak najmniejsze. Jak nale»y uszeregowa¢ badane odbiorniki
(korelator, bez �ltru, z �ltrem RC, z �ltrem 2xRC) pod wzgl¦dem odporno±ci na zakªócenia?

3 Cz¦±¢ software'owa ¢wiczenia
3.1 ALGORYTMY DECYZYJNE
Cz¦±¢ 1 programu symulacyjnego obejmuje ilustracj¦ zasady odbioru optymalnego dla kodu trans-
misyjnego 2-warto±ciowego.

Nadawane s¡ impulsy prostok¡tne:
• s0 (odpowiadaj¡cy warto±ci logicznej 0), maj¡cy amplitud¦ a0 i pojawiaj¡cy si¦ z prawdopo-

dobie«stwem p0

• s1 (odpowiadaj¡cy warto±ci logicznej 1), maj¡cy amplitud¦ a1 i pojawiaj¡cy si¦ z prawdopo-
dobie«stwem p1 = 1− p0

Moc nadawanego sygnaªu wynosi S = a2
0 p0 + a2

1 p1 Sygnaª jest zakªócony szumem gaussowskim
o warto±ci ±redniej = 0 i wariancji (mocy) N . Stosunek mocy sygnaªu do szumu, wyra»ony w dB,
wynosi 10 log(S/N).

W odbiorniku z ka»dego zaszumionego impulsu pobierane s¡ 2 próbki, tworz¡c 2-wymiarowy
wektor wyniku pomiaru v. Przebiegi zaszumionych sygnaªów, oraz rozkªad wektorów pomiarowych
v mo»na obserwowa¢ na ekranie.
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Zadaniem eksperymentatora jest podziaª zbioru wyników eksperymentów (tzn. pªaszczyzny V )
na 2 podzbiory:

• V0 - odpowiadaj¡cy decyzji "0" (rozpoznano zaszumiony sygnaª s0)

• V1 - odpowiadaj¡cy decyzji "1" (rozpoznano zaszumiony sygnaª s1)

Optymalny podziaª minimalizuje liczb¦ ¹le rozpoznanych sygnaªów, tzn. minimalizuje prawdopo-
dobie«stwo przekªamania Pe. Program "podpowiada" optymalny podziaª lini¡ przerywan¡, jednak
trzeba ustawi¢ go samodzielnie. Daje to mo»liwo±¢ badania suboptymalnych algorytmów decyzyj-
nych.

Po zaznaczeniu podziaªu pªaszczyzny V (tzn. wybraniu algorytmu decyzyjnego), program podaje
wyniki symulacji (cz¦sto±ci s¡ estymatorami prawdopodobie«stw):

• P (0) - cz¦sto±¢ nadawania sygnaªu s0 (tzn. stosunek liczby nadanych syg. s0 do wszystkich
nadanych sygnaªów) - mo»e nieco ró»ni¢ si¦ od »¡danej warto±ci p0

• P (1) - cz¦sto±¢ nadawania sygnaªu s1

• P (0, 1) - cz¦sto±¢ bª¦dnego rozpoznania sygnaªu s1 jako s0 (stosunek liczby bª¦dnie rozpozna-
nych "jedynek" do liczby wszystkich nadanych sygnaªów)

• P (1, 0) - cz¦sto±¢ bª¦dnego rozpoznania sygnaªu s0 jako s1 (stosunek liczby bª¦dnie rozpozna-
nych "zer" do liczby wszystkich nadanych sygnaªów)

• P (0|1) - cz¦sto±¢ warunkowa bª¦dnego rozpoznania nadanej "jedynki" jako "zera" (stosunek
liczby bª¦dnie rozpoznanych "jedynek" do liczby nadanych "jedynek")

• P (1|0) - cz¦sto±¢ warunkowa bª¦dnego rozpoznania nadanego "zera" jako "jedynki" (stosunek
liczby bª¦dnie rozpoznanych "zer" do liczby nadanych "zer")

