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Haiko N.S. (2018) FM-, ASK- ja FSK-modulaatioiden toteuttaminen Matlab-

Simulink ympäristössä USRP ohjelmistoradiolaitteella.  

 

TIIVISTELMÄ 
Tässä työssä tutkitaan ja toteutetaan Labview-ympäristössä toteutettujen USRP-2900 

mallien toteuttamista Matlab-Simulink-ympäristössä. Työssä toteutetut mallit 

kykenevät toimimaan saman tapaisesti, kuin lähtökohtana olleet Labview-mallit. 

Näitä malleja tehdessä esiin tuli ohjelmallisia haasteita, jotka on tuotu esille 

mahdollisten ratkaisujen kanssa. 

Työssä kerättyjä havaintoja ja kokemuksia voidaan hyödyntää myös muiden 

analogisten ja digitalisten tiedonsiirtojärjestelmien Matlab-Simulink-mallien 

luomisessa USRP-ohjelmistoradiosovelluksiksissa. 
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Haiko N.S. (2018) Implementation of FM, ASK and FSK modulations in 

Matlab-Simulink environment with USRP software radio device. 

 

ABSTRACT 
 

This work concentrates on research and implementation  of  USRP-2900 templates 

which are made in Labview environment and have to be converted into  Simulink 

environment. Templates made in this work will produce same outcome as reference 

templates from Labview environment. Problems that occurred in the process are 

documented and possible solutions are explained.  

Observations gathered from this work can also be used making new models with 

other analog and digital data transmission systems using USRP software radio in 

Matlab-Simulink  environment. 
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ALKULAUSE 
 

 

Työ liittyy langattoman tietoliikenteen keskuksen (CWC) tuottamaan langattoman 

tietoliikenteen harjoitustyö nimisen kurssin muuttamiseen LabVIEW-ympäristöstä 

Simulink-ympäristöön. Tämä työ on tehty osana  elektroniikan ja 

tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelmaa. 

 

 

Oulussa, syyskuussa 2018 

 

Niko Haiko 
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MERKINNÄT JA LYHENTEET 
 

 

FM taajuusmodulaatio, frequency modulation 

ASK amplitudisiirtoavainnus,  amplitude shift keying 

FSK taajuussiirtoavainnus,  frequency shift keying 

AM amplitudimodulaatio, amplitude modulation 

ISI symbolien välinen keskenäisvaikutus, intersymbol interference 

NRZ nollaan palaamaton, non-return-to-zero 

SDR ohjelmistoradio, software defined radio 

SDRu ohjelmistoradioyksikkö, software defined radio unit 

USRP yleinen ohjelmistoradiopäätelaite, universal software radio peripheral 

FPGA ohjelmoitava logiikkapiiri, field-programmable gate array 

PPL vaihelukko, phase locked loop 

BER bittivirhesuhde, bit error rate 

BW kaistanleveys, bandwidth 

f taajuus 

fc kantoaallon taajuus 

fd, Δf, kf taajuusdeviaatio 

fm sanoman suurin taajuuskomponentti 

ϕ vaihe 

t aika 

A amplitudi 

Ac(t) kantoaallon amplitudi 

m(t), m(a) sanomasignaali 

d(t) binäärinen NRZ-sanoma  
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1. JOHDANTO 
 

National Instumentsin kehittämä graafinen ohjelmointikieli LabVIEW on ollut tämän 

työn lähtökohtana, mistä pitäisi siirtyä MathWorksin Simulink-ympäristöön pitäen 

toiminnallisuus samana. LabVIEW-ympäristössä modulaatiomallin pystyy tekemään 

vetämällä lohkoja sisään ja yhdistelemällä niitä toisiinsa, kuten Simulink-

ympäristössä. Hankaluutena tässä on lohkojen yhdistäminen, mikä ei vaadi 

pelkästään datalinjojen yhdistämistä, vaan myös hallintalinjojen johdotuksen. Tämä 

luo ylimääräistä työtä malleja tehdessä verrattuna Simulink-malleihin. 

Simulink on ohjelma MathWorksin Matlab-ohjelmassa, mikä on suunniteltu 

simulaatiomallien tuottamiseen. Matlabilla toimivat laitteet saadaan toimimaan myös 

Simulink-ohjelmassa pienen rajapinnan lisäyksen jälkeen. Ympäristö mahdollistaa 

mallien tekemisen vetämällä lohkoja malliin ja yhdistelemällä niitä. Lopputulos on 

graafisempi kuin Matlabilla tuotettu. Kuten muillakin Matlab-tuotteilla voidaan dataa 

viedä Simulinkiltä Matlabiin ja tuoda takaisin sisäänrakennetuilla funktiolla. 

Toteutetut mallit ovat helppokäyttöisiä ja käytännöllisiä. Simulink mahdollistaa 

mallien teon todella pienistä alilohkoista, mikä voi johtaa todella monimutkaiseen 

rakenteeseen, joten tarkoitus on tehdä mahdollisimman suurilla lohkoilla toiminnalta 

vastaava malli. Kaikkea ei voi tietenkään tehdä yksinkertaisinta polkua pitkin, mutta 

mahdollisimman yksinkertainen on tässä työn tarkoitus. 

Modulaatiot tuotetaan National Instruments:in valmistamalla Universal Software 

Radio Peripheral-laitteella eli USRP-radioalustalla.  USRP-radioalusta on tarkoitettu 

pääasiassa opetuskäyttöön sekä pienimuotoiseen tutkimustyöhön. Alustan hyvä 

sovellustuki myöskin tutkimus- ja opetuskäyttöön suunnatussa Matlab-Simulink 

ympäristössä nostaa laitteen suosiota opetuskäytössä. [1] 

Simulointi on nopea tapa testata ja kehittää tiedonsiirtojärjestelmiä. Simuloituja 

mittauksia ei voida kuitenkaan pitää täysin luotettavina ja täysin toimivina 

reaalisessa maailmassa tuotettuna. Tätä ongelmaa on lähestytty lisäämällä 

simulaatioon jokin reaalinen osa kuten fyysinen USRP-ohjelmistoradio, jota ohjataan 

simulaation sisältä.  Ohjelmoitavuus toteutetaan ohjelmoitavalla FGPA-piirillä (field-

programmable gate array) USRP-laitteen sisällä. Tällä tekniikalla saadaan 

todenmukaisempia ja luotettavia tuloksia järjestelmän reaalimaailman 

käyttäytymisestä. 

