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ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ФАЗОВОГО  

АВТОПІДСТРОЮВАННЯ ЧАСТОТИ  В ЦИФРОВИХ  

МОДЕМАХ СИСТЕМИ РАДІОЧАСТОТНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 
 

У статті продемонстровано результати моделювання системи фазового автопідстроювання 

частоти. На основі моделювання в середовищі MATLAB/Simulink  встановлені параметри системи, які 

впливають на рівень вихідного сигналу системи ФАПЧ і одночасно забезпечують її швидкодію та динамічну 

точність. Досліджено вплив шумів на завадостійкість прийому сигналів QPSK в цифрових модемах систем 

радіочастотної технічної ідентифікації.  

Лебедь Е.В. Имитационная модель системы фазовой автоподстройки частоты в цифровых 

модемах системы радиочастотной технической идентификации. В статье продемонстрированы 

результаты моделирования системы фазовой автоподстройки частоты. На основе моделирования в среде 

MATLAB/Simulink установленные параметры системы, которые влияют на уровень выходного сигнала 

системы ФАПЧ и одновременно обеспечивают ее быстродействие и динамическую точность. Исследовано 

влияние шумов на помехоустойчивость приема сигналов QPSK в цифровых модемах систем радиочастотной 

технической идентификации. 

Y. Lebed Simulation model of phase-locked loop in digital modems of RFID system. The results of simulation 

a phase-locked loop are demonstrated in the article. Based on the simulation in the MATLAB / Simulink environment, 

the system parameters that affect the output level the PLL and simultaneously ensure its speed and dynamic accuracy. 

The effect noise on the noise immunity of QPSK signal reception in digital modems of radio frequency technical 

identification systems is investigated. 

Ключові слова: система ФАПЧ, радіочастотна технічна ідентифікація. 

Вступ. Існуюча система зв’язку ЗС України не в повній мірі відповідає сучасним 

вимогам з бойової готовності, стійкості, мобільності, пропускної спроможності, 

своєчасності, достовірності, прихованості, живучості, технічного оснащення, що не дозволяє 

забезпечити достатньо ефективне бойове застосування сучасних систем управління 

військами та озброєнням.  

Одним із основних напрямків розвитку сучасної системи зв’язку ЗС України є 

удосконалення існуючих і створення нових систем та засобів радіозв’язку (ЗРЗ). Сучасні 

військові системи і засоби радіозв’язку повинні забезпечувати надійну та ефективну 

передачу інформації в умовах складної радіоелектронної обстановки.  

Проведений аналіз розвитку гібридної війни на Сході України свідчить, що одним з 

ефективних напрямів для підвищення оперативності та якості процесів управління є 

реалізація технології, яка визначає (ідентифікує) місця розташування на місцевості, цифровій 

карті або геоінформаційній системі особового складу, озброєння та військової техніки зв'язку 

в динаміці їх переміщення в реальному масштабі часу.  

Однією із запропонованої технології автоматичної ідентифікації є технологія 

радіочастотної технічної ідентифікації (Radio Frequency IDentification – RFID), що дозволяє 

розпізнавати і ідентифікувати об'єкти в режимі реального часу [1].  

Системи RFID функціонують на основі колективного використання частот і уніфікації 

сигналів різноманітних радіоелектронних засобів. При цьому основним критичним 

компонентом в цифровому модемі системи RFID, який забезпечує крок, точність 

налаштування і час перебудови по частоті, є система фазового автопідстроювання частоти 

(ФАПЧ).  

В існуючих цифрових модемах системи RFID спостерігається вплив фазових шумів за 

рахунок збільшення часу перехідних процесів, що призводить до зниження швидкості 

перестроювання по частоті, що в свою чергу призводить до зростання ймовірності 

помилкового прийому сигналів. і, як наслідок, обмежують швидкість передачі та прийому 

інформації та ідентифікацію об’єкта. 

Стандартний підхід до проектування лінійних трактів передавача і приймача систем 
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RFID направлений на мінімізацію рівня фазових шумів, що часто вступає в протиріччя з 

вимогами зменшення енергоспоживання, габаритних характеристик і вартості системи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні загальні методи розрахунку 

фазових шумів системи ФАПЧ представлені в роботах [2 – 10].  

