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Метод совместной коррекции межканальных и частотно-зависимых 
квадратурных неидентичностей приемных каналов антенной решетки  

Слюсар В.И., Цыбулев Р.А., Центральный научно-исследовательский институт 
вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины 

 
При использовании в средствах связи цифровых антенных решеток 

(ЦАР) для приема сигналов OFDM помимо необходимости коррекции 
различий в параметрах квадратурных каналов приемного тракта [1] важной 
задачей также является коррекция межканальных неидентичностей 
характеристик приемных модулей ЦАР [2]. Оба указанных варианта 
коррекции могут выполняться независимо, однако для экономии 
вычислительных затрат целесообразно использовать метод совместной 
коррекции квадратурных и межканальных неидентичностей характеристик 
приемных каналов ЦАР, предложенный в [3]. Его ограничением является 
предположение о возможности использования инвариантных к частотам 
поднесущих коэффициентов коррекции для демодуляции OFDM сигналов. 
Поэтому целью доклада является обобщение метода [3] с учетом частотной 
зависимости коэффициентов коррекции квадратурного розбаланса. 

В отличие от [3], новый метод опирается на подачу многочастотного 
контрольного сигнала на входы антенной решетки, позволяющего произвести 
расчет интегральных коэффициентов коррекции для каждого r-го приемного 
канала ЦАР на всех интересующих частотах:  

( ) ( ) rmrrmr tpzp ⋅ω−=ω1 ,  ( ) ( ) rmrmr tqq ⋅ω=ω1 , 
( ) ( ) rmrmr zqp ⋅ω=ω2 ,  ( ) ( ) rrmrmr tzpq +⋅ω=ω2 , 

где ( )mrq ω , ( )mrp ω  - коэффициенты коррекции частотно-зависимого 
квадратурного розбаланса аналогично [1], rz , rt  – коэффициенты коррекции 
инвариантных к частоте межканальных неидентичностей приемных модулей 
ЦАР, рассчитываемые согласно [2], mω  – радиальная частота m-й 
поднесущей OFDM сигнала. 

Совместная коррекция квадратурных и межканальных неидентичностей 
производится по выходным напряжениям фильтров, синтезированных с 
помощью процедуры БПФ. 
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