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În această lucrare, se descrie modul de implementare 

a modulaţiei de tip QPSK cu ajutorul structurilor 

reconfigurabile de tip FPGA (Field Programmable Gate 

Array). A fost avut în vedere dezvoltarea unui sistem compus 

din două componente: o componentă de translatare a biţilor 

din intrare în cele 4 simboluri din constelaţia QPSK şi o 

componentă de comutare a stărilor. Implementarea pe FPGA a 

avut la bază descrierea blocului generator QPSK în limbaj 

VHDL, iar pentru simularea codului descris a fost utilizată 

aplicaţia ModelSim XE III 6.1 e. Blocul modulator dezvoltat se 

va utiliza pentru descrierea în limbaj HDL a unui sistem de 

comunicaţie wireless ce foloseşte codarea Alamouti. 
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This paper describes the implementation of a QPSK modulator 

using the reconfigurable structures of FPGAs (Field 

Programmable Gate Array). It was developed a system consist 

of two components: a component which maps the input bits 

into 4 symbols representing QPSK constellation and a 

switching state component . The FPGA implementation was 

based on VHDL description of a QPSK generator block and 

the simulation code has been described using the ModelSim XE 

III 6.1 e tool. The modulator block was designed in order to 

develop a wireless communication system based on encoding 

algorithm of the Alamouti  using HDL  language. 
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I. INTRODUCERE 

În ultimii ani, s-au abordat tehnicile de modulaţie 

digitale în favoarea celor analogice, fiind utilizate în toate 

domeniile comunicaţiilor prin satelit. Modulaţiile digitale au 

faţă de cele analogice avantajul unei viteze de transmisie 

mai mare şi o bandă de frecvenţă ocupată pe canal mai 

mică. Modulatorul este un bloc foarte important în sistemul 

de comunicaţie pentru transmiterea datelor prin canal, fără 

pierderi de date şi pentru reducerea dimensiunii antenei, în 

cazul comunicaţiilor wireless.  

Dispozitivul FPGA este un circuit integrat digital 

reconfigurabil, ce conţine componente logice şi conexiuni 

programabile, pe care, cu ajutorul tehnicilor de descriere 

HDL se va implementa modulatorul QPSK. 

În această lucrare, s-a făcut o sinteză a modulaţiei 

QPSK şi s-a elaborat o implementare hardware, digitală în 

VHDL. Cele 4 secţiuni propuse în lucrare sunt: în 

SecţiuneaI, în care se subliniază importanţa şi avantajul unei 

modulaţii digitale; SecţiuneaII este mai complexă, aici fiind 

definiţi termeni ca modulaţie, purtătoare şi modulaţie QPSK;  

 

SecţiuneaIII conţine rezultatele simulărilor în ModelSim; 

concluziile sunt prezentate în SecţiuneaIV. 

 

II. TEHNICI DE MODULAŢIE DIGITALĂ 

A. Introducere 

Modulaţia este procesul prin care parametrii unui 

semnal (purtător) sunt modificaţi pentru a transmite 

semnalul modulator (semnalul ce conţine informaţia), 

obţinându-se un alt semnal, numit semnal modulat. 

Procedeul invers modulaţiei, prin care pornind de la 

semnalul modulat se reconstruieşte semnalul modulator se 

numeşte demodulaţie. 

Modulaţia poate fi: 

 modulaţie în banda de bază folosită pentru 

transmiterea informaţiei pe distanţe scurte, 

denumită şi codarea liniei; 

 modulaţia trece bandă folosită pentru transmiterea 

informaţiei pe distanţe lungi, denumită şi 

modulaţia purtătoarei. 

 

B. Criterii  de alegere a unei  tehnici de modulaţie 

Esenţa circuitelor moderne digitale este de a 

transmite biţi pe un canal de la emiţător la receptor. Biţii, 

însă, sunt afectaţi de zgomot, fiind necesare trei criterii 

primare de selecţie a unei tehnici de modulaţie: 

 eficienţa puterii : transmiterea de date cu putere 

minimă 

 eficienţa lăţimii de bandă : abilitatea sistemului de 

a adapta semnalul de date la lăţimea de bandă 

 complexitatea sistemului : costuri mici de 

implementare, in funcţie de dificultatea proiectării 

şi a circuitelor folosite. 



