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Оптимальний метод когерентної демодуляції (декодування) в умовах
білого гаусового шуму потребує наявності двох узгоджених фільтрів з
підключеними колами інтеграції та скидання [1]. При некогерентному прийомі
необхідні два узгоджених фільтри, два детектора та компаратор. Через
труднощі реалізації ідеальних узгоджених фільтрів, на практиці
використовують інші методи приймання, в яких використовують обмежувачдискримінатор, інтегратори зі скиданням та систему автоматичного
підстроювання частоти. Для оцінки наявності похибки при детектуванні
фазового сузір’я можна застосувати керований нахил по фазі елементів сузір’я з
подальшим виявленням наявності фазової точки в заданому місці сузір’я.
Також, для спрощення системи обробки та декодування таких сигналів
доцільно застосувати перехід від паралельної форми до послідовної,
використовуючи в якості керуючого коливання систему з лінійною зміною
частоти. [2]. Таким чином можлива реалізація декодеру на основі перетворення
різних за частотою несучих в мультиплексованому каналі в сигнали, що
розділені за часом, та наступному оцінюванні отриманих сигналів та
демодуляції.
Загальний принцип роботи декодеру з розділенням за часом ілюструє
структурна схема (рис.1.), даний декодер призначено для обробки N-канального
бінарного сигналу, в якому частоти знаків та пробілів дорівнюють відповідно
fnз та fnп, а їх різниця
f nз  f nп  2F ,

де (n=1,2,3,..., N).
При умові, що центральні частоти fn суміжних каналів рознесені на Fk,
загальна смуга частот вхідного сигналу
N

S (t )   cos[2 ( f n  xn F )(t  tn )]
n 1

дорівнює:
Wc  NFk

Початки інформаційних сигналів в кожному з каналів затримані відносно
інформаційних символів першого каналу на час затримки:
tn 

( f n  f1 )Tc
Wc
.

При перемноженні вхідного сигналу S(t) з сигналами з лінійною зміною
частоти, що неперервно повторюються, значення напруги на виході кожного з
каналів будуть визначатись наступними виразами:
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Рис. 1. Структурна схема декодера з розділенням за часом:
1,3 – змішувач; 2 – генератор лінійної частотної модуляції; 4,5 – смуговий
фільтр; 6 – суматор; 7 – лінія затримки; 8 – фільтр лінійної частотної модуляції;
9,10 – детектор; 11 – вихідний суматор.
Вони знаходяться в смузі 2Wc та мають тривалість 2Tc, на виході
змішувачів формуються сигнали ω’(t) та ω”(t)
Далі сигнали ω’(t) та ω”(t) подаються на входи фільтрів зі смугою
пропускання Wc+2F в діапазоні частот
f  [ f1  f HT  Wc  F ; f1  f HT  F ] ,
з виходів фільтрів сигнали подаються на суматор в наслідок чого
формується ансамбль вихідних сигналів
N

 (t )   cos[2 ( f оф   n F )(t  t n )  0,5 (t  t n ) 2 ]

,
які затримані на час tn відносно першого, центральні частоти яких
залежать від характеру інформаційного сигналу та має вигляд:
f 0n  f 0Ф  F ,
де f ОФ  f1  f HT  0,5  Wc .
Режим роботи перетворювача в даному демодуляторі наближується до
роботи узгодженого фільтру, що обумовлює незначні втрати при даному
способі обробки.
n 1
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