USRP-ohjelmistoradiot ovat laajalti käytettyjä ja niiden käytön osaaminen eri 

ympäristöissä voi vauhdittaa tuotekehitystä. Ohjelmistoradiot helpottavat 

tuotekehitystä, koska sillä voidaan toteuttaa fyysinen malli rakentamatta fyysisesti 

tuotetta. Tämä voidaan toteuttaa ohjelmoimalla ohjelmistoradio jollain 

suunnitteluympäristöllä kuten Matlab-Simulink-ohjelmistolla. Laitteiston laaja 

skaalautuvuus on nostanut softaradiot pääsääntöiseksi testausalustaksi. 

Ohjelmistoradioilla voidaan korvata iso määrä prototyyppi-malleja 

tuotekehityskaaren varrelta, sillä usein ainoastaan ohjelmisto muuttuu eikä siitä 

riippumaton fyysinen rakenne. Näiden prototyyppien kehitys voi viedä päiviä tuoden 

ainoastaan tiedon toimimattomasta suunnitelmasta. Ohjelmistoradiolla voidaan 

simuloida ja testata hallitussa ympäristössä suunnitelman toiminta ennen resurssien 

tuhlaamista fyysiseen prototyyppiin. 

Ohjelmistoradiot sisältävät tarpeelliset komponentit, jotta digitaalinen signaali 

voidaan muuttaa radioaalloiksi ja radioaalto takaisin digitaaliseksi. Näitä 

komponentteja voidaan säätää ohjelmallisesti fyysistä rakennetta muuttamatta. 
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Kyseisiä komponentteja ovat muun muassa digitaalisesta analogiseen eli D/A ja 

analogisesta digitaaliseen A/D -muuntimet, vahvistimet, sekoittimet ja oskillaattorit. 

Kaikki suodattimet toteutetaan kuitenkin digitaalisesti. [2] 

Ohjelmistoradiota käytettäessä itse signaalinkäsittely jää prosessorille. Tämä 

laskenta voidaan toteuttaa sovelluskohtaisella DSP-prosessorilla tai normaalilla PC 

suorittimella. Sovelluskohtaiset ovat nopeita ja tehokkaita omalla vahvuusalueellaan, 

mutta tämä  rajaa kokonaisuuden muokattavuutta. PC suorittimet ovat enemmän 

tehoa vieviä ja hitaampia kuin sovelluskohtaiset, mutta kykenevät tuottamaan 

monimuotoisia ratkaisuja. [3] 

USRP-laitteiston käyttöä Matlab-simulink-ympäristössä on aikaisemmin tutkittu 

Mikko Piirosen toimesta. Piirosen työssä tutkitaan QPSK modulaation tuottamista 

Labview, Matlab-Simulink ja GNU-radio-ympäristöissä. Piirosen työ antoi 

pohjatiedot Matlab-Simulink-ympäristön käytöstä tämän työn perustaksi. [4] 
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2. MODULAATIOIDEN TEOREETTISET MALLIT 
 

 

Yleinen aaltoyhtälö sinimuotoiselle signaalille on muotoa: 

 

 xc(t)= Ac(𝑡) cos[2πfct+ ϕ(t)] (1) 

 

missä Ac(t) on signaalin amplitudi ajan suhteen, fc on signaalin taajuus ja ϕ kuvaa 

hetkellistä vaihetta. Tämä on lähtökohta kaikille analogisille ja digitaalisille 

aaltomuodoille esitetyille modulaatioille.[5] 

2.1. FM-Modulaatio 

 

Frequency modulation (FM) eli taajuusmodulaatiolla tarkoitetaan kantoaallon 

analogista modulointitapaa missä tiheämmällä taajuudella ilmaistaan suuret signaalin 

jännitteet  ja harvemmalla matalat. FM-modulaatio sietää kanavan aiheuttamia 

virheitä paremmin kuin AM-modulaatio. FM-modulaatiota käytetään esimerkiksi 

yleisradiolähetyksissä globaalisti muun muassa vakiverhokäyräisyyden vuoksi. 

FM moduloitu signaali luodaan muuttamalla vaiheen derivaattaa jolloin 

vaihesiirtymäksi saadaan: 

 ϕ(t) = kf ∫ m(α)dα + ϕ
0

t

t0

 (2) 

 

missä kf on taajuusdeviaatiovakio yksikössä radiaania sekunnissa  ja  ϕ0 kuvaa 

vaihetta ajanhetkellä t=0. Tämä yhtälö voidaan yhdistää yhtälöön 1, jolloin saadaan 

FM moduloitu signaali muotoon: 

 

 xc(t) = Ac cos [2πfct+ 2πfd ∫ m(α)dα + ϕ
0

t

] (3) 

 

missä fd on taajuusdeviaatio yksikössä hertsi.[5] 

Carsonin kaistanleveyden sääntö arvioi sinimuotoisen RF-signaalin 

kaistanleveyden tarpeen FM moduloituna seuraavasti: 

 BW = 2(Δ𝑓 +  𝑓𝑚) (4) 

 

, missä Δf on taajuudeviaatio ja fm on viestin korkein taajuuskomponentti.[5] 

Signaalin tuottava lähetin on esitetty kuvassa 1. Esillä olevassa mallissa on myös 

haarautuma PM (phase modulation) eli vaihemodulaatio, mikä ei vaikuta FM-

modulaatioon lainkaan. [5 s. 159] 
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Kuva 1. FM-lähettimen teoreettinen malli 

 

FM-vastaanotin toteutetaan yleensä phase locked loop (PPL) eli vaihelukko 

tekniikalla, mutta se voidaan muodostaa myös diskriminaattorilla. Diskriminaattorin 

rakenne on esitetty kuvassa 2. Diskriminaattori rakentuu pääasiassa derivaattorista ja 

verhokäyräilmaisimesta. [5 s. 177] 

 
Kuva 2. FM-vastaanottimen teoreettinen malli 

 

FSK modulaatiossa käytetään yleensä kohotettua kosinisuodatinta, jotta 

rajoitetulla kaistalla muodostuvaa intersymbol interference (ISI) eli symbolien 

välinen keskinäisvaikutusta saataisiin minimoitua. [5] 

2.2. ASK-Modulaatio 

 

Amplitude shift keying (ASK) eli amplitudinsiirtoavainnus modulaatiolla 

tarkoitetaan binäärista modulaatiota, jossa binäärinen ykkönen esitetään 

korkeammalla amplitudilla kuin nolla. Modulaatio kuuluu amplitudimodulaatioiden 

ryhmään, sillä sitä käytetään vakiotaajuudella vain amplitudia muuttaen. Vastaanotto 

on yksinkertainen verhokäyräilmaisu, josta korkeat arvot saavat symboliarvon yksi ja 

matalat nolla. ASK:n yksinkertaisen toteutuksen vuoksi tämä on halvempi toteuttaa 

kuin digitaalinen FSK. 