C. Modulaţia purtătoarei 

  Purtătoarea este un semnal sinusoidal, exprimat 

analitic prin: 

))(2cos()( ttfAtc ccc    (1) 

unde: cA  este amplitudinea purtătoarei; 

          cf  este frecvenţa purtătoarei; 

          c   este faza purtătoarei. 

Din ecuaţia purtătoarei se observă că parametrii care variază 

sunt amplitudinea, faza şi frecevnţa. Există trei tehnici de 

bază de modulaţii digitale:  

 modulaţia în amplitudine (Amplitude Shift Keying 

ASK) 

 modulaţia în frecvenţă (Frequency Shift Keying 

FSK) 

 modulaţia în fază (Phase Shift Keying PSK) 

 

Toate aceste tehnici de modulaţii digitale sunt 

cunoscute ca modulaţii M-are, unde doi sau mai mulţi biţi 

sunt grupaţi pentru a forma simboluri sau semnale, pentru a 

determina care din cele M frecvenţe va fi transmisă. 

Numărul de semnale posibile este 
nM 2 , de unde şi 

denumirea de modulaţii binare. 

 

D. Modulaţia cu deplasare de fază  în cuadratură(QPSK) 

Modulaţia în frecvenţă este eficientă din punct de vedere 

al puterii semnalului şi a translării semnalului purtător în 

fază. Este foarte utilizată în sistemele de comunicaţii 

moderne, cum ar fi legăturile prin satelit, microunde de 

bandă largă, etc. Informaţia digitală este codată în fază în 

funcţie de o constantă – amplitudinea semnalului purtător. 

Ideea de bază la o modulaţie QPSK constă în transmisia 

pe o perioadă de timp a doi biţi, iar fiecărei combinaţii de 

biţi îi corespunde un defazaj. Astfel că la 10 modulatorul 

defazează cu 45 , la 01 defazează purtătoarea cu 135 , la 

00 cu 225  iar la 11 defazajul este maxim de 315 . 
 

III. DESCRIEREA HARDWARE A MODULATORULUI QPSK 

 

Modulatorul QPSK mapează perechi de 2 biţi din 

şirul de date din intrare în puncte din constelaţia de semnal. 

Circuitul caracteristic modulatorului QPSK este ilustrat în 

fig. 1 şi are ca intrări semnalele de reset (rst), clock (clk), 

enable (en), resetn (rst_n), 2 biţi de intrare (D), iar la ieşire 

prelucrarea semnalului se face prin reprezentarea pe 8 biţi a 

părţii reale a semnalului (q_out) şi 8 biţi pentru partea 

imaginară (i_out). Lungimea celor două semnale rezultante 

din ieşirea modulatorului a fost aleasă de 8 biţi pentru că la 

implementarea pe FPGA, afişarea pe LCD[1] a 

funcţionalităţii sistemului presupune transferul datelor pe 8 

biţi pentru afişarea caracterului. Forma de undă a 

semnalului din ieşirea modulatorului este reprezentată în fig. 

2. Blocul modulator (fig.3) reprezintă arhitectura top a 

întregului proces de modulaţie a semnalului şi este compus 

din două componente: 

 

 constelaţia QPSK (qpsk_const) , această 

componentă realizează o corespondenţă 

între cei 2 biţi din intrare şi simbolurile din 

constelaţia de semnal QPSK 

 unitatea de control QPSK (ctrl_unit_qpsk) 

reprezintă blocul de comandă şi control 

care sugerează tranziţiile între stări pentru 

modulaţia QPSK. 

 

Modul de funcţionare a modulatorului QPSK se  

bazează pe următorul principiu: biţii din intrare sunt codaţi 

câte doi pentru a crea un simbol ce poate avea una din cele 

patru valori: 
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Figure 1.   Schema bloc a modulatorului QPSK 

 

 
 

Figure 2.   Semnalul din ieşirea modulatorului QPSK( clkf =100Mhz) 

 

 

 
Figure 3.  Arhitectura top a modulatorului QPSK 

 

În figura 4 este descrisă schema bloc caracteristică 

constelaţiei QPSK  iar semnificaţia pinilor este dată în 

tabelul 1. Blocul modulator QPSK mapează datele pentru a 

produce simboluri de numere complexe. Deoarece ieşirea 

generată de modulatorul QPSK va fi legată la intrarea 



blocului de codare Alamouti[3], grupuri de 2 biţi sunt 

convertite în numere complexe, reprezentând punctele din 

constelaţie. Conversia se realizează cu ajutorul codării Gray 

pe 2 biţi, aşa cum se arată în figura 5.  

