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ABSTRACT 

This paper describes a real time generation and correlation of Costas array FM code 
pulse compression using Field Programmable Gate Array (FPGA) for implementation, 
which provides the flexibility, reconfigure ability and reprogram ability. This 
implementation contains two parts, the first Part, to generate. Number of frequency 
sequences,  which can use as Costas, where, this part was built in transmitter side. The 
second part of implementation contains three stages in the receiver side; range 
determination, correlation and Doppler measurement to the replica of Tx-signal. The 
tested work was taken for eight digits and two cases of frequency shift (1&2) with an 
eight time shift for each one. This implementation was built by using VHDL editor for 
Spartan-3 with IC XC3S200. The clock is 20nsec and can use less than that time. 
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 تقنيةباستخدام  كوستاسلترميزالتضمين الترددي لمصفوفة طترابالتوليد وال

3- سبارتن موقعيابوابات المجال المبرمجة  
  خالصةال

لترميز التضـمين  )  correlation( الترابطو عمل  في الوقت الحقيقيلتوليداهذا البحث يوضح 
 )موقعيـا  بوابات المجال المبرمجة( جهاز منطقي قابل للبرمجة باستخدامكوستاسلمصفوقةالترددي 

 ،األولالجـزء  ، جزئيينيحتوي علىهذا البناء . )للبناء(للتنفيذ البرمجةيحقق مرونة و أعادة الذي و
الجـزء  . المرسـلة  جانبكوستس ويكون في والتي يمكن استخدامها  كتوليد المتسلسالت الترددية 

وإجراء عملية الترابط وقياس الدوبلر  تحديد المدى: اني يحتوي ثالث مراحل في جانب المستلمةالث
وحـالتين   مراتـب  ثمـان  نموذج من ىتمت عل العمل اختبارات.للنسخة المطابقة لإلشارة المرسلة

تـم   ءالبنـا  هـذا وثمانية  هو نالزمكان التزحيف ب الحالتينلكالو) 2 و1( مة يتزحيف بالتردد بق

وبنبضة تشـغيل مقـدارها   ) VHDL editor for Spartan-3 with IC XC3S200(باستخدام 

)20nsec  (ويمكن تقليل زمن هذه النبضة.  
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