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Գեներացված ազդանշանը ուժեղացնող հզորության 

ուժեղարարները (ՀՈւ) նոր սերնդի WLAN 7 IEEE 802.11be ստանդարտի 

համակարգի օգտատերի սարքից պահանջում են մեծ էներգիա, որը, 

սակայն, սահմանափակ է, քանի որ ապահովվում է սարքի՝ նոութբուքի 

կամ բջջային հեռախոսի մարտկոցի միջոցովֈ Գործնականում այսպիսի 

սարքերի արդյունավետությունը հնարավոր է մեծացնել՝ միացնելով 

ՀՈւ-ն սնուցման աղբյուրին միայն ազդանշանի փաթեթի առկայության 

դեպքումֈ Այդպիսի փոփոխությունները հանգեցնում են ՀՈԻ-ի 

աշխատանքային ռեժիմի դինամիկ փոփոխության անհրաժեշտության, 

ինչը բերում է սարքի գնահատման նոր խնդիրների, որոնցից է 

դինամիկական վեկտորական սխալանքի մագնիտուդի (EVM – Error 

Vector Magnitude) բնութագրումըֈ Ներկայացվում են LabVIEW 

ծրագրային միջավայրում հզորության ուժեղարարի դինամիկական 

վեկտորական սխալանքի մագնիտուդի չափման արդյունքները, ինչպես 

նաև համեմատություն ստատիկ EVM-ի չափումների հետֈ Բերված են 

չափման համակարգի կառուցվածքային սխեման, սնուցման լարման 

իմպուլսի կոնֆիգուրացիան և հաշվարկների արդյունքները՝ 

դիագրամների տեսքովֈ 

Բանալի բառեր. dEVM, EVM, WLAN 7, IEEE 802.11be, հզորության 

ուժեղարար, վեկտորական սխալանքի մագնիտուդ, վեկտորական 

ընդունահաղորդիչ, 4096-QAM: 

 

Վեկտորական սխալանքի մագնիտուդը բարձր կարգի թվային 

մոդուլացմամբ ազդանշանի (օրինակ՝ 4096-QAM) սարքի ճշգրիտ 
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հեռարձակման ցուցանիշն էֈ Տարբերվում է EVM-ի չափման երկու 

եղանակ՝ ստատիկ և դինամիկականֈ Ստատիկ EVM-ի չափման 

դեպքում թեստավորվող սարքի՝ հզորության ուժեղարարի սնուցումը 

մնում է անընդհատ միացվածֈ Դինամիկական EVM-ի դեպքում 

ռադիոհաճախական (ՌՀ) ազդանշանի բացակայության դեպքում ՀՈւ-ն 

անջատվում է սնման աղբյուրիցֈ Ստատիկ և դինամիկական EVM-ի 

որոշվում է հետևյալ բանաձևով․ 

 

 

որտեղ ,  , -ն համաստեղությունների դիագրամում 

համապատասխանաբար՝ ընդունված և իդեալական վեկտորների 

կոորդինատներն են, իսկ -ը՝ ընդունված ամենահեռու գտնվող 

սիմվոլի մագնիտուդը (նկ. 1): 

 
Նկ. 1. Վեկտորական սխալանքի մագնիտուդը: 

 

ՀՈւ-ի իրական պայմաններում կիրառումը մոդելավորելու համար 

անհրաժեշտ է չափել EVM-ը՝ ՀՈւ-ն միացնելու և անջատելու պահին, 

այսինքն՝ ազդանշանի փաթեթի թեստավորման սարքով անցնելուց 
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անմիջապես առաջ և հետո: Այս դեպքում EVM-ի հաշվարկը մնում է 

նույնը, քանի որ նկարագրվածը պարզապես թեստավորման ընթացքում 

թեստավորվող սարքի սնուցման մեթոդի դինամիկ փոփոխություն է: 