ASK-signaali voidaan kuvata nollaanpalaamattomalle non-return-to-zero (NRZ) 

viestille kaavalla: 

 𝑥𝐴𝑆𝐾(𝑡) =  𝐴𝑐[1 + 𝑑(𝑡)] 𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑓𝑐𝑡) (5) 

 

, missä d(t) kuvaa NRZ-viestiä. Moduloitu signaali on käytännössä sama kuin AM 

modulaatio, mutta viesti on ASK-tapauksessa binäärinen. [5] 

ASK-modulaatio tuottaa kuvan 3 mukaisen aaltomuodon NRZ-viestille. Tämä 

aaltomuoto vastaa kaavassa 5 esitettyä teoriaa eli matalan signaalin aikana ei lähetetä 

mitään. Tämä moduloitu signaali voidaan purkaa yksinkertaisesti 

verhokäyräilmaisimella ja tekemällä  tämän jälkeen symbolipäätös, missä 
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päätöksentekokynnys on asetettu 0 ja maksimi arvon väliin eli korkea signaali vastaa 

binaarista ykköstä ja matala nollaa. [5 s. 243] 

 

 
Kuva 3. ASK ja FSK aaltomuodot 

 

 

2.3. FSK-Modulaatio 

 

Frequency Shift keying (FSK) eli taajuusavainnus on digitaalinen versio analogisesta 

FM-modulaatiosta. Idea on sama kuin FM-modulaatiossa, mutta binaarinen ykkönen 

lähetetään korkeammalla taajuudella ja nolla matalammalla pitäen kuitenkin 

amplitudi vakiona. Vastaanotto hoidetaan epäkoherentissa ilmaisussa 

kaistanpäästösuodattimella ja verhokäyräilmaisulla. Symbolipäätös tehdään ottamalla 

suuremman verhokäyrän omaavan signaalin symboli lähtöön. 

Ero FSK ja FM modulaatioiden välillä on vain lähetettävä viesti aivan kuten AM 

ja ASK tapauksessa. Tämän vuoksi FSK-modulaatio näyttää hyvin läheisesti FM 

modulaatiolta, joka tulee esille kaavasta 6.  

 

 xFSK(t)= Ac cos [2πfct+ 2πfd ∫ d(α)dα + ϕ
0

t

] (6) 

 

, missä d(α) kuvaa NRZ-viestiä ja fd taajuusdeviaatiota.  Signaalimuoto on esillä 

kuvassa 3. [5] 
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3. MODULAATIOIDEN SIIRTÄMINEN SIMULINK 

ALUSTALLE 
 

Tämä työ perustuu National Instruments:in harjoitustyömanuaaliin, missä on esitetty 

Labview-mallit ja takana oleva teoria[6]. Miten nämä modulaatiot saadaan tuotua 

Matlab-Simulink ympäristöön samalla toiminnallisuudella kuin ne toimivat 

LabVIEW-sovelluksessa? Käytännössä Simulink-sovellus toteuttaa saman 

toiminnallisuuden kuin Labview, mutta niiden tyypillinen käyttösuuntautuminen on 

erilainen. Labview suuntautuu mittaussovelluksiin ja Simulink 

tietoliikennesovelluksiin. Molemmat tuottavat saman lopputuloksen, mutta riippuen 

ongelmasta työmäärä vaihtelee käytetyn ympäristön mukaan. 

Samalla toiminnallisuudella tuominen tarkoittaa, että luoduista malleista pitäisi 

pystyä tekemään samat mittaukset kuin lähtökohtana olevista. Tämä tarkoittaa, että 

sisään tulevasta signaalista tulisi saada spektri, silmäkuvio ja moduloimaton data 

piirrettyä luettavaan muotoon. 

Tässä työssä käytetty fyysinen laite on NI USRP-2900, joka on esillä kuvassa 4. 

Vaikka laite on National Instruments:in julkaisema, se sisältää NI:in tytäryhtiön Ettus 

Research:in tuottaman USRP B200 piirikortin uudelleen brändättynä NI:in koteloon. 

 

 
Kuva 4. NI USRP-2900 

 

Suurin ongelma ympäristönvaihdossa Matlab-Simulink-sovellukseen on laitteen 

tuki. Laitetta ei ole virallisesti tuettu Simulink-sovelluksessa, mutta sen sisarlaite 

USRP B200 puolestaan on. Tämän sisaren laitetukea hyödyntämällä voidaan tuottaa 

toimiva Simulink-malli ilman virallista laitetukea. Laitetuen puute ei tuota mitään 

käytännön ongelmia, vaan ainoastaan pientä hienosäätöä ympäristöä alustettaessa. 

Laitteella pitää vain imitoida, että se ei ole NI USRP vaan sen sisartuote, jonka 

ajureilla laitetta voidaan käyttää. 
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USRP:n käyttö edellyttää Matlab-Simulink perusversion lisäksi communication 

system toolboxin ja digital signal processing system toolboxin asentamisen, sekä 

USRP support package-lisäosan asentamisen.[7] 

Kun laite on saatu toimimaan uudessa ympäristössä, on toiminnallisuuden 

uudelleen rakentamisen aika. Simulink tarjoaa muutamia modulaatioita suoraan 

yhtenä lohkona, sekä kantataajuisena että kaistanpäästötoteutuksena. FM 

modulaation tuottaminen on suoraviivainen prosessi yhdistää USRP-laite 

modulaattoriin. Hieman työtä teettää ASK- ja FSK-modulaatiot joille ei ole valmista 

modulaattoria, joten ne joudutaan kehittämään pienemmistä lohkoista. 