Ці роботи визначили можливості зниження фазових шумів системи ФАПЧ, і була 

виявлена необхідність враховувати фазові шуми, що виникають у фазових детекторах, які 

використовуються в схемах ФАПЧ. 

Систематизації теоретичних і експериментальних досліджень механізмів виникнення і 

способів зменшення власних шумів, а також їх впливу на роботу ФАПЧ в опублікованих 

роботах до теперішнього часу немає.  

З викладеного вище ясно, що необхідно проводити дослідження, яке є актуальним для 

вирішення задач створення схем ФАПЧ в цифрових модемах сучасних систем RFID.  

У [5] показано метод компенсації фазових шумів та фазового джитера системи ФАПЧ. 

За допомогою [5, 6] було отримано розрахункові значення параметрів системи ФАПЧ, тому 

справедливо підтвердити результати розрахунків у інтерактивному середовищі MATHLAB. 

Таким чином, на даний момент актуальними є проведення досліджень технічних 

рішень та методів компенсації фазових шумів системи фазового автопідстроювання частоти 

для побудови цифрових модемів сучасних високоефективних систем RFID. 

Метою роботи є зменшення ймовірності бітових помилок в цифрових модемах 

мобільних систем радіочастотної технічної ідентифікації в умовах фазового джитеру, 

шляхом підвищення динамічної точності та максимальної швидкодії системи фазового 

автопідстроювання частоти.  

Математичний опис системи ФАПЧ. 

Використання математичного опису системи необхідно на початковому етапі 

проектування для визначення параметрів різних вузлів схеми, з’ясування можливості 

виконання технічного завдання проекту, знаходження способів покращення характеристик 

системи. 

Розглянемо систему ФАПЧ (рис. 1), яка складається з цифрового фазового детектора 

(ЦФД), цифрового фільтра, цифрового перебудованого генератора (DCO).  
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1 Структурна схема моделі системи ФАПЧ 

 

Введемо наступні позначення сигналів системи ФАПЧ [5]:  r n – вхідний сигнал 

системи ФАПЧ;  q n
 
– вихідний сигнал перебудованого генератора. 

        cos ,ref refrefr n A t     

          cos ,div divdivq n A t    

де refA , divA – амплітуди коливань, div , ref – циклічні частоти цих коливань и ref , div – їх 

початкові фази.  
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Частота сигналу з перебудованого генератора визначається співвідношенням 
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де nt  і 1nt   – моменти часу, що відповідають фронтам вихідного сигналу. У режимі 

синхронізму частота сигналу перебудованого генератора близька до частоти вхідного 

сигналу. Вважаючи, що n ref nt n t    і  
1 11n ref nt n t     отримуємо: 
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Цифровий фазовий детектор відслідковує різницю фаз між фронтами сигналів, 

отриманих на його вході. Тому n
t

  і 1n
t

   
потрібно розглядати як інтервали часу між 

фронтами сигналів у моменти часу   refn   і  1 refn  . 

На вхід цифрового фазового детектора надходять вхідний сигнал та сигнал 

перебудованого генератора з фазою  div n  і  
ref n :  

 

      ,PD ref divn n n     

    

Фазу цифрового фазового детектора визначаємо: 

  ,2 n
PD
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t
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Цифровий фазовий детектор, визначає фазову неузгодженість [ ]n  та формує 

цифровий код помилки  nN , пропорційний  1PD n  : 

 

        1 .PD PD nN n K     

    

Коефіцієнт пропорційності PDK  (коефіцієнт передачі або підсилення фазового 

детектора) залежить від схемотехнічної реалізації фазового детектора [2]. 

Дискримінаційна характеристика ЦФД [5], при 0   лінійна на ділянці [-2π;0], є 

періодичною з періодом 2π при 0   і дорівнює 0 при 0   (рис. 3). 

 

 
Рис. 2 Статична дискримінаційна характеристика ЦФД  

  

Статична фазова дискримінаційна характеристика повинна бути непарною і лінійною в 

діапазоні фазової розстройки  2 ;2     . Статична частотна дискримінаційна 

характеристика повинна бути непарною і релейною в усьому діапазоні частотної розстройки 

або непарною і релейною ділянкою при  0,5;2n . Детектор повинен працювати по 

передніх фронтах вхідних імпульсів, результат його роботи не повинен залежати від 
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скважності вхідних імпульсних послідовностей. 