Oricum, maparea semnalului depinde de intrarea 

paralelă aplicată la intrarea modulatorului QPSK. De pildă, 

dacă intrarea este 00 atunci după mapare semnalul de ieşire 

va fi un număr complex j1 . Pentru semnalul complex 

obţinut j1 , partea reală şi imaginară sunt reprezentate 

pe 8 biţi, cu q_out şi i_out. Forma de undă după maparea 

semnalului este ilustrativ aratată în figura 6 . 

 

 

 

 

 
 

Figure 4.  Schema top a constelaţiei QPSK 

 

TABLE I.  DESCRIEREA PINILOR DIN SCHEMA TOP A CONSTELAŢIEI 

QPSK 

 

Semnal Tipul 

semnalului 

Dimensiunea 

semnalului 

Descriere 

 

 

 

 

  clk 

 

 

 

 

   intrare 

 

 

 

 

       1 

 

Declanşează o evaluare a 

procesului la fiecare tranziţie a 

semnalului de ceas pentru a ne 

asigura că valoarea semnalului 

din intrare este atribuită ieşirii 

numai la tranziţiile semnalului 

clk din 0 în 1 

rst intrare 1 Resetează toate  semnalele când 

este activ în  “1” 

en intrare 1 Activează toate intrările când 

este activ în “1” 

D intrare 2 Datele din intrare 

q_out ieşire 8 Partea reală a datelor din ieşire 

i_out ieşire 8 Partea imaginară a datelor din 

ieşire 
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Figure 5.  Constelaţia QPSK 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 6.  Semnalul după maparea QPSK( clkf =100Mhz) 

 

În figura 7 este prezentată diagrama stărilor pentru 

constelaţia QPSK. Deoarece semnalul modulat este pe 2 biţi 

diagrama spaţială a semnalului va avea 4 stări. Circuitul 

caracteristic de comutare a stărilor într-o constelaţie cu 4 

simboluri QPSK şi forma de undă sunt reprezentate în 

figurile 8,9 iar descrierea pinilor este dată în tabelul II. 

 

en_qpsk=0

en_qpsk=1

rst_n

rst_n 10

1

0

RESET_N

ENABLE_ON

 
 

Figure 7.   Diagrama stărilor pentru constelaţia QPSK 



 

 

 
 

Figure 8.   Circuit de comutare a stărilor pentru constelaţia QPSK 

 

 

 

 

TABLE II.  DESCRIEREA PINILOR DIN DIAGRAMA STĂRILOR QPSK 

 

RESET_N 

-   se activează când rst_n = 0 

- comandă en_qpsk = 0 pentru a dezactiva 

maparea QPSK 

 

ENABLE_ON 

-   se activează când rst_n = 1 

-  comandă en_qpsk = 1 pentru a activa maparea 

QPSK 

 

Datele din intrarea modulatorului QPSK se pot 

genera, de pildă de un convertor serial/paralel pe 4 biţi. Cum 

convertorul transmite 4 biţi de date, modulatorul QPSK va 

folosi doar 2 biţi pentru mapare, acest lucru fiind realizabil 

cu două componente. Aşadar, dacă convertorul generează de 

exemplu semnalul 1001, atunci cele două componente a 

modulatorului vor mapa această valoare în punctul j1  şi 

j1 . 

 

 
 

Figure 9.  Forma de undă a circuitului de comandă a 

stărilor( clkf =100Mhz) 

După simulări modulatorul creat trebuie mapat pe 

FPGA, iar dispozitivul utilizat este XC3S500 din familia 

logică Spartan 3E, furnizat de firma Xilinx. Pentru evaluarea 

resurselor logice ale FPGA-ului[2], consumate pentru 

implementarea sistemului este prezentat raportul din figura 

10. 

 

 
Figure 10.  Fişier raport de utilizare a resursele hardware ale FPGA-ului 

pentru implementarea blocului modulator 

 

 

IV. CONCLUZII 

În această lucrare este prezentat modul de 

implementare pe FPGA a modulaţiei digitale, QPSK. 

Descrierea blocului s-a realizat în limbaj HDL iar 

funcţionalitatea a fost verificată cu un instrument software 

special, ModelSim XE III 6.1. 
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