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Анотація 
Розглянуто принцип дії квадратурного демодулятора, запропонована структурна схема I/Q демодулятора 

з децимацією, яка описана математично. 
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Abstract 
Considered the principle of the quadrature demodulator proposed structural diagram I/Q demodulator with 

decimation, described mathematically. 
Keywords: demodulator, quadrature channel, decimation.. 
 

Вступ  

Цифрові сигнали в прийомному тракті для подальшої обробки повинні бути перетворені за часто-
тою для зручності їх демодуляції [1]. Таке перетворення можна поєднати із алгоритмом децимації, 
що суттєво зменшить обсяг операційного часу перетворення.  

Метою роботи є розроблення структури I/Q демодулятора з децимацією. 
 

Результати дослідження 

I/Q демодуляція складається з трьох основних етапів: змішування з пониженням частоти сигналу, 
фільтрація нижніх частот, децимація [2]. Множення з квадратний корінь з двох входить, щоб зберегти 
енергію в сигналі. Структура I/Q демодулятора з децимацією приведена на рис.1. 
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Рис. 1. Структура I/Q демодулятора  

 
Отримане значення фактичного сигналу на виході (I/Q сигналу) буде визначатись наступною фор-

мулою: 

 
 

Так як I/Q перетворення буде відбуватись в комплексній площині, загальна формула перетворення 
може бути записана в експоненційному вигляді. 

 

 
 

Отриманий НЧ сигнал є сумою двох гармонійні складових сигналів із різницею фаз. 
Для виділення кожної складової доцільно скористатись схемою квадратурного змішувача, приве-

деного на рис.2 
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Рис. 2. Квадартурний змішувач [3] 

 
Подальша обробка отриманих компонентів [4] можлива з використанням цифрових сигнальних 

процесорів апаратної або програмної реалізації. 
Висновки 

Отже, операція перетворення ВЧ радіосигналу з застосуванням децимації в демодуляторі не змі-
нює енергетичний баланс сигналу, перетворення з операцією множення на комплексний вектор до-
зволяє виділити I та Q складові.. 
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