Kuvassa 5 on esitetty vastaanottimen korkean tason malli. Tässä mallissa on 

SDRu vastaanotin, joka saa käsiteltävän datan fyysiseltä USRP laitteelta. 

Demodulator lohko on Simulink-alijärjestelmä, joka on päällä vain silloin kun 

USRP-vastaanotin ottaa vastaan dataa. Tällä ehkäistään vastaanottimen päässä 

mahdolliset tyhjät graafiset kuvaajat. 

 

 
Kuva 5. Vastaanottimen korkean tason rakenne 

 

Kuvassa 5 oleva SDRu Receiver lohkon alapuolella on USRP-laitteen 

sarjanumero. Tämä kertoo mitä fyysistä laitetta tämä lohko yrittää käyttää. Kuvassa 6 

esitetty SDRu Receiver lohkon tärkein parametri eli laitteen valinta. Tässä nähdään 

esimerkki jossa järjestelmä ei löydä laitetta ja ilmoittaa siitä No devices found 

ilmoituksella. Syynä voi olla ajurien puute, irtonainen USB-kaapeli tai laitteen 

mahdollinen virranpuute. Kun laite löytyy niin listaan tulee kyseisen laitteen 

sarjanumero minkä valinnan jälkeen laitetta pystyy ohjaamaan Simulink-

ohjelmistosta. 



  14   

     

 

Kuva 6. Vastaanottimen laitteen valinta 

 

Useimmille lohkoille pitää määrittää erikseen, että sisääntuleva data ei koostu 

irtonaisista näytteistä vaan ne pitää käsitellä kehyksen sisällä. Tämä tarkoittaa 

näytteiden puskurointia kehyksen sisään, jonka jälkeen nämä näytteet voidaan siirtää 

yhden kehyksen sisällä eteenpäin. Kehyksien käyttö mahdollistaa monien näytteiden 

käsittelyn yhtäaikaisesti. Tämä on välttämätön säätö jotta tehty malli toimii toivotulla 

tavalla. Kuvassa 7 on esillä kyseinen parametri joka pitää vaihtaa "frame based" 

vaihtoehtoon "sample based" oletusvaihtoehdosta. [8] 

 

 
Kuva 7. Datan käsittelyn vaihtaminen kehyspohjaiseksi. 

 

3.1. FM Simulink-malli 

 

FM-modulaation tuottaminen Simulink-ympäristössä on suoraviivainen prosessi, 

sillä tarjolla on valmiit kantataajuiset modulaattori ja demodulaattori lohkot, joilla 

saadaan vaivattomasti tehtyä yksinkertainen FM-modulaatio. Tämä malli sisältää 

jonkun viestilähteen, esimerkiksi muutaman siniaallon summan demonstroimaan 

analogista viestiä. 

Kuvassa 8 on esitetty FM-lähettimen malli yksinkertaisella analogisella viestillä. 

Mallissa on mahdollista säätää FM-modulaation taajuusdeviaatiota ja lähetettyä 

viestiä kantotaajuuden ja näytteenottotaajuuden lisäksi. Mukana on kommentoituna 

toinen FM-modulaattori ja summain. Tällä voidaan generoida toinen FM-signaali eri 

voimakkuudella, jotta saadaan esille FM-modulaatiolle ominainen kaappausefekti. 
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Kuva 8. FM Tx 

 

Kuvassa 9 on lähetetty sanoma aikatasossa. Sanoma sisältää kolme sini-muotoista 

signaalia 1 kHz välein aina 3 kHz asti. 

 

 
Kuva 9. FM Tx sanoma 

 

Kuvassa 10 on  esitetty lähetetty sanoma FM-moduloituna aikatasossa. Kuvaajasta 

nähdään selkeä taajuusero sanoman eri vaiheissa. 
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Kuva 10. FM Tx-sanoma moduloituna 

 

Kuvassa 11 lähettimen spektri 3 kHz levyisellä signaalilla ja 10 kHz 

taajuusdeviaatiovakiolla. Kuvassa on tehty mittaus kaistanleveydestä kursoreilla ja 

tämä tulos 26 kHz vastaa kaavassa 4 esitettyä Carsonin teoriaa. 

 

 

 
Kuva 11. FM Tx-moduloidun sanoman spektri 
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FM-vastaanottimen malli on esitetty kuvassa 12 missä demodulointi on rakennettu 

vastaanottimen alijärjestelmään. Talteen otetaan moduloimattoman signaalin spektri, 

aaltomuoto ja demoduloitu sanoma. Jotta järjestelmä toimisi oikein pitää 

demodulaattorin taajuusdeviaatiovakion vastata lähetettyä. Vastaanotetun viestin 

selkeyttämiseksi mukaan on lisätty alipäästösuodatin poistamaan kanavan 

aiheuttamaa kohinaa. Tälläistä suodatinta kutsutaan jälki-ilmaisusuodattimeksi (post-

detection-filter). Tämä alipäästösuodatin on laitettu vastaamaan lähetetyn viestin 

leveyttä, jotta ylimääräinen korkeampitaajuinen kohina ei muuttaisi sanoman 

muotoa. 

 

 

 
Kuva 12. FM Rx 

 

Kuvassa 13 vastaanotetun signaalin spektri. Vastaanotettu signaali tulee USRP-

laitteelta ja signaali on siirretty radiokanavassa laitteen mukana olevien antennien 

kanssa. Antennien etäisyys oli 30-50 cm välimaastossa ajojen aikana. Kuvaajan 

vaaka-akseli esittää taajuutta kHz-luokassa. 

 



  18   

     

 
Kuva 13. FM Rx-spektri 

 

Vastaanotettu sanoma demoduloituna ennen alipäästösuodatinta on esitetty 

kuvassa 14. Sanomassa nähdään selkeää kohinaa joten alipäästösuodatin on tarpeen. 

