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Анотація 
Проведено вимірювання фазової похибки в каналах квадратурного детектора, визначені значення ФЧХ для I 

та Q каналів. 
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Abstract 
In the work was measuring phase error in the channels of quadrature detector by phase response values for I and Q 

channels. 
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Вступ  

Для визначення впливу ланки I та Q квадратурного цифрового детектору проведено аналіз ланок 
різного порядку та побудовано характеристики кожної з них при умовах їх ідентичності. Отримані 
характеристики смугового затухання АЧХ, нахилу фазових кутів ФЧХ, фазової помилки [1-6]. 

Метою роботи є дослідження смуги частот 50 Гц – 500 кГц для умов ланки низькочастотного ква-
дратурного детектора 

 

Результати дослідження 

Для аналізу процесів в квадратурних каналах, та впливу на результуючі значення рівня та якості 
сигналу в таких каналах доцільно визначити значення впливу кожного з каналів. 

Синтез схем для активних фільтрів квадратурного каналу 2-го порядку та 4-го порядку наведена 
на рис.1.а та рис.1.б. 

 

   

а)     б) 

Рис. 1. Схема фільтру квадратурного каналу а) 2-го порядку б) 4-го порядку 

 
 
Отримані дані досліджень ФЧХ квадратурного каналу для фільтру 2-го порядку, побудованого на 

активних елементах операційних підсилювачах за схемою наведено на рис.2. 
 



  

 

Рис. 2. Форма ФЧХ для I та Q каналів фільтру 2-го порядку 

 
Отримані дані досліджень ФЧХ квадратурного каналу для фільтру 4-го порядку, побудованого на 

активних елементах операційних підсилювачах за схемою наведено на рис.3. 
 

 

Рис. 3. Форма ФЧХ для I та Q каналів фільтру 4-го порядку 

 
Результуючим значенням відношення кутів фазового нахилу в каналах I та Q буде певний діапазон 

помилки, нормований по частоті. 
Залежність фазової помилки в каналі квадратурного детектора за умови застосування активного 

фільтру 2-го порядку наведена на рис.4. 

 

Рис. 4. Фазова помилка для активного фільтру 2-го порядку 



  

 
Залежність фазової помилки в каналі квадратурного детектора за умови застосування активного 

фільтру 4-го порядку наведена на рис.5. 
 

 

Рис. 5. Фазова помилка для активного фільтру 4-го порядку 

 
Нелінійність фазової помилки для активного фільтру 4-го порядку зростає вдвічі, проте значення 

придушення самої нерівномірності фази збільшується на два порядки. Також майже вдвічі зменшу-
ється інтервал різницевого фазового кута.  

 
Висновки 

Таким чином отримані дані фазової помилки для квадратурного детектора нормовані за частотою 
та значення помилки може бути кореговане. Даний метод може бути застосований із складними мо-
дуляціями з фазовою та частотною змінами інформаційного параметру. 

. 
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