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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

LO (local oscillator) – автогенератор; 

VCO (voltage controlled oscillator) –автогенератор, що керується напру-

гою; 

DCXO (digitally-compensated crystal oscillator) – цифровий компенсацій-

ний кварцовий генератор; 

MSB (Most Significant Bit) – біт, який має найбільше чисельне значення; 

LSB (Least Significant Bit) – біт, який має найменше чисельне значення; 

ENSM (Enable state machine) – т.з. пристрій, який має кінцеве число ста-

нів і будь-який стан з будь-якого іншого може бути досягнуто за кінцеве чис-

ло кроків; 

BBP (baseband processor) – основний процесор;  

LDO (Low Dropout Regulators) – регулятор напруги;  

GPO ( general – purpose output) – виводи загального призначення; 

AUXADC (auxiliary analog-to-digital converter) – допоміжний АЦП; 

AUXDAC (auxiliary digital -to-analog converter) – допоміжний ЦАП. 
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ВСТУП 

AD9361 - високопродуктивний, високоінтегрований частотний радіо-

приймач (RF) Agile Transceiver, призначений для використання в 3G і 4G до-

датків базової станції. Його програмованість і широкосмуговість зробили йо-

го ідеальним для широкого кола прикладних програм трансивера. 

Пристрій поєднує в собі фронтальний інтерфейс з гнучким змішаним 

сигналом основної смуги та інтегровані синтезатори частоти, що спрощує 

дизайн, забезпечуючи налаштовуваний цифровий інтерфейс процесора. 

Приймач AD9361 працює від 70 МГц до 6,0 ГГц і передавач працює від 47 

МГц до 6,0 ГГц охоплюючи більшість ліцензованих та неліцензованих груп. 

Підтримується канал смуги пропускання від 200 кГц до 56 МГц. Два незале-

жних приймача прямого перетворення мають найсучасніші характеристики 

шуму та лінійності. Кожна підсистема прийому (RX) включає в себе незале-

жний автоматичний регулятор підсилення (AGC), компенсована корекція по-

стійного струму, квадратурної корекції та цифрової фільтрації, тим самим 

усуваючи необхідність цих функцій у цифровій смузі. AD9361 також має 

гнучкі режими ручного підсилення, які можуть бути контрольовані зовніш-

ньо. Два високочастотних аналого-цифрових перетворювачів (АЦП) на канал 

оцифрують отримані сигнали I та Q і передають їх через налаштовувані філь-

три для знищення та 128-кратний обмежувач фільтра імпульсної відповіді 

(FIR) для створення 12-бітового вихідного сигналу на відповідній частоті ви-

бірки. Передавачі використовують архітектуру прямого перетворення, яка 

досягається високою точністю модуляції з найменшим шумом. Цей дизайн 

передавача виробляє кращий у своєму класі (TX) величину векторної помил-

ки (EVM) від <-40 дБ, що дозволяє значно зменшити розмір системи для ви-

бору зовнішнього підсилювача потужності. Бортовий монітор потужності 

передачі може використовуватися як детектор потужності, що забезпечує ви-

сокоточні вимірювання потужності TX. Повністю інтегровані петлі із за-

мкнутою фазою (PLL) забезпечують синтез низькочастотної частоти  для всіх 
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каналів прийому та передачі. Ізоляція каналів, що вимагається системами ду-

плексного розділення частот (FDD), інтегрована в дизайн. Всі компоненти 

фільтру VCO та петлі є інтегрованими. Ядро AD9361 може працювати безпо-

середньо від регулятора потужністю 1,3 В. IC контролюється за допомогою 

стандартного 4-провідного послідовного порту та чотирьох контактів в ре-

жимі реального часу. Включені режими вимкнення живлення, щоб мінімізу-

вати споживання енергії під час звичайного використання. AD9361 упакова-

на в шаблон-сітці матриці розміром 14 мм на 10 мм × 10 мм. 
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1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 

В дипломній роботі досліджені моделі (а саме приймач та передавач) 

цифрового оброблення сигналів SDR-приймачів (Software-defined radio) за 

допомогою допоміжних програм Mаtlab та Simulink.  

AD9361 розроблена для роботи з величезним переліком модуляційних 

схем і мережевих специфікацій програмованих радіопристроїв, таких як вій-

ськова електроніка, вимірювальна техніка та комунікаційна інфраструктура. 

Підтримка AD9361 обширним набором допоміжних ресурсів, включаючи 

програмний комплекс розробки та мезонінний модуль з ПЛІС компанії 

Xilinx, дозволяє створювати програмне забезпечення радіосистем з мінімаль-

ними витратами часу. На «рис. 1.1» зображена блок-схема AD9361. 

Це узагальнене зображення мікросхеми. 