• Pe = P (0, 1) + P (1, 0) - cz¦sto±¢ wyst¦powania przekªama« (stosunek liczby bª¦dnie rozpo-
znanych sygnaªów do liczby wszystkich nadanych sygnaªów)

• H = entropia, czyli ±rednia ilo±¢ informacji (w bitach) przenoszona przez jeden sygnaª

Zadania do wykonania

1. Wybierz kod transmisyjny bipolarny tzn. symetryczny (np. a0 = −0.5, a1 = +0.5), p0 =
p1 = 0.5, SNR = 3dB. Ustaw optymalny algorytm decyzyjny (program "podpowiada" lini¡
przerywan¡ optymalny podziaª pªaszczyzny wyników pomiarów). Zanotuj wyniki symulacji.
Spróbuj dokona¢ innych podziaªów.
Nast¦pnie podziel pªaszczyzn¦ wyników pomiarów wzdªu» osi x lub y. Odpowiada to opty-
malnemu algorytmowi decyzyjnemu przy jednokrotnym próbkowaniu sygnaªu (tylko jedna z
dwóch próbek wpªywa na decyzj¦). Co zaobserwowaªe±? Jakich wyników nale»aªoby si¦ spo-
dziewa¢ przy 3-krotnym próbkowaniu ka»dego sygnaªu? Czy cz¦stotliwo±¢ próbkowania opªaca
si¦ zwi¦ksza¢ do niesko«czono±ci?
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2. Ustaw warunki jak w p.1, lecz eksperymenty wykonaj dla p0 = 0.2 i p1 = 0.8, a nast¦pnie dla
p0 = 0.8 i p1 = 0.2. Czy dotychczasowy podziaª przestrzeni wyników obserwacji po przek¡tnej
(tzn. wybór na zasadzie minimum odlegªo±ci) jest optymalny?
Porównaj Pe uzyskane w p.1 i 2. Czy ró»ne warto±ci p0 i p1 s¡ dobrym rozwi¡zaniem? (zaob-
serwuj co dzieje si¦ z entropi¡)

3. Dla kodu transmisyjnego bipolarnego (np. a0 = −0.25, a1 = +0.25), p0 = p1 = 0.5, SNR =
3dB oraz optymalnego alg. decyzyjnego zanotuj Pe. Badanie powtórz dla kodu unipolarne-
go (np. a0 = 0, a1 = 0.5). Który kod, bipolarny czy unipolarny, jest bardziej odporny na
zakªócenia?

4. Wykonaj symulacje jak w poprzednim punkcie ale dla p0 = 0.2 i p1 = 0.8, a nast¦pnie dla
p0 = 0.8 i p1 = 0.2. Odpowiedz jeszcze raz na pytanie postawione w poprzednim punkcie.
Skomentuj otrzymane wyniki.

3.2 ODBIORNIKI OPTYMALNE PSK, AM I AM-PM
Nadawane s¡ (z jednakowym prawdopodobie«stwem) sygnaªy PSK i AM-PM o cz¦stotliwo±ci f i
czasie trwania T :

si(t) = Ai cos(2πft + βi), f = const, 0 < t < T, i = 1, . . . , M

gdzie M jest warto±ciowo±ci¡ modulacji. W ¢wiczeniu symuluje si¦ modulacje 2-, 4-, 8-, i 16-
warto±ciowe.

Odbiornik optymalny dla tych sygnaªów (tzw. odbiornik kwadraturowy) pokazano na rys.3. Jest

Rysunek 3: Odbiornik kwadraturowy dla sygnaªów PSK i AM-PM

to odbiornik koherentny, wymaga odtworzenia bez bª¦dów fazowych i cz¦stotliwo±ciowych, sygnaªów
fali no±nej 2/T cos(2πft) i −2/T sin(2πft).