Для реального ЦФД, у випадку, коли різниця фаз вхідних сигналів перевищує величину  

 , знак керуючого сигналу на виході ЦФД змінюється на протилежний (рис. 2), що 

призводить до зростання різниці фаз і частот сигналов. Ця властивість призводить до 

значного збільшення часу встановлення заданої частоти чи призводить до неправильної 

роботи ЦФД, якщо частоти сигналів відрізняються більше чим в 2 рази [5]. 

Для усунення даного недоліку ФД необхідно застосовувати модифікований ФД з 

додаванням додаткової логіки представленого в роботі [5]. 

Цифровий код, пропорційний фазовій помилці, надходить на цифровий фільтр 

(рекурсивний фільтр). Рівняння для такого фільтра має вигляд 

  

           1 0 2 1 0 .1 2 1 2y n a y n a y n b x n b x n b x n            

 

Цифровий перебудований генератор являє собою генератор із змінним цифровим 

кодом [8]. Фаза коливань  div n  генератора представлена як сума значень фази коливань 

 1div n    і додаткової величини  DCO F nK K : 

     1 ,div div DCO Fn n nK K        

Коефіцієнт DCOK визначається виразом 

1
,DCO

DCO

K
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де DCOТ


 – затримка в генераторі при зміні цифрового коду на одиницю молодшого 

розряду. 

Враховуючи співвідношення [5], отримаємо систему лінійних рівнянь системи ФАПЧ 
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У режимі синхронізму   0
PD

n  . У реальних системах ФАПЧ  PD n  повинна 

задовольняти умові 

  .PD outn        

де out  – мале допустиме значення фази вихідного сигналу [ ]s n .  

Моделювання системи ФАПЧ з модифікованим фазовим детектором.  
Для аналізу частотних характеристик систем ФАПЧ з модифікованим ФД будемо 

використовувати імітаційну модель [5], передаточна функція якої з розімкнутою петлею 

зворотного зв’язку у представлена як: 
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Тоді передаточна функція системи ФАПЧ із замкнутою петлею зворотного зв’язку має 

вигляд: 
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а)               б) 

Рис. 3 Графіки ЛАЧХ та ЛФЧХ: а) розімкнутої; б) замкнутої системи ФАПЧ 
 

У роботі [8] наведені відношення для розрахунку коефіцієнтів підсилення та 

постійних часу систем ФАПЧ при заданих показниках коливальності M. 

Показник коливальності дорівнює максимальному значенню модуля передавальної 

характеристики замкнутої системи:  
max

M W j . Оптимальне по стійкості і швидкодії 

значення показника коливальності 2 1,41M   . Показник коливальності 1,1 1,5M    

відповідає нормальному демпінгуванню системи і забезпечує мале перерегулювання [4].  

На рисунку 3 представлені результати моделювання частотних характеристик системи 

ФАПЧ. 

На рисунку 3а отримані графіки ЛАЧХ та ЛФЧХ  розімкнутої системи ФАПЧ, за 

якими визначено запаси стійкості по фазі і амплітуди, на рисунку 3б відповідно замкненої 

системи ФАПЧ [5].  

Запас стійкості по фазі показує, наскільки градусів повинна змінитися ФЧХ 

разімкнутої системи, щоб замкнута система виявилася на границі стійкості. Границя 

стійкості відповідає одиничному підсиленню розімкнутої системи (рівень ЛАЧХ дорівнює 0 

дБ) и ФЧХ розімкнутої системи − 180°. Аналіз рисунка 3 показує, що система ФАПЧ стійка, 

так як частота зрізу 4,01с   рад/с і перетинає вісь абсцис раніше частоти фазового зсуву 

180  яка прямує в нескінченість  , неперетинаючи за значенням  –1800. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Перехідні процеси системи ФАПЧ з модифікованим ФД 



Збірник наукових праць ВІТІ № 4 – 2017 

════════════════════════════════════════════════════════ 

64 

На рисунку 4 представлені результати моделювання перехідних процесів системи 

ФАПЧ з модифікованим фазовим детектором (червона крива, бірюзова крива, зелена крива) 

при різних значеннях показника коливальності.   