 

 
Kuva 14. FM Rx-demoduloitu sanoma aikatasossa 

 

Kuvassa 15 on esitetty alipäästösuodatetun sanoman spektri. Spektristä nähdään 

kolme selkeästi pohjakohinaa ylempänä olevaa piikkiä jotka ovat 1 kHz välein kuten 

lähetetyssä sanomassa. 
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Kuva 15. FM Rx-alipäästösuodatettun sanoman spektri 

 

Vastaanottoketjun päässä on sanoma aikatasossa joka on esitetty kuvassa 16. 

Sanoma vastaa hyvin kuvassa 9 esitettyä lähetettyä sanomaa. 

 

 
Kuva 16. FM Rx-demoduloitu ja alipäästösuodatettu sanoma 
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Esitetyt mallit kykenevät esittämään FM-moduloidun signaalin muodon ja 

spektrin, sekä pystyvät tarvittaessa ilmaisemaan FM-modulaation sieppausilmiön. 

3.2. ASK Simulink-malli 

 

ASK-modulaation käyttö Simulink-alustalla on hieman monimutkaisempaa sillä 

tarjolla ei ole puhdasta modulaatiolohkoa. ASK on kuitenkin yksinkertainen 

modulaatio toteuttaa, joten se on tuotettu vastaanottamalla kantoaalto 100 kHz 

matalammalla taajuudella. Tällä saadaan lähettimen nollataajuus nostettua 

vastaanottimen päässä 100 kHz ympärille. 

Ongelmaksi tämän 100 kHz kantoaallon luonnissa muodostuu laitteiston 

ongelmallinen käyttäytyminen kantoaaltoisen signaalin vastaanotossa. Jotta 

vastaanotettu kantoaalto saadaan tulkittua samalla taajuudella pitää vastaanottimen 

A/D kellotaajuuden, desimaattorin ja näytteenottotaajuuden olla tasapainossa kaavan 

7 mukaan. 

 

 
𝑀𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝐶𝑙𝑜𝑐𝑘

𝐷𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟
= 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑅𝑎𝑡𝑒 (7) 

 

ASK-lähettimessä joka on esitetty kuvassa 17 on käytetty binaarista 

satunnaislukugeneraattoria kuvaamaan lähetettyä bittijonoa. Kyseinen lohko 

voitaisiin korvata jollain ennalta tunnetulla viestillä, mutta sillä ei ole suurta 

merkitystä modulaation käyttäytymisen kannalta. 

Lähettimessä on kaksi suodatinta niin suorakaide kuin kohotetulle kosini-

pulsseille. Malli toimii niin, että vain toinen näistä on kytkettynä kerralla luoden 

halutunlaisen suodattimen. Suorakaidesuodatin toimii tässä tapauksessa vain 

uudelleennäytteistäjänä suuremmalle taajuudelle, kun taas kosinisuodatin muuttaa 

tämän lisäksi myös bittipulssin muotoa. Tässä mallissa on käytetty 20 kertaista 

interpolointia, jolloin mallin näytteenottotaajuus nousee 200 kHz luokkaan. 

 

 
Kuva 17. ASK Tx 
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Kuvassa 18 on esitetty lähetetty sanoma aikatasossa kohotetun neliöjuurikosini 

suodattimen jälkeen. Tämä suodatin on ilmaissut sanoman yksittäiset näytteet 20 

näytteellä joten näytteenottotaajuus on noussut 200 kHz suuruiseksi. Pulssimuoto on 

muuttunut kohotetulle kosinisuodattimelle ominaiseksi. 

 

 
Kuva 18. ASK Tx kohotetun kosinisuodattimen jälkeen ilmaistu sanoma 

 

Lähettimen suodatetun sanoman spektri on esitetty kuvassa 19. Spektristä voidaan 

tulkita lähetetyn sanoman kaistanleveys. 

 

 
Kuva 19. ASK Tx kohotetun kosinisuodattimen jälkeen ilmaistu spektri 
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ASK-vastaanottimen kantoaalto on laitettu vastaanottamaan lähetettyä kantoaaltoa 

100 kHz matalammalla taajuudella luoden siis ASK-modulaation pyörivällä I/Q-

osoitinvektorilla lähetettyyn viestiin. Kuvassa 20 on toteutettu ASK-vastaanotin 

kaistanpäästösuodattamalla 100 kHz ympäristössä vastaanotettu signaali ja ottamalla 

siitä verhokäyräilmaisu itseisarvoistamalla pyörivä signaalivektori. Tämä signaali 

uudelleennäytteistetään alemmalle taajuudelle ja alipäästetään mahdollinen kohina 

pois. Tämän jälkeen lisätään sovitettu suodatin, jota ei suorakaidepulssin tapauksessa 

käytetä, koska pulssin muotoa ei ole muutettu, mutta kosinipulssille lisätään sitä 

vastaava suodatin. Signaalille tehdään lopuksi todella yksinkertainen symbolipäätös 

vertaamalla amplitudia päätöksentekokynnykseen. 

 

 
Kuva 20. ASK Rx 

 

Vastaanottimessa käytetty kaistanpäästösuodatin tuntui tuottavan testeissä 

ongelmaa mallin vakauden suhteen. Mallin epävakaus yleistyi huomattavasti, jos 

mallia suoritti kahdella tai useammalla kaistanpäästösuodattimella. Yhden 

suodattimen mallissa joutui tekemään pienen kompromissin, sillä paras toimivuus 

tuli käytettäessä normalisoituja taajuusrajoja. Kuvassa 21 esitetty nämä 

normalisoidut rajat, jotka pitää laskea näytteenottotaajuuden suhteen. Mallissa 

käytetty näytteenottotaajuus on 1 Mhz, joten kaistaa jää 500 kHz molemmille 

puolille. Normalisoitu arvo kerrotaan 500 kHz ja saadaan suodattimen rajat 

taajuustasossa. 

 

 
Kuva 21. ASK Rx kaistanpäästösuodattimen normalisoidut parametrit 

 

Alipäästösuodatin on helpompi toteuttaa ja mahdollistaa rajataajuuksien 

antamisen suoraan taajuustasossa normalisoidun sijaan. Mallissa esillä ollut 

alipäästösuodatin on rajattu päästämään kaikki alle 10 kHz taajuudet. 10 kHz on 

hieman liian suuri kohotetulle kosinipulssille, mutta juuri sopiva 
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suorakaidepulsseille. Tietenkin tämä riippuu lähetetyn viestin kaistanleveydestä, 

mutta tässä tapauksessa lähetetty viesti oletetaan olevan maksimissaan 10 kHz. 