U»ytkownik programu symulacyjnego mo»e mody�kowa¢ nast¦puj¡ce dane wej±ciowe:

• Liczba transmitowanych sygnaªów (im wi¦ksza, tym dokªadniejsze wyniki - kosztem dªu»szego
czasu dziaªania programu)
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• Warto±ciowo±¢ modulacji M = 2, 4, 8, 16

• Stosunek sygnaª-szum w kanale SNR w dB. �ci±lej, jest to stosunek ±redniej energii przypa-
daj¡cej na 1 bit (Eb) do g¦sto±ci mocy szumu w kanale N0:

SNR = 10 log10
Eb

N0
[dB]

�rednia energia na bit jest równa ±redniej energii sygnaªu Es jedynie w przypadku modu-
lacji 2-warto±ciowej (pojedynczy sygnaª niesie 1 bit informacji gdy sygnaªy pojawiaj¡ si¦ z
jednakowym prawdopodobie«stwem). W przypadku modulacji M-warto±ciowej, ka»dy sygnaª
niesie

nb = log2 M

bitów informacji. Wówczas
Eb =

Es

nb

�rednia energia sygnaªu Es wyra»a si¦ wzorem:

Es =
1
M

M∑

i=1

∫ T

0
s2
i (t) dt =

T

M

M∑

i=1

A2
i

2

• Rodzaj modulacji, okre±lony przez konstelacj¦ punktów (Ai cosβi, Ai sinβi). Mo»na wybra¢
jedn¡ z kilku zaprogramowanych konstelacji, mo»na równie» wprowadzi¢ inne konstelacje przy
u»yciu myszy. Szczególnie "udan¡" konstelacj¦ mo»na zapisa¢ na dysk (wymazuj¡c poprzednio
zapisan¡) i potem odtworzy¢ z dysku.

W czasie symulacji mo»na obserwowa¢ konstelacje punktów (x, y) b¦d¡cych wynikami pomiarów
zaszumionych sygnaªów (patrz rys.3). Wynikiem symulacji jest oszacowanie prawdopodobie«stwa
przekªamania Pe. Pe jest szacowane jako stosunek liczby ¹le rozpoznanych sygnaªów do liczby nada-
nych sygnaªów, wynik jest tym dokªadniejszy, im wi¦ksza liczba nadanych sygnaªów.

Zadania do wykonania

UWAGA: Od tej chwili do ko«ca ¢wiczenia wszystkie symulacje wykonujemy dla ustalonego
SNR. Warto±¢ SNR podaje prowadz¡cy ¢wiczenie (dla ka»dej grupy mo»e to by¢ inna warto±¢).

1. Dla modulacji PSK 2, 4, 8 i 16-warto±ciowej zbadaj prawdopodobie«stwo przekªamania Pe.
Jak warto±ciowo±¢ modulacji wpªywa na jej odporno±¢ na zakªócenia? W jakich warunkach
opªaca si¦ stosowa¢ modulacje wielowarto±ciowe?

2. Zbadaj Pe dla modulacji AM 2-warto±ciowej i QAM 4, 8 i 16-warto±ciowej. Porównaj wyniki
z PSK. Która modulacja jest bardziej odporna na zakªócenia i dlaczego?

3. Wpisz konstelacj¦ punktów odpowiadaj¡c¡ modulacji OOK (on-o� keying): jeden z dwóch
sygnaªów jest zerowy, a drugi jest dowolnym sygnaªem harmonicznym o znanej amplitudzie
i fazie. Zbadaj Pe i porównaj z 2-warto±ciow¡ modulacj¡ AM. Która modulacja jest bardziej
odporna na zakªócenia i dlaczego?
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4. Wpisz konstelacj¦ punktów odpowiadaj¡c¡ 4-warto±ciowej modulacji AM: sygnaªy maj¡ ró»ne
amplitudy (mog¡ by¢ ujemne!) lecz t¦ sam¡ faz¦. Mierz¡c Pe, znajd¹ optymalny ukªad ampli-
tud. Wykre±l otrzyman¡ optymaln¡ konstelacj¦. Otrzymane wyniki porównaj z 4-warto±ciow¡
modulacj¡ QAM i uzasadnij ró»nice.