ՀՈւ-ի այսպիսի դինամիկ սնուցումը հանգեցնում է անցողիկ 

երևույթների, որոնք ազդում են ուժեղացվող ՌՀ ազդանշանի վրա՝ 

վատթարացնելով, այսպես կոչված, «դինամիկական» EVM-ը (dEVM) ՝ ի 

համեմատ ստատիկի [1]:  

DEVM-ի թեստի մշակման ընթացքում կարևոր է հստակեցնել 

ժամանակային դաշտերը՝ ՌՀ իմպուլսից առաջ և հետո այնպես, որ 

դրանք համապատասխանեն ներքին առաջադրված ստանդարտներինֈ 

WLAN-ի համար փորձարկումների կարգը որոշող IEEE-ի 

ստանդարտացման օրգանը չի որոշում, թե ինչ է իրենից ներկայացնում 

DEVM-ի «ստանդարտ» ժամանակային տեսքը, որը իրականում կախված 

է կամ ՀՈւ-ի կառուցվածքից, կամ պատվիրատուի ակնկալիքներիցֈ  

Նկ. 2-ը պարզաբանում է, որ ՀՈւ-ի միացման պահին, օրինակ, մոտ 

160 մկվրկ ՌՀ իմպուլսից առաջ կիրառվում է որոշակի հապաղում 

(օրինակ՝ 750 նվրկ)ֈ Իմպուլսի ավարտման պահին կրկին կկիրառվի 

հապաղում, այնուհետև ՀՈւ-ն կանջատվիֈ ՀՈւ-ի բնութագրերի 

գնահատման համար դա կարող է տեղի ունենալ անընդհատ՝ 

սկզբնական թեստավորման դեպքում, կամ միանվագ՝ սնուցման և 

հաճախության փոփոխության ծրագրային կառավարման դեպքումֈ Դա 

ենթադրում է նաև հաջորդական ՌՀ իմպուլսների միջև որոշակի 

պարապուրդի ժամանակահատվածի առկայություն [2]ֈ  

 
Նկ. 2. Գեներացվող ռադիոհաճախական և սնուցման լարման իմպուլսների 

ժամանակային պատկերը: 

Ճարտարագետները կցանկանան դիտարկել ՀՈւ-ի բեռնվածության 

հնարավորությունները տարբեր միջանցիկությամբ իմպուլսների 

համար՝ չիպի աշխատանքի պոտենցիալ սցենարները գնահատելու 

համար, օրինակ՝ մի ուղղությամբ գեներացնող կայանների արագ 

փոխանջատումը հետագա սնուցման անջատմամբ՝ հակառակ 
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ուղղությամբ փաթեթներ սպասելու և ստանալու համարֈ Տիպային 

թեստավորումը իրականցվում է 50%  միջանցիկությամբ իմպուլսների 

դեպքումֈ Չիպի հետագա բեռնումը 10% և 90% միջանցիկությամբ 

իմպուլսների դեպքում կարող է բերել անջատման և միացման 

ժամանակի էքստրեմալ արժեքների, երբ ՀՈւ-ն համապատասխանաբար 

հասցնում է սառել կամ մնում է աշխատանքային բարձր ջերմաստիճանի 

միջակայքումֈ Այդ պատճառով էլ ճարտարագետները պետք է որոշեն ՌՀ 

փաթեթների ինչպիսի երկարությունը թույլ կտա բավարար չափով 

թեստավորվել և բեռնել ՀՈւ-ն իրական պայմաններում, երբ ՀՈւ-ի 

տաքացումը կարևոր է արդյունավետության համարֈ 100 մկվրկ-ից մինչև 

4 կամ 5 մվրկ WLAN-ի փաթեթները կարող են օգտագործվել սպասվող 

արդյունավետության լայն տիրույթում գնահատման համար և տալ 

պատկերացում EVM-ի արդյունավետության լավագույն և վատագույն 

դեպքերի մասինֈ 

Խնդրի դրվածքը. Հետազոտել դինամիկական EVM-ի չափման 

արդյունքները՝ MiniCircuits ZX60-V62+ ՀՈՒ-ին կիրառելով IEEE 802.11be 

ստանդարտի  320 ՄՀց թողանցման շերտով ազդանշանֈ  Չափումները 

կրկնել ստատիկ EVM-ի համար և համեմատել չափված դինամիկական 

EVM-ը և ստատիկի հետֈ  

Նկ.  3-ում բերված է չափման համակարգի կառուցվածքային սխեման: 

