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Abstract: This paper shows the results of multiple test of the capabilities for software reconfig-

uration of Adalm-Pluto build SDR system. 
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Въведение 
Модулът ADALM-PLUTO (PlutoSDR) е лесен за използване инструмент, предлаган от 

Analog Devices Inc., който може да се използва за изследване на основите на софтуерно дефини-

раното радио (SDR), безжичните и радио комуникации. Той предоставя лична преносима RF ла-

боратория, която може да се използва с управляващ хост. Въз основа на приемо/предавателя 

AD9363, той предлага един канал за приемане и един предавателен канал, който може да работи в 

пълен дуплекс, способен да генерира или измерва RF аналогови сигнали от 325 до 3800 MHz, до 

61,44 MSPS с 20 MHz честотна лента. PlutoSDR е напълно самостоятелен, портативен джобен 

модул и се захранва изцяло от USB с фърмуера по подразбиране. Може да работи с помощта на 

OS X ™, Windows ™ и Linux ™ операционни системи. Освен управление от командната линия, 

той позволява разработки чрез софтуерни пакети като MATLAB или Simulink, които осигуряват 

иновативен интуитивен графичен потребителски интерфейс GUI за минимизиране времето на 

обучение и изследване. 

 

Tестване на SDR системата 
За тестване на възможностите за реконфигуриране на SDR устройството са програмирани 

и изследвани следните три режима на предаване и приемане на данни: една тонална честота, две 

тонални честоти и независимо управление на I/Q каналите. За всеки режим са представени 

сигналите на I/Q каналите във времевата област, получения спектър и констелацията на сигнала. 
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 Една тонална честота 

В режим на една тонална честота „One CW Tone― се извежда един тон с непрекъсната синусоида 

Continuous Wave (CW). Плъгинът показва контролите за задаване на честота, амплитуда и фаза са-

мо за един тон и настройва амплитудата на другия тон на 0. Сигналът се извежда на канал I на DAC 

и дефазираният на 90 градуса сигнал се извежда на канал Q на DAC. Параметрите на предаваната 

тонална честота и спектърът на сигнала са представени на фиг. 1, а неговото времево представяне и 

констелация на фиг. 2. 

 

Фигура 1.  Параметри и спектър на предавания сигнал с една тонална честота 

 

Фигура 2.  Времево представяне и констелация на предавания сигнал 

 с една тонална честота 

 Две тонални честоти 

При режима на две тонални честоти „Two CW Tone― се извеждат два тона с непрекъснати 

синусоиди CW. Плъгинът показва контролите за задаване на честотите F1 и F2, амплитудите A1 и 

A2, както и фазите P1 и P2 за двата тона. Полученият сигнал се извежда на канал I на DAC и сиг-

налът, дефазиран на 90 градуса, се извежда на канала Q на DAC. Параметрите на предаваните две 

тонални честоти и спектърът на сигнала са представени на фиг. 3, а неговото времево представя-

не и констелация на фиг. 4. 
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Фигура 3.  Параметри и спектър на предавания сигнал с две тонални честоти 

 

Фигура 4.  Времево представяне и констелация на предавания сигнал с две тонални честоти 

 Независимо управление на I/Q каналите 

При независимото управление на I/Q каналите „Independent I/Q Control― се задават често-

тите, амплитудите и фазите за двата тона, които ще бъдат изведени на канал I и двата тона, които 

ще бъдат изведени на канал Q. Те могат да се конфигурират независимо един от друг. 

Двутоналният сигнал T се дефинира като сума от двата тона:  

T(t) = A1.sin(2πF1t + P1) + A2.sin(2πF2t + P2), (4.1) 

където A е амплитудата, F – честотата, а P – фазата на тона. 

Параметрите на предаваните две тонални честоти и спектърът на сигнала са представени 

на фиг. 5, а неговото времево представяне и констелация на фиг. 6. 
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Фигура 5.  Параметри и спектър на предавания сигнал с независими I и Q канали 

 

Фигура 6.  Времево представяне и констелация на предавания сигнал с независими I и Q канали 

Реализираните тестове на SDR системата в режим на предаване и приемане на данни при 

една тонална честота, две тонални честоти и независимо управление на I/Q каналите доказват 

функционалността за реконфигуриране на радиоустройството. 
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