5. Zbadaj dost¦pne modulacje 2, 4, 8, i 16- warto±ciowe, które nie byªy dotychczas przebadane,
np. ró»ne kon�guracje AM-PM (podaj Pe). Która konstelacja jest najlepsza w klasie modulacji
2, 4, 8, i 16- warto±ciowych?
Spróbuj wpisa¢ wªasne propozycje konstelacji punktów. Je»eli w danej klasie modulacji (np.
8-warto±ciowych) udaªo ci si¦ znale¹¢ lepsz¡ konstelacj¦, zamie±¢ szkic konstelacji wraz z wyni-
kiem w sprawozdaniu. Dla dokªadnego porównania ró»nych konstelacji nale»y zwi¦kszy¢ liczb¦
transmitowanych sygnaªów (do 50000-100000).

3.3 2-WARTO�CIOWA MODULACJA DPSK
Generowane s¡ 2 sygnaªy harmoniczne o tej samej amplitudzie (A), tej samej cz¦stotliwo±ci (f) i
czasie trwania (T), lecz o przeciwnych fazach (ró»ni¡ce si¦ znakiem). Informacja o nadanym bicie
jest zakodowana w ró»nicy faz dwóch kolejnych sygnaªów. Zaªó»my, »e brak zmiany fazy oznacza
warto±¢ logiczn¡ 1, a zmiana fazy o 180 stopni - warto±¢ logiczn¡ 0.

Je»eli w odbiorniku udaje si¦ wygenerowa¢ sygnaª harmoniczny zgodny co do cz¦stotliwo±ci i fazy
z jednym z dwóch nadawanych sygnaªów, wówczas mamy do czynienia z odbiorem koherentnym. W
odbiorniku koherentnym DPSK odtwarza si¦ faz¦ z dokªadno±ci¡ 0 lub 180 stopni (nieoznaczono±¢
fazy). Mimo tego praca odbiornika jest poprawna, gdy» informacja jest zakodowana w przyrostach
faz. Schemat odbiornika koherentnego DPSK pokazano na rys.4.

Rysunek 4: Odbiornik koherentny DPSK

Je»eli w odbiorniku udaje si¦ wygenerowa¢ sygnaª harmoniczny zgodny co do cz¦stotliwo±ci, lecz
przesuni¦ty w fazie o nieznany k¡t β wzgl¦dem nadawanych sygnaªów, wówczas mamy do czynienia z
odbiorem niekoherentnym. Odbiór niekoherentny jest oparty na bezpo±rednim pomiarze przesuni¦cia
fazowego dwóch kolejno nadanych sygnaªów. Schemat odbiornika niekoherentnego DPSK w ukªadzie
korelatora pokazano na rys.5.
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Rysunek 5: Odbiornik niekoherentny DPSK

W czasie symulacji mo»na obserwowa¢ konstelacje punktów (x, y) b¦d¡cych wynikami pomia-
rów zaszumionych sygnaªów. Dla odbiornika niekoherentnego mo»na równie» obserwowa¢ warto±ci
mierzonych przesuni¦¢ fazowych. Wynikiem symulacji jest oszacowanie prawdopodobie«stwa prze-
kªamania Pe.

ODBIORNIK KOHERENTNY DPSK
Zadania do wykonania

1. Zbadaj Pe dla koherentnego odbiornika DPSK. Porównaj wyniki z 2-warto±ciow¡ modulacj¡
PSK. Czym mo»na uzasadni¢ ró»nice?

2. Sprawd», »e nieoznaczono±¢ fazy β (przesuni¦cie fazy mi¦dzy sygnaªen odebranym i sygnaªem
harmonicznym generowanym w odbiorniku, równa 0 lub 180 stopni) nie ma wpªywu na Pe.

ODBIORNIK NIEKOHERENTNY DPSK
Zadania do wykonania

1. Zbadaj Pe dla niekoherentnego odbiornika DPSK. Porównaj wyniki z koherentnym odbiorni-
kiem DPSK. Jakie wady i zalety ma odbiornik niekoherentny i koherentny DPSK?

2. Sprawd», »e nieoznaczono±¢ fazy β (przesuni¦cie fazy mi¦dzy sygnaªen odebranym i sygnaªem
harmonicznym generowanym w odbiorniku) nie ma wpªywu na Pe.
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