Kuvassa 22 esitetty vastaanotettu kantoaaltoinen signaali aikatasossa. Kuvaajasta 

voidaan silmällä nähdä pulssien muodot jo tässä vaiheessa. 

 

 
Kuva 22. ASK Rx kantoaaltosignaali aikatasossa 

 

Vastaanotetun signaalin spektri on esitetty kuvassa 23. Kuvaajasta voidaan 

varmistua, että vastaanotettu kantoaaltoinen signaali on varmasti 100 kHz 

taajuudella. 

 
Kuva 23. ASK Rx kantoaalto signaalin spektri 
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Tehdyistä malleista ASK-vastaanotin on ainoa josta saadaan otettua 

verhokäyräilmaisun aaltomuoto esille. Kuvassa 24 on vastaanotetun kohoitetun 

neliöjuurellisen kosinipulssin itseisarvolla tuotettu verhokäyräilmaisu. Verhokäyrästä 

voidaan selkeästi erottaa korkeammalla amplitudilla oleva symboli matalammasta 

vaihtoehdosta. 

 

 
Kuva 24. Vastaanotetun ASK-sanoman verhokäyrä ennen suodattimia 

 

Desimoinnin ja suodattimien jälkeen muodostettu silmäkuvaaja on esitetty 

kuvassa 25. Silmäkuvion silmä on hieman sulkeutumaan päin ja hajontaa on 

piirrosten välillä, mutta tämä on oletettavaa, kun vastaanotto on tehty radiokanavassa 

antennin kanssa. 
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Kuva 25. ASK Rx-sanoman silmäkuvio 

 

Kuvassa 26 on esitetty suodatetun vastaanotetun sanoman spektri. Spektristä 

voidaan tulkita sanoman kaistanleveys ja sen lisäksi siitä voidaan tulkita helposti 

alipäästösuodattimen rajataajuus. 

 

 
Kuva 26. ASK Rx-sanoman spektri 

 

Viimeisimpänä vastaanotetun viestin verhokäyrä suodatettuna ja siitä tehty 

symbolipäätös esitettynä kuvassa 27. Vastaanotetut bitit vastaavat suunnilleen 

lähetettyjä, mutta vaihtelevat kestoltaan joten tulkittuja bittejä on vaikea saada 

vastaamaan lähetettyjä. 
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Kuva 27. ASK Rx-sanoma ja symbolipäätös 

 

 

3.3. FSK Simulink-malli 

 

FSK-modulaattorin rakentamiseen voidaan käyttää aikaisemmin esillä ollutta FM-

modulaattoria. Kuvassa 28 esitetty FSK-lähetin sisältää pienen muutoksen 

satunnaisgeneroituun binääriseen viestiin. Binäärinen viesti muutetaan 0-1 väliltä 

nollaanpalaamattomaksi NRZ-viestiksi arvovälille -1-1. 

Viestin muokkauksen jälkeen sijoitetaan lähetyspulssisuodatin joko suorakaide tai 

kohotetulle kosinipulssille. Kun pulssimuoto on saatu asetettua, lisätään FM- 

modulaatio joka tuottaa binaariselle viestille FSK-modulaation. 

Myös ASK-mallissa esillä ollut kohotettu kosinisuodatin ei pelkästään lisää 

näytteenoton määrä vaan muokkaa myös pulssin muotoa. Kosinisuodattimelle on 

näytteenoton lisäksi kaksi tärkeää parametria: säätöparametri roll-off factor ja 

ikkunan pituus. Roff-off factor määritetään arvoväliltä 0-1. Suurempi roll-off factor 

muodostaa korkean ja  oskiloivamman pulssimuodon, kun taas pienempi 

matalamman ja vähemmän oskiloivan. Ikkunan pituus määrittää kuinka paljon 

suodatin pitää dataa omassa puskurissaan. Suurempi ikkuna tuo viivettä lähtöön, 

mutta muodostaa terävämmän pulssimuodon. 
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Kuva 28. FSK Tx 

 

Kuvassa 29 on esitetty kohotetun kosinisuodattimen jälkeinen spektri. Spektristä 

nähdään kohotetun neliöjuurellisen kosinisuodattimen vaikutus 10 kHz sanomaan. 

 

 
Kuva 29. FSK Tx kohotetun kosinisuodattimen jälkeinen spektri 

 

Kuvassa 30 on esitetty moduloitu FSK-sanoma. Moduloinnissa on käytetty 20 

kHz taajuusdeviaatiovakioa. 
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Kuva 30. FSK Tx-moduloitu sanoma kosinisuodattuna 

 

Kuvassa 31 on esitetty FSK-moduloidun sanoman kanttiaaltosuodattimen 

tuottama spektri. Tästä spektristä voidaan tulkita kaksi eri taajuuksilla olevaa 

sanomaa. 

 

 
Kuva 31. FSK Tx-moduloitu sanoma kanttiaaltosuodatettuna 

 

 

 

Kuvassa 32 on esitetty FSK-moduloitu sanoma aikatasossa kantataajuisina I- ja Q- 

komponentteina.  
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Kuva 32. FSK Tx-moduloitu sanoma 

 

 

FSK-vastaanotin kuvassa 33 on toteutettu hyödyntäen FM demodulaattoria. 

Demoduloinnin jälkeen alipäästösuodatetaan kohina pois ja piirretään silmäkuvaaja. 

Tämän jälkeen lisätään sovitettu suodatin ja tehdään symbolipäätös. 

 

 
Kuva 33. FSK Rx 

 

Kuvassa 34 on esitetty vastaanotetun FSK-moduloidun sanoman spektri. 
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Kuva 34. FSK Rx-moduloidun sanoman spektri 

 

Kuvassa 35 on esitetty vastaanotettu moduloitu sanoma aikatasossa. 

Kantataajuisista signaalin I- ja Q-komponenteista on hyvin vaikea tulkita eri taajuisia 

pulsseja. 

 



  31   

     

 
Kuva 35. FSK Rx-moduloitu sanoma aikatasossa 

 

Kuvassa 36 on esitetty demoduloidun ja kohotetun neliöjuurellisen 

kosinisuodatetun  sanoman spektri. 

