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У збірнику матеріалів шостого науково-практичного семінару опубліковано доповіді та

тези доповідей вчених, науково-педагогічних працівників, ад’юнктів, здобувачів, курсантів і

студентів Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного

технічного університету України „Київський політехнічний інститут” та інших вищих

навчальних закладів, в яких розглядаються пріоритетні напрямки розвитку

телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення.
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УДОСКОНАЛЕНИЙ МЕТОД ДОДАТКОВОГО
СТРОБУВАННЯ ВІДЛІКІВ  СИГНАЛІВ

Високі частоти дискретизації сигналів в сучасних аналого-цифрових перетворювачах
(АЦП) накладають специфічні вимоги до швидкодії цифрового сегменту апаратури обробки
даних. Для спрощення цих вимог використовують проріджування інформаційного потоку.
Найбільш простим способом є використання лише частини відліків АЦП, що слідують з
необхідним інтервалом, решту відліків АЦП при цьому відкидають. Зрозуміло, що такий
спосіб не дозволяє ефективно використовувати енергію сигналів і призводить до суттєвих
енергетичних та інформаційних втрат. Тому в [1, 2] були запропоновані методи додаткового
стробування відліків АЦП, які до того ж відрізняються зниженим рівнем бічних пелюсток
амплітудно-частотної характеристики (АЧХ) за рахунок використання попередньої I/Q-
демодуляції напруг сигналів. Структура пристрою, що реалізує зазначені методи, наведена на
рис.1, де скорочення „ЦФРК” означає цифровий фільтр розквадратурення сигналів.

Рис. 1. Двоканальний пристрій додаткового стробування відліків сигналів [1, 2]
Метою доповіді є подальше удосконалення методів [1, 2] за рахунок усунення

притаманних їм обмежень. Одним з таких обмежень є нерівномірність розподілу операцій
накопичення сигнальних відліків між першим та другим каскадами ЦФРК. Сутність
удосконалення полягає у модифікації обробки відліків напруг в останньому каскаді
накопичувача згідно з виразом:
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при цьому операції для решти каскадів лишаються незмінними, наприклад:

( ) ( ){ }
( )

( ) ( ){ }
( )

å

å
-+

×=

-+

×=

tw-tw=

tw+tw=

11y

t
00

11

00

sin1cos11

sin1cos11

N

Ny

cs
y

Ny

Nyt

sc
y

tUtUB

tUtUA

,

, ( ) ( ){ }
( )

( ) ( ){ }
( )

å

å
-+

×=

-+

×=

tw-tw=

tw+tw=

11y

t
00

11

00

sin2cos22

sin2cos22

N

Ny

cs
y

Ny

Nyt

sc
y

tUtUB

tUtUA

.

,

Запропонований варіант обробки сигналів дозволяє рівномірно розподілити процес
накопичення відгуків стробів між двома послідовними каскадами, що спрощує вимоги до
інтерфейсів міжкаскадної передачі даних, особливо в багатоканальних системах, наприклад,
цифрових антенних решітках.
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