 
Նկ. 3. Չափման համակարգի կառուցվածքային սխեման: 

Ռադիոհաճախային WLAN փաթեթ ուղարկվելու պահին PXIe-5840 

վեկտորային ընդունահաղորդիչ սարքը PFI0 ուղիով հաղորդում է 

տրանզիստոր-տրանզիստոր տրամաբանությամբ 3.3 Վ լարմամբ 
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տակտային ազդանշան սնուցման լարման աղբյուր հանդիսացող PXIe-

5433 կամայական լարման գեներատորին (ԿԼԳ)ֈ  

Սինքրոն գեներացման խիստ պայմանը ապահովելու նպատակով, 

հիմք ընդունելով այդ տակտային ազդանշանը, կամայական լարման 

գեներատորը սինքրոնացված գեներացնում է ՀՈւ-ին սնուցող 5 Վ 

լարմամբ ազդանշանֈ LabVIEW ծրագրային միջավայրում իրականցվել է 

ԿԼԳ-ի աշխատանքի ծրագրավորումֈ Նկ. 4-ում պատկերված է սնուցման 

լարման տակտային իմպուլսի կառուցվածքըֈ Ինչպես երևում է նկարից, 

ՀՈւ-ին 100 մկվրկ տևողությամբ WLAN ՌՀ  ազդանշան հաղորդելուց 

առաջ տրվում է 1մկվրկ տևողությամբ սնուցման 5 Վ լարում, իսկ 

փաթեթի հաղորդումը ավարտվելուց հետո սնման լարումը մնում է 

նույնը ևս 200 մկվրկ՝ արդյունքում ստեղծելով տակտային սնուցում 600 

մկվրկ պարբերությամբ և 50% իմպուլսների միջանցիկությամբֈ 

 
Նկ. 4. Սնուցման լարման իմպուլսի կոնֆիգուրացիան: 

 

Հետազոտության արդյունքները: Համաձայն սնուցման լարման 

տակտային իմպուլսի նկարագրված կոնֆիգուրացիայի՝ IEEE 802.11be 

320 ՄՀց-ոց գեներացվող ազդանշանի համար չափվել է EVM-ը՝ 

մոտավորապես -30 դԲ արդյունքով (նկ. 5)ֈ Ինչպես երևում է, 

համաստեղությունների դիագրամ կետերը ցրված են, ուստի այդպիսի 

ՀՈւ պարունակող WLAN համակարգով դժվար է դետեկտել 4096-QAM 
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ազդանշանի սիմվոլները՝ ՀՈւ-ի կողմից չափից շատ աղավաղումներ 

մտցնելու պատճառովֈ 

 
Նկ. 5. Դինամիկական EVM-ի արդյունքները և համաստեղությունների 

դիագրամը: 

Սնուցման 5  Վ լարումը անընդհատ պահպանելու դեպքում նույն 

WLAN փաթեթի համար EVM-ը կազմել է մոտավորապես -40 դԲ (նկ. 6): 

Ինչպես երևում է համաստեղությունների դիագրամից, նույն 

պայմանների դեպքում 4096-QAM ազդանշանի սիմվոլները հնարավոր է 

դետեկտելֈ Այսպիսով, հետազոտությունների արդյունքում գնահատվել 

են EVM-ի արժեքները՝ ՀՈւ-ի դինամիկ և ստատիկ սնուցման ռեժիմների 

համարֈ 

 
Նկ.  6. Ստատիկ EVM-ի արդյունքները և համաստեղությունների դիագրամը: 