Із рисунку 4 видно, що при однаковій частоті зрізу довготривалість і характер 

перехідних процесів в системі ФАПЧ залежить від показника коливальності.  

Перехідні процеси при сильному демпінгуванні в системі (M = 1,27 – червона крива), 

найбільш затягнуті, але при цьому забезпечується найменше перерегулювання системи 

(мінімальне пікове значення частоти при перехідному процесі). Найменша тривалість 

перехідних процесів забезпечується при M = 1,35 та M = 1,3  при незначному збільшенні 

перерегулювання (бірюзова та зелена крива майже співпадають). Подальше збільшення 

показника коливальності призводить до зменшення швидкодії, так і до збільшення  

перерегулювання. При відомих частотних характеристиках системи можливо оцінити її 

швидкодію відповідним співвідношенням: 

4
пер

с

t



       (1) 

Із співвідношення (1) слід зазначити, що для розглянутих вище систем ФАПЧ 15≈перt  

мкс, що допустимо для мобільних систем радіочастотної ідентифікації  [9].  

Побудова системи ФАПЧ за запропонованою схемою дозволяє суттєво зменшити 

рівень фазового шуму (95 дБн/Гц) вихідного сигналу в межах смуги частот петлі ФАПЧ  

(рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 Фазовий шум вихідного сигналу системи ФАПЧ  

Результати моделювання дозволяють зробити висновок про правильність вибору 

параметрів схеми ФАПЧ з модифікованим фазовим детектором, які дозволяють забезпечити 

максимальну швидкодію и мінімальній рівень фазових шумів.  

Застосування в схемі ФАПЧ модифікованого фазового детектора дозволяє забезпечити 

час встановлення заданої частоти не більше 16 мкс при стандартних умовах і 35 мкс в 

критичному режимі. 

Моделювання каналу передачі інформації системи RFID 

Структура імітаційної моделі системи RFID побудованої в Mathlab/Simulink [11]  

зображена на рис. 6. В імітаційної моделі використано генератор псевдовипадкової 

послідовності Бернулі (Bernoulli Binary Generator), що генерує випадкові двійкові числа, 

використовуючи розподіл Бернулі. Затримка π/2 на виході одного з генераторів дозволяє фазі 

сигналу приймати два значення. 
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Згенерована псевдовипадкова послідовність „0” та „1” поступає до блоку формувача 

комплексної огинаючої QPSK modulator baseband.  Даний блок перетворює значення на вході 

в QPSK сигнал и формує комплексну огинаючу сигналу. На виході видає комплексний 

сигнал, в якому дійсна частина I(t), а уявна частина Q(t), зі зміщенням сузір’я π/4 (рис. 7).  

Далі сигнал поступає на формуючий фільтр Raised cosine transmit filter. Даний блок, є 

формуючим фільтром, необхідний для того щоб збільшити спектральну ефективність 

сигналу.  

Сформований сигнал поступає до елемента Channel, який використовується для 

моделювання каналу передачі сигналу. В даному каналі до генерованого сигналу додається 

адитивний білий гаусів шум. Блок AWGN (Additive White Gaussian Noise) Channel, який 

входить в підсистему Channel, дозволяє додавати різні значення SNR. Ефект джитера 

задається блоком Phase noise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Рис. 6 Імітаційна модель системи  RFID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 7 Комплексний сигнал на виході в QPSK модулятора 
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Після проходження сигналу через канал зв’язку сигнал поступає на погоджуючий 

фільтр Raised cosine receive filter, який виконує таку ж саму функцію як і формуючий фільтр.  

Формуючий та погоджуючий фільтри використовуються для підвищення спектральної 

ефективності.  

На рисунку 8 представлені графіки спектрів сигналу до проходження формуючого та 

погоджуючого фільтра.  

Для того щоб усунути ефект джитера вихідного сигналу використаємо блок фазової 

синхронізації PLL SYNCHRONIZER.  

Даний блок побудований відповідно імітаційної моделі системи ФАПЧ з 

модифікованим фазовим детектором [5].  