Для повного уявлення, розуміння функціональності і призначення я ви-

користав допоміжну програму DipTrace, щоб показати спосіб підключення 

мікросхеми зі всіма виводами (рис 1.2).  

Плата AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC допоможе швидко створити прототип 

своєї конструкції завдяки підтримці безлічі комунікаційних протоколів, що 

використовують більшість ліцензованих і неліцензованих діапазонів частот. 
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Рисунок 1.1 - Блок-схема AD9361 
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Рисунок 1.2 – Мікросхема AD9361 
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Загалом мікросхема має 144 піна (рис. 1.3).  

 

Рисунок 1.3 – Конфігурація пінів 

 Опис та призначення кожного піна знаходиться в «Таблиці 1» в додат-

ку А. 
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2 КЕРУВАННЯ МІКРОСХЕМИ 

2.1 Контрольні піни. 

2.1.1 Контрольні виходи (CTRL_OUT [7: 0]) 

AD9361 забезпечує вісім одночасних вихідних сигналів у режимі реаль-

ного часу для використання як переривань для BBP. Ці виходи можуть бути 

налаштовані на виведення ряду внутрішніх параметрів і вимірювань, які BBP 

може використовувати при моніторингу продуктивності приймача в різних 

ситуаціях. Регістр покажчика виводу показує, яку інформацію виводять на ці 

піни, а регістр активності керуючих виводів визначає, які сигнали активу-

ються для моніторингу за допомогою BBP. Сигнали, що використовуються 

для режиму ручного підсилення, калібрувальні прапорці та вихід АЦП є од-

ними з виходів, які можна контролювати на цих штифтах. 

2.1.2  Контрольні входи (CTRL_IN [3: 0]). 

AD9361 забезпечує чотири піни керування. У режимі ручного підсилен-

ня, BBP може використовувати ці піни, щоб змінити індекс таблиці підси-

лення в реальному часі. У режимі передачі BBP може використовувати два 

піни, щоб змінити коефіцієнт передачі в реальному часі.  

2.1.3 GPO піни (GPO_3 до GPO_0). 

AD9361 забезпечує чотири піни загального призначення (3.3 В): GPO_3, 

GPO_2, GPO_1 і GPO_0. Ці піни можуть використовуватися для керування 

іншими периферійними пристроями, такими як регулятори та комутатори 

через шину SPI AD9361, або вони можуть працювати для ENSM AD9361. 

2.2 Допоміжні перетворювачі. 

2.2.1 AUXADC. 

 

AD9361 містить допоміжний АЦП, який може використовуватися для 

контролю функцій системи, таких як температура або вихідна потужність. Це 

12-розрядний перетворювач, який має вхідний діапазон від 0 В до 1,25 В. Пі-

сля включення, АЦП працює вільно. SPI reads забезпечує останнє значення, 
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зафіксоване на виході АЦП. Мультиплексор перед АЦП дозволяє користува-

чеві вибрати вхідний контакт AUXADC та вбудований датчик температури.  

2.2.2 AUXDAC1 і AUXDAC2. 

AD9361 містить два ідентичних допоміжних ЦАП, які можуть забезпе-

чити підсилення підсилювача потужності (ПП) або інші функціональні мож-

ливості системи. Допоміжні ЦАП мають ширину 10 біт, мають вихідний діа-

пазон напруги 0,5 В, VDD_GPO - 0,3 В, струмовий привід 10 мА, і може бути 

безпосередньо керованим внутрішнім автоматом. 

2.3 Включення SM (Enable SM). 

 

Приймач AD9361 включає в себе автомат (ENSM), що дозволяє контро-

лювати поточний стан пристрою в режимі реального часу. 

Пристрій може знаходитись у декількох різних станах під час звичайної 

роботи, у тому числі: 

• Wait – економія енергії, синтезатори відключені; 

• Sleep – очікування з усіма годинниками / BB PLL вимкнено; 

• TX – сигнальний ланцюг TX включений; 

• RX – сигнальний ланцюг RX включений; 

• FDD – Сигнальні ланцюги TX та RX увімкнені; 

• Alert – синтезатори увімкнені. 

У ENSM є два можливих способи управління: управління: SPI і PIN – 

контроль. 

2.4 Живлення мікросхеми. 

 

AD9361 повинна живитись від трьох джерел: аналогового 

(VDDD1P3_DIG / VDDAx = 1,3 В), інтерфейсу (VDD_INTERFACE = 1,8 В) 

та постачання GPO (VDD_GPO = 3,3 В). Для програм, що вимагають оптима-

льної продуктивності шуму, рекомендується розділити аналогові джерела 

живлення з низьким рівнем шуму регуляторами низького рівня напруги 

(LDO). Нижче показаний рекомендований спосіб. 
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3 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРИНЦИП РОБОТИ, СТРУКТУРУ ТА 

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ МІКРОСХЕМИ AD9361 

На схемі видно, що мікросхема містить два канали прийому та два кана-

ли передачі, систему синхронізації, цифрові інтерфейси введення - виведен-

ння сигналів і управління, а також допоміжні АЦП і ЦАП. Наявність двох 

пар прийомних і передавальних каналів спрощує побудову багатоантенних 

систем типу MIMO (multiple in, multiple out). 

