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ОЦЕНКА ДЖИТТЕРА АЦП В МНОГОКАНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
В многоканальных радиотехнических системах с АЦП (например, цифровых
антенных решетках) измерение джиттера можно выполнять независимо в каждом канале
с помощью одной из известных измерительных процедур. В случае, если дисперсии
аддитивного шума и джиттера в различных каналах АЦП системы можно считать
одинаковыми по величине, может быть синтезирован алгоритм измерения джиттера,
учитывающий эту особенность и использующий одновременно отсчеты всех каналов.
Рассмотрим систему из P каналов АЦП, на входы которой поступает
гармонический сигнал известной частоты. Считая джиттер малым, представим сигнал
на выходе АЦП p-го канала в виде разложения отсчетов в ряд Тейлора в окрестности
моментов дискретизации с сохранением членов первого порядка малости:
u p,k ≈ A p sin 2πnm−1k + φ p + 2πf τ p,k A p cos 2πnm−1k + φ p + η p,k (1)

(

)

(

)

где Ap и φp — амплитуда и начальная фаза сигнала в p-м канале (различны в каждом
канале и неизвестны), f — частота входного сигнала, k — номер отсчета, τp,k —
отсчеты джиттера с дисперсией στ2, ηp,k — отсчеты аддитивного шума с дисперсией
ση2. Длина выборки N=mM (m>2); n,m,M — натуральные числа.
Представим алгоритм оценки джиттера (дисперсии στ2) в виде двух этапов.
На первом этапе в каждом канале оценивается амплитуда входного сигнала и его
начальная фаза.
Оценка дисперсий джиттера и аддитивного шума получается на втором этапе
минимизацией следующей целевой функции
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начальной фазы входного сигнала в каждом канале АЦП, соответственно.
Окончательно, оценки для στ2 и ση2 имеют вид:
H H − 4 H1H3
2PH1 − H3 H4
σˆ 2τ = 2 2
, σˆ 2η = 2 4
, (3)
m PH2 − 2H32
π f m PH2 − 2H32
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где H1 = ∑∑ Aˆ 2p Qp,k cos2 2πnm−1k + φˆ p , H2 = ∑ Aˆ p4 3 + δm,4 cos 4φˆ p
p=0 k=0
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H3 = ∑ Aˆ 2p , H4 = ∑∑ Qp,k , δm,4 — дельта-символ Кронекера.
Работоспособность алгоритма проверялась численным моделированием.
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