 

 
Kuva 36. FSK Rx-demoduloidun sanoman spektri 
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Vastaanottimen viimeisimpänä lohkona on tulkittu sanoma joka on esitetty 

kuvassa 37. Kuten ASK-mallissa vastaanotetusta sanomasta tulkitut bitit eivät 

kestoltaan vastaan lähetettyjä. Kyseiset mallit eivät sisällä symbolin synkronointia, 

joten ne eivät pysty ilmaisemaan symbolia oikean pituisena. 

 

 
Kuva 37. FSK Rx 

 

Vastaanotetun demoduloidun signaalin silmäkuvio on esillä kuvassa 38. 

Silmäkuviossa on esillä 2 symbolia ja kuvaan on piirretty 200 viivaa muodostamaan 

selkeä silmäkuvio. Vastaanotettu signaali on raised cosine muotoinen ja se on 

lähetetty kaapelia pitkin lähettimeltä vastaanottimelle. Kaapelin kanssa ulkoinen 

kohina ei juurikaan vaikuta vastaanotettuun signaaliin ja siksi silmäkuvio näyttää 

menevän samoja viivoja pitkin. 
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Kuva 38. FSK silmäkuvio 

 

Kun fyysinen kaapeli lähettimen ja vastaanottimen väliltä vaihdetaan antenneilla 

toimivaksi radiokanavaksi saadaan samalla mittauksella muodostettua kuva 39. 

Antenneja käytettäessä ulkoinen kohina muodostaa ylimääräistä häiriötä ja muutamat 

symbolit silmäkuviossa eivät ole linjojen mukaisia. Radiokanavan johdosta myös 

vaihteluväli symbolien välillä suurenee ja silmäkuvio pienenee muodostaen 

heikomman kanavan verrattuna kaapelilla tuotettuun.  

 

 
Kuva 39. FSK silmäkuvio radiokanavassa 
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4. POHDINTA 

 
Tehdyillä Simulink-malleilla pystyy tuottamaan samat perusmittaukset mitä 

Labview-ohjelmistossa voitaisiin toteuttaa. Tämä tarkoittaa muun muassa spektrin, 

konstellaatiokuvaajan ja silmäkuvion piirtämiset. Suurin osa näistä on mahdollista 

toteuttaa Simulinkin sisäänrakennetuilla ominaisuuksilla, mikä vauhditti työn 

toteutusta. 

Joissain mittauksissa kuten bittivirheen määrittämisessä haasteeksi voi tulla 

alkuperäisen signaalin synkronointi vastaanotettuun, jotta saatu bittivirhe olisi 

todenmukainen. Lähetin ja vastaanotin tuotetaan molemmat omiin malleihin joilla ei 

ole suoraa yhteyttä, joten lähetetty viesti pitää tuottaa vastaanotto päässä ja 

synkronoida vastaanotetun viestin kanssa, jotta bittivirhe saataisiin laskettua. 

Nämä siirrettävät Labview-mallit on tarkoitettu alustan opiskeluun, joten myös 

tuotetut Simulink-mallit soveltuvat siihen. Simulink-mallit ovat interaktiivisempi 

opiskelun kannalta, sillä säädettäviä parametreja ei ole koottu yhteen ikkunaan, joten 

loppukäyttäjä joutuu hieman tutustumaan tehtyyn malliin. Simulink-puolella 

mittaustulokset esimerkiksi spektri, lähetetty data ja vastaanotettu data esitetään 

kaikki eri ikkunoissa, joka voi olla aluksi hieman sekavaa ja vaikeuttaa datan 

tulkintaa. 

 

4.1. Miten mallit eroavat referenssi malleista? 

 

Labview-referenssimallit sisältävät paljon kontrollisignaaleja, joiden toimintatapaan 

on vaikea perehtyä. Simulink-puolella näitä kontrollisignaaleja ei ole ja mallien 

tuottaminen on paljon suoraviivaisempaa. Tämä voi joissain tilanteissa johtaa hieman 

vajaaseen malliin, koska alusta ei skaalaa sen tuottamiseen. Matlab-Simulink on 

kuitenkin laajalti käytetty kokonaisuus ja toimivan rajapinnan jälkeen voidaan 

hyödyntää myös kolmannen osapuolen tekemiä modulaatiomalleja. 

Tehdyt mallit kykenevät samaan kuin alkuperäiset, mutta tapa miten Simulink-

mallien parametrit on toteutettu eroavat Labview-malleista, esimerkiksi parametrien 

muutokset eivät ole yhtä selkeästi keskitetty kuin Labview-puolella. Labview-

ympäristössä kootaan niin sanottu paneeli mistä voi säätää tarvittavat parametrit 

siihen malliin kuten kantotaajuus ja taajuushajonta. Yksinkertaisessa Simulink-

mallissa on monta rakennuslohkoa ja jokaisella on omat parametrit joita voi erikseen 

säätää. Tämä tuo interaktiivisesti esille kaikki lohkolle ominaiset parametrit. 

Parametrien eroja verrattuna Labview-malleihin tulee esimerkiksi 

näytteenottonopeuksien kanssa. Simulink-puolella määritetään kuinka pitkä väli 

jätetään näytteiden välille, missä Labview-puolella voidaan paneeliin laittaa suoraan 

näytteenottotaajuus. Labview-malleissa myös kanavan kaistanleveys annetaan 

suoraan IQ-rate parametrina, mutta Simulink-mallissa määritellään ylös- ja 

alassekoitus parametrit jotka sovitetaan A/D- ja D/A-muuntimien ja 

näytteenottonopeuksien kanssa. Tämä hidastaa mallien tuottamista ja vaikeuttaa 

prosessia, jos asiaan ei ole aiemmin perehtynyt. 

Labview-malleissa itse mallilla ei ollut loppukäyttäjän kannalta hirveästi väliä, 

kun parametrit säädetään paneelista ja katsotaan lopputuloksia samasta  näkymästä. 