3.1 Структура мікросхеми. 

 

3.1.1 Структура приймача.  

Кожен з двох незалежних каналів прийому реалізований на базі архітек-

тури з прямим перетворенням (рис. 3.1).  

 

 

Рисунок 3.1 – Структурна схема приймального тракту AD9361 

 

Приймальний тракт включає в себе вхідні підсилювачі з низьким рівнем 

шуму, змішувач, узгоджені підсилювачі квадратурних сигналів, аналогові 

фільтри для усунення побічних складових змішувача і запобігання спектра-

льних накладень, два 12-розрядних АЦП з регульованою користувачем час-

тотою дискретизації, а також набір цифрових фільтрів. Кожен приймальний 

канал має три (A, B і C) вхідних малошумових підсилювача (МШП). Всі вони 

вимагають застосування зовнішніх ланцюгів узгодження імпедансу і здатні 

працювати в смузі частот від 70 МГц до 6 ГГц, проте для досягнення оптима-



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

16 
РА42.467513.001 ПЗ 

льних результатів на частоті вище 3 ГГц рекомендується використовувати 

тільки МШП A. Незважаючи на те, що МШП підтримують конфігурацію з 

несиметричними вхідними сигналами, найкращі показники коефіцієнта шуму 

і спотворень парних порядків (IP2) досягаються в конфігурації з диференціа-

льними вхідними сигналами. Входи МШП мають постійний зсув близько 0,6 

В, тому може знадобитися розв'язка по змінному струму в залежності від си-

нфазної напруги зовнішньої схеми.  

Максимально допустимий рівень пікової потужності на вході МШП до-

рівнює +2,5 дБм (несиметричний вхід, 50-омне джерело, ідеальне узгоджен-

ня). сигнал будь-якого з трьох МШП може бути підключений до сигнального 

тракту, що дозволяє використовувати радіотрансивер AD9361, наприклад, у 

багатодіапазонних системах з розподілом по частоті. Компонент також до-

зволяє користувачеві працювати з зовнішніми МШП, що значно збільшує 

свободу проектування.  

Аналоговий змішувач здійснює перенесення вхідного сигналу з робочою 

частоти приймача в смугу модулюючих частот. Змішувачі двох прийомних 

каналів використовують загальний сигнал гетеродина, який формується син-

тезатором приймального тракту.  

Квадратурні складові вихідного комплексного сигналу змішувача під-

даються посиленню в каскадах трансімпедансних підсилювачів і попередньої 

фільтраціі, після чого подаються на вхід АЦП.  

Розподiл фільтрації в каналах прийому зображено на рис. 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2 – Розподіл фільтрації в приймальному каналі 

В аналоговій частині сигнал спочатку пропускається че-

рез однополюсний фільтр нижніх частот (ФНЧ) з програмованої в смузі від 1 

до 70 МГц частотою зрізу за рівнем 3 дБ, а потім - через ФНЧ Баттерворта 
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третього порядку, частоту зрізу якого користувач може змінювати в діапазоні 

від 200 кГц до 39,2 МГц. Далі цифровий сигнал з виходу АЦП проходить че-

рез комбінацію з трьох фільтрів з фіксованими коефіцієнтами децимації і, на 

останньому етапі, через програмований проріджуючий фільтр зі скінче́нною 

ім́пульсною характеристикою (ДФ з КІХ). Тим самим досягається зниження 

швидкості виведення даних для зменшення навантаження на процесор обро-

бки сигналів (Digital Base Band, DBB). Будь-який з таких фільтрів можна 

обійти.  

Канали прийому мають незалежні схеми регулювання підсилення з ав-

томатичним або ручним керуванням (АРП і РРП), блоки вимірювання рівня 

сигналу (Receive Signal Strength Indicator, RSSI), внутрішні схеми компенсації 

зсуву постійної складової і корекції неузгодженості квадратур. 

Коефіцієнт шуму приймача становить 2 дБ на частоті 1 ГГц і 3 дБ - на 

частоті 2 ГГц. 

 

3.1.2 Структура передавача. 

 

Два канали на передавальній стороні також мають незалежне управління 

і включають в себе всі блоки, необхідні для реалізації передавача з прямим 

перетворенням частоти. Структура підсистеми фільтрації в каналах передачі 

повторює структуру підсистеми фільтрації каналів прийому, тільки зі зворо-

тним порядком проходження. Блок – схема зображена на рис. