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ПОПЕРЕДНЯ ФІЛЬТРАЦІЯ OFDM СИГНАЛІВ В СИСТЕМІ MIMO ПРИ
ДОДАТКОВОМУ СТРОБУВАННІ ВІДЛІКІВ АЦП

Розширення смуги сигналів OFDM до 40 і більше МГц в системах МІМО з цифровим
діаграмоутворенням зіштовхується з труднощами формування цифрової діаграми
спрямованості антенної решітки в темпі надходження відліків АЦП. Для вирішення цієї
проблеми доцільно використовувати додаткове стробування відділків АЦП, що отримало
розповсюдження в радіолокаційних системах.

Разом з тим, відомим варіантам виконання цієї операції у разі одноканальної побудови
схеми аналого-цифрового перетворення притаманний високий рівень бокових пелюсток
амплітудно-частотної характеристики (АЧХ) цифрового фільтра додаткового стробування
(ЦФДС) відліків АЦП, що буде знижувати завадозахищеність системи MIMO.

Тому авторами доповіді було запропоновано удосконалені методи додаткового
стробування відліків АЦП (заявки на видачу патентів України на корисні моделі № №
u200909210 та u200909211 від 07.09.2009), відмінністю яких є використання попередньої
цифрової фільтрації відліків АЦП в режимі „ковзаючого вікна” відповідно до
відомих виразів:
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де t – порядковий номер відліку АЦП, c
tU , s

tU  – квадратурні складові напруг.
Метою доповіді є викладення результатів дослідження властивостей математичного

моделювання каналу прийому OFDM сигналів, що використовує удосконалений метод
додаткового стробування відліків АЦП.

При цьому головна увага приділена з’ясуванню та врахуванню в моделі каналу
прийому даних амплітудних і фазових викривлень, що вносяться в сигнал OFDM внаслідок
виконання вагового підсумовування відліків АЦП за виразом (1).

За результатами моделювання підтверджено, що поліпшена завадозахищеність
удосконаленого методу додаткового стробування відліків АЦП з урахуванням виразу (1)
виразно спостерігається лише у випадку довжини стробу 8 та 16 відліків АЦП. Так на рис. 1
наведено модулі АЧХ процедури (1) (лінія 1), відомого алгоритму одноканального ЦФДС
(пунктирна лінія) та удосконаленого ЦФДС, що передбачає попередню фільтрацію (1)
(суцільна лінія), для довжини стробу 8 віділків АЦП.

При збільшенні довжини стробу ефективне пригнічення бокових пелюсток АЧХ ЦФДС
відбувається лише для частотних регіонів, суттєво віддалених від головних максимумів АЧХ.
Ця обставина спонукає до пошуку варіанта процедури (1), що залучала б в обробку більше,
ніж 8 відліків АЦП.

Рис. 1




