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Abstract 
This paper presents the design procedure and implementation results of a 

proposed software defined radio (SDR) using Altera Cyclone II family board. The 
implementation uses Matlab/SimulinkTM, Embedded MatlabTM blocks, and Cyclone II 
development and educational board. The design is first implemented in 
Matlab/SimulinkTM environment. It is then converted to VHDL level using Simulink 
HDL coder. The design is synthesized and fitted with Quartus II 9.0 Web Edition® 
software, and downloaded to Altera Cyclone II board. The results show that it is easy 
to develop and understand the implementation of SDR using programmable logic 
tools. The paper also presents an efficient design flow of the procedure followed to 
obtain VHDL netlists that can be downloaded to FPGA boards. 
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و بناء راديو معرف برمجيا بمصفوفة البوابات المبرمجة الواسعةتصميم   
 بأستخدام مشفر لغة الكيان المادي الكتلي

  
  الخالصة

 ) SDR( هذا البحث يعرض خطوات التصميم ونتائج البناء لمنظومة راديو معـرف برمجـا          
وقـد  . Altera CycloneIIئلة من عا)  FPGA (باستخدام لوح مصفوفة البوابات المبرمجة الواسعة 

 CycloneII ولــوح Embedded MatlabTMو  Matlab/SimulinkTMاسـتخدم البنـاء االدوات   
ثم بعد ذلك تم تحويلـه   Matlab/simulinkTMفي البدء تم بناء التصميم باستخدام محيط . التعليمي

تركيـب  ومـن ثـم تـم     Simulink HDL Coderباستخدام برنامج التحويل  VHDLالى شفرة 
 Quartus II 9.0 Webباستخدام البرنامج  Altera Cyclone IIومالئمة التصميم بما يناسب لوح 

Edition® النتائج التي تم الحصول عليها بينت بانه مـن السـهل   . ومن ثم حقنه في اللوح المذكور
طـط  كما قد عرض البحـث مخ . باستخدام االدوات المنطقية المبرمجة SDRبناء وتطوير منظومة 

باالمكان حقنهـا   VHDLانسيابي لطريقة تصميم كفوءة باالمكان استخدامها للحصول على شفرات 
  Matlab/SimulinkTM.لتصاميم تم انشاؤها باستخدام  FPGAفي الواح ال 
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