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МЕТОД БАГАТОКАСКАДНОЇ I/Q-ДЕМОДУЛЯЦІЇ СИГНАЛІВ

Використання в засобах зв’язку квадратурно-амплітудної модуляції сигналів (QAM)
потребує формування у приймачах повідомлень квадратурних складових сигнальних напруг.
У разі безквадратурної структури аналогового тракту це завдання може бути виконане
шляхом так званої цифрової I/Q-демодуляції сигналів, методика якої для довільного порядку
демодуляційного фільтру наведена в [1].

З метою підвищення частотно-селективних властивостей I/Q-демодуляції при оборобці
відліків аналого-цифрових перетворювачів (АЦП) в доповіді пропонується схема каскадного
включення I/Q-демодуляторів та досліджені властивості її амплітудно-частотної
характеристики (АЧХ). За основу  пропонованого підходу до обробки сигналів взято один з
вариантів способу додаткового стробування цифрових відліків сигналів, наведених в [2].
Принцип реалізації методу пояснено на рис. 1 для 2-каскадного варіанту I/Q-демодуляції. На
вхід другого каскаду подаються сформовані першим каскадом квадратурні складові напруг
сигналів Uc, Us.

Рис. 1. 2-Какскадний I/Q-демодулятор
Вихідні сигнали другого каскаду формуються за виразами: С = U1c + U2s , S = U1s – U2c.

Отримані у такий спосіб результати I/Q-демодуляції далі можуть використовуватись в якості
вхідних сигналів для наступного каскаду, що за схемою ідентичний структурі каскаду № 2.
На рис.  2.  суцільною лінією наведено АЧХ 2-каскадної схеми I/Q-демодуляції при 8-
відліковому ковзному вікні в обох каскадах (пунктирна лінія відповідлає
однокаскадній схемі).

Рис.2  АЧХ двокаскадної схеми I/Q-демодуляції
Даний варіант обробки не усуває дифракційний максимум в АЧХ, але збільшує

крутизну її пелюсток і провал між ними завдяки подвійній фільтрації сигналів в I/Q
демодуляторі.
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