Сигнал поступає на вхід модифікованого фазового детектора змодельованої системи 

ФАПЧ (рис. 4), який формує сигнал фазової помилки за модулем 2π між переданим та 

прийнятим сигналами.  

Обчислення фазової помилки за модулем 2π реалізовано шляхом перетворення сигналу 

на виході ФД в двійковий код, який приймає значення з множини цілих чисел 0 … N.  

Межі зміни коду від 0 (000…0) до N (111…1) в цьому випадку відповідають зміні 

фазової помилки від -2π рад до 2π рад, код нульової помилки – N/2 (011…1).  

 

 

а)        б) 

Рис. 8 Графіки спектрів сигналу: а) погоджуючого; б) формуючого фільтрів 

 

Таким чином, ФД вираховує порівняння фаз вхідного та вихідного сигналу та формує 

послідовність імпульсів або на виході Q1 - відставання, чи на виході Q2 – випередження.  

Адекватну оцінку ефективності застосування даної схеми модифікованого фазового 

детектора було забезпечено за допомогою реалізації блоку встановлення помилки Error Rate 

Calculation, який порівнює вихідний сигнал генератора Bernoulli Binary Generator та сигнал 

на виході системи ФАПЧ, і підраховує кількість помилок.  

На рисунку 9 представлені констеляційні діаграми блока Scatter Plots and Constellation 

Diagrams отримані методом імітаційного моделювання на рис. 9а, діаграма отримана після 

каналу передачі інформації, на рис. 9б – діаграма відновленого сигналу після системи ФАПЧ 

з існуючим детектором, на рис. 9в – діаграма відновленого сигналу після системи ФАПЧ з 

модифікованим фазовим детектором. 

Для проведення оцінки імовірності появи бітових помилок в програмі математичного 

програмування Matlab який у відповідності з результатами моделювання, дозволяє 

проводити підрахунок помилково прийнятих біт в залежності від відношення SNR, за 

допомогою функції BER TOOL (рис. 10). 

З діаграми (рис. 10) видно, що для забезпечення рівня BER 10-5, необхідний SNR у 

системі становить 9,5 дБ.  
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а)            б)          в) 

 
Рис. 9.  Cузір’я сигналів отримані методом імітаційного моделювання а) після каналу передачі 

інформації; б) після системи ФАПЧ з існуючим детектором; в) після системи  
ФАПЧ з модифікованим фазовим детектором 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Рис. 10  Залежність BER від SNR для QPSK сигналу 

 

Імітаційне моделювання показало, що цей рівень можна знизити на 1,2 дБ за рахунок 

використання модифікованої системи ФАПЧ.  

Це суттєве зниження необхідного SNR дозволить зменшити потужність обладнання 

системи та збільшити радіус покриття базових станцій без додаткових затрат енергії 

приблизно на 15 – 20 %.  

Висновки: 

У статті продемонстровано імітаційну модель системи фазового автопідстроювання 

частоти на основі модифікованого фазового детектора.  

Представлений обґрунтований вибір параметрів систем фазового автопідстроювання 

частоти.  

Це дозволило: 

– визначити та компенсувати фазовий шум шляхом введенням синтезованого 

цифрового фазового детектора, який дозволяє забезпечити час встановлення заданої частоти 

не більше 16 мкс при стандартних умовах та 35 мкс в критичному режимі.  

– знизити рівень фазових шумів на виході системи ФАПЧ до 95 дБ, що дозволяє 

підвищити динамічну точність системи до 12 %. 
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– знизити рівень BER до 1,2 дБ за рахунок використання системи ФАПЧ з 

модифікованим цифровим фазовим детектором.  

Це суттєве зниження необхідного SNR дозволить зменшити потужність обладнання 

системи та збільшити радіус покриття базових станцій без додаткових затрат енергії 

приблизно на 15 – 20 %.  

– результати імітаційного моделювання на ПЕОМ системи ФАПЧ з високою 

достовірністю підтвердили справедливість отриманих теоретичних розрахунків і переконали 

в можливості компенсації тренду джитера.  

Напрямком подальших досліджень визначено розробку універсального алгоритму для 

побудови системи ФАПЧ в цифрових модемах систем RFID, з урахуванням критеріїв 

мінімуму часу перехідних процесів та фазової неузгодженості системи. 
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