 

Եզրակացություն: Ներկայացվել են LabVIEW ծրագրային 

միջավայրում հզորության ուժեղարարի դինամիկական վեկտորական 

սխալանքի մագնիտուդի չափման արդյունքները՝ ՀՈւ-ի սնուցման 

դինամիկ և ստատիկ ռեժիմների համարֈ Բերվել են չափման 
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համակարգի կառուցվածքային սխեման, սնուցման լարման իմպուլսի 

կոնֆիգուրացիան և հաշվարկների արդյունքները՝ դիագրամների 

տեսքովֈ EVM-ի չափումների համեմատությունները ցույց են տվել, որ 

ՀՈւ-ի սնուցման լարումը անընդհատ վիճակում պահպանելու դեպքում 

EVM-ի արժեքը լավանում է 10 դԲ-ով` դինամիկ սնուցման համեմատ, 

իսկ համաստեղությունների դիագրամի կետերը ցրված չենֈ Չնայած 

ստացված արդյունքներին՝ գերադասելի է կիրառել ՀՈւ-ի դինամիկ 

սնուցման ռեժիմը՝ սնուցման լարման գերծախսից խուսափելու 

նպատակովֈ 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ДИНАМИЧЕСКОЙ МАГНИТУДЫ 

ВЕКТОРА ОШИБОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СИСТЕМАХ ПРИМЕНЕНИЯ 

WLAN IEEE 802.11be 7-Й СЕРИИ 

Антонян С. В., Цатурян Г. А., Мовсисян Л. Р. 
 

Усилители мощности (УМ), которые используются для усиления 

генерируемого сигнала от пользовательского устройства WLAN, таких, 

как ноутбук или сотовый телефон, потребляют значительное количество 

энергии и полагаются на ограниченную мощность, обеспечиваемую 

батареей. На практике эффективность этих устройств можно повысить, 

отключив УМ, когда пакеты не отправляются, а затем снова включив его 

непосредственно перед тем, как нужно отправить пакет WLAN. Это 

приводит к изменению работы устройства в динамических условиях, что 

ставит новые задачи для характеризации устройства, таких, как оценки 

величины динамической магнитуды вектора ошибок (dEVM) и т.д. 

Результаты измерения dEVM для усилителей мощности представлены в 

программной среде LabVIEW, и проведено сравнение с результатами 

статического EVM. Блок-схема измерительной установки, конфигурация 

напряжения питания и результаты измерений представлены в 

графическом формате. 

Ключевые слова: dEVM, EVM, WLAN 7, IEEE 802.11be, усилитель 

мощности, величина вектора ошибки, приемопередатчик векторного 

сигнала, 4096-QAM. 
 

INVESTIGATING DYNAMIC ERROR VECTOR MAGNITUDE PROPERTIES 

USED IN IEEE 802.11be 7TH SERIES WLAN APPLICATION SYSTEMS 

Antonyan S. V., Tsaturyan G. A., Movsisyan L. R. 
 

Power amplifiers that are used to amplify the generated signal from a 

WLAN user device, such as a laptop or cell phone, consume a significant 
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amount of power and rely on the limited power provided by the battery. In 

practice, the efficiency of these devices can be increased by disabling the PA 

when packets are not being sent and then re-enabling just before the WLAN 

packet needs to be sent.  This leads to a change in how the device performs 

under dynamic conditions which raises device characterization new challenges 

such as the estimation of dynamic error vector magnitude (dEVM), etc. The 

measurement results of dEVM for power amplifiers are presented in the 

LabVIEW software environment and comparison of the static EVM results is 

performed. The block diagram of the measuring setup, power supply voltage 

configuration and measurement results are shown in graphical format. 

Keywords: dEVM, EVM, WLAN 7, IEEE 802.11be, power amplifier, 

error vector magnitude, vector signal transceiver, 4096-QAM. 
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