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Анотація 
Розглянуто метод формування ортогональності піднесучих, запропонована структурна схема OFDM фор-

мувача РЧ сигналу. 
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Abstract 
Considered a method of forming orthogonal subcarriers proposed block diagram OFDM modulator.. 
Keywords: orthogonal, subcarrier, OFDM. 
 

Вступ  

Сигнал сформований методом OFDM, може бути описаний як набір близько розташованих 
частотноподілених піднесучих [1]. У частотної області, кожна піднесуча є спектральною складовою 
гармонійної функції з перекриттям бічними пелюстками сусідніх піднесучих. Це призводить до ство-
рення завад між під несучими. Виняток становить метод ортогонального розташування частот у гру-
повому спектрі. На ортогональних частотах, окремі піднесучі лінійно розташовуються в нульових 
значеннях інтерференції з іншими піднесучими. Таким чином не відбувається суттєвої інтерференції 
між піднесучими, що дає можливість коректно де модулювати РЧ сигнал. Приймач відновлює сигнал 
за допомогою кореляції відомого набору синусоїд, для того щоб відновити початковий набір бітів, які 
були надіслані. 

Метою роботи є розроблення методу формування ортогональних несучих. 
 

Результати дослідження 

Використовувати просту реалізацію OFDM формувача [2]  на основі аналогової комутації [3] мож-
ливо поєднати N синусоїдальні вхідних сигналів та сформувати метод ортогональності. Структура  
такого формувача  приведена на рис.1. 

 

Рис. 1. Формувач OFDM  

 
Кожна піднесуча передає один біт інформації (всього N біт), яка зазначена його наявністю або від-

сутністю у вихідному спектрі. Частоту кожної піднесучої вибирають так, щоб сформувати прямокут-



  

ний набір сигналів. Ці частоти також відомі в приймачі для відновлення сигналу [4,6]. Вихід оновлю-
ється періодичним інтервалом з часом T, який формує період символу. Для підтримки ортогонально-
сті, T має бути взаємним для рознесених піднесучих.  

 

Висновки 

Використання ортогональних піднесучих дозволяє збільшити пропускну здатність, що призводить, 
до збільшення спектральної ефективності. В ідеальному сигналі з OFDM [5], ортогональність запобі-
гає завадам між піднесучими. У системах FDM, перекриття в спектрах сусідніх сигналів призводе до 
завад. В OFDM-системах, піднесучі будуть створювати завади, тільки якщо є втрати ортогональності. 
Наприклад, помилка частоти викличе зсув частоти таким чином, що спектральні нулі більше не бу-
дуть вирівняні в результаті на певних піднесучих виникнуть інтерференційні завади. 
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