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Метод демодуляции OFDM сигналов с учетом изменения формы их
огибающей по выходу I/Q-демодулятора

Слюсар В.И., Сердюк П.Е., Центральный научно-исследовательский институт
вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины

Применение
цифровых
I/Q-демодуляторов
для
формирования
квадратурных составляющих OFDM сигналов в режиме “скользящего окна”,
как отмечено в [1], сопровождается искажениями огибающих их поднесущих,
а также паразитными изменениями фаз сигналов. Это явление должно быть
учтено при оптимальной демодуляции принятых OFDM сигналов, иначе оно
приведет к необходимости снижения скорости передачи данных. В докладе
представлен метод демодуляции сигналов OFDM, учитывающий конкретные
законы изменения огибающих поднесущих по выходу I/Q-демодулятора.
Отличительной особенностью метода является отказ от процедуры
быстрого преобразования Фурье (БПФ) при обработке принятых сигналов. Для
синтеза оптимального метода оценивания амплитуд OFDM поднесущих удобно
воспользоваться матричной формой представления напряжений сигналов:
U = F⋅А ,
где U = [U1 U 2 K US ]T - вектор значений вещественных напряжений
сигнальной смеси по выходу АЦП в S временных отсчетах, F - сигнальная
матрица для М частот поднесущих,
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T

- вектор квадратурных составляющих
амплитуд сигналов, Kms - нормированная дискретная функция огибающей
сигнала m-й поднесущей в s-м отсчете времени (полагается известной),
a cm = a m cosϕm , a sm = a m sin ϕm , p ms = ωm ∆t (s - 1) , ∆t - период дискретизации; am ,
ωm , ϕm - амплитуда, радиальная частота и начальная фаза m-го сигнала.
Формальная запись оптимальной по методу наименьших квадратов
оценки вектора амплитудных составляющих имеет известный вид:
€ = (F T F )−1 F T U . Новизна предложенного метода демодуляции заключается в
A
специфике представления сигнальной матрицы F.
A = a1c
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a c2
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