Simulink-puolella samanlainen paneeli on mahdollista rakentaa, mutta oletuksena 

Simulink hyödyntää hajautettuja parametrejä joka lohkossa, mistä mallin rakenne 
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saadaan esitettyä interaktiivisemmin. Tällaisella rakenteella nähdään heti, että 

esimerkiksi taajuusdeviaatiovakio kuuluu nimenomaan FM modulaatioon eikä 

lähettimen ominaisuuksiin. 
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5. YHTEENVETO 

 

Tässä työssä tutkittiin FM-, ASK- ja FSK-modulaatioiden toteuttamista Simulink-

ympäristössä USRP-radioalustalla. Modulaatioiden toteutuksen pohjana käytettiin 

samalle USRP-radioalustalle toteutettuja LabView malleja. Tarkoituksena oli tuottaa 

toiminnallisuudeltaan samanlaisia malleja kuin LabView-ympäristössä. [6] 

Tuotetut mallit kykenevät tuomaan esille moduloidun aaltomuodon, spektrin ja 

silmäkuvion satunnaisella viestilähteellä. Tämä oli työn keskeisimmistä 

tarkoituksista ja se toimii toivotulla tavalla. Kuitenkin mallien vastaanottoja ei ole 

synkronoitu binaarisissa tapauksissa, joten mallit eivät kykene luotettavaan 

tiedonsiirtoon eikä bittivirhemittauksiin. 

Työssä käytettyjen laitteiden alustus toimimaan Matlab-Simulink alustalla vaati  

ajurin vaihdon, jotta Matlab-Simulink pystyi ohjaamaan käytettävään laitetta. Tämä 

tarvitsi suorittaa vain kerran, jonka jälkeen laitetta pystyi käyttämään ongelmitta 

uudessa ympäristössä. 

Hyvin toimivien mallien luonnissa pitää varmistaa, että tietoja käsitellään 

kehyksissä eikä yksittäisinä näytteinä. Tämä mahdollistaa sulavamman toiminnan 

malleja suorittaessa. Ilman kehyksiä tieto ei pääse liikkumaan prosessin läpi 

tarpeeksi nopeasti, joten malli alkaa toimia nopeina pyrähdyksinä yhtäjaksoisen 

toiminnan sijaan. 

Malleja tehdessä pitää varmistua lähettimen ja vastaanottimen yhtenevistä 

pääkelloista, näytenopeuksista ja desimointi/interpolointi -parametreistä. Tällä 

varmistetaan lähetetyn sanoman vastaanotto saman pituisena kuin lähettimen päässä.  

Voidaan lopuksi todeta työn täyttäneen sille asetutut tavoitteet. 
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7. LIITTEET 
 

 

Mallien oleelliset parametrit: 

FM-Tx 

 -Sine wave 

  -Sample time: 1/(200e3) 

  -Samples per frame: 1 

 -MinMax 

  -Initial condition: 1 

 -FM modulator 

  -Frequency deviation: 10e3 

 -SDRu transmitter 

  -Master clock: 50e6 

  -Interpolation: 250 

FM-Rx 

 -SDRu receiver 

  -Master clock: 50e6 

  -Decimation: 250 

  -Sample time: 1/(200e3) 

 -FM demodulator 

  -Frequency deviation: 10e3 

 -Lowpass filter 

  -Passband edge frequency: 4e3 

  -Stopband edge frequency: 5e3 

 

ASK-Tx 

 -Bernouli Binary Generator 

  -Sample time: 1/(10e3) 

  -Samples per frame: 4 

 -Raised cosine transmit filter 

  -Filter shape: Square root 

  -Rolloff factor: 0.5 

  -Ouput samples per symbol: 20 

 -Ideal rectangular pulse filter 

  -Pulse length: 20 

 -SDRu transmitter 

  -Master clock: 20e6 

  -Interpolation: 100 

  -Center frequency: 433.1e6 
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ASK-Rx 

 -SDRu receiver 

  -Master clock: 20e6 

  -Decimation: 20 

  -Sample time: 1/(1000e3) 

  -Samples per frame: 250 

 -Bandpass Filter 

  -Stopband frequency 1: .16 

  -Stopband frequency 2: .24 

  -Passband frequency 1: .18 

  -Passband frequency 2: .22 

 -FIR decimation 

  -Decimation factor: 5 

 -Lowpass filter 

  -Passband edge frequency: 10e3 

  -Stopband edge frequency: 11e3 

 -Raised cosine receiver filter 

  -Filter shape: Square root 

  -Rolloff factor: 0.5 

  -Input samples per symbol: 20 

  -Linear amplitude filter gain: 200 

 -Eye diagram 

  -Samples per symbol: 20 

 

FSK-Tx 

 -Bernouli Binary Generator 

  -Sample time: 1/(10e3) 

  -Samples per frame: 160 

 -Raised cosine transmit filter 

  -Filter shape: Square root 

  -Rolloff factor: 0.5 

  -Ouput samples per symbol: 40 

 -FM modulator 

  -Frequency deviation: 20e3 

 -SDRu transmitter 

  -Master clock: 40e6 

  -Interpolation: 100 
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FSK-Rx 

 -SDRu receiver 

  -Master clock: 40e6 

  -Decimation: 100 

  -Sample time: 1/(400e3) 

  -Samples per frame: 4 

 -FM demodulator 

  -Frequency deviation: 20e3 

 -Lowpass filter 

  -Passband edge frequency: 8e3 

  -Stopband edge frequency: 10e3 

 -Raised cosine receiver filter 

  -Filter shape: Square root 

  -Rolloff factor: 0.5 

  -Input samples per symbol: 40 

  -Linear amplitude filter gain: 1 

 -Eye diagram 

  -Samples per symbol: 40 

 


	TIIVISTELMÄ
	ABSTRACT
	SISÄLLYS
	ALKULAUSE
	MERKINNÄT JA LYHENTEET
	1. Johdanto
	2. Modulaatioiden teoreettiset mallit
	2.1. FM-Modulaatio
	2.2. ASK-Modulaatio
	2.3. FSK-Modulaatio

	3. Modulaatioiden siirtäminen simulink alustalle
	3.1. FM Simulink-malli
	3.2. ASK Simulink-malli
	3.3. FSK Simulink-malli

	4. Pohdinta
	4.1. Miten mallit eroavat referenssi malleista?

	5. Yhteenveto
	6. LÄHTEET
	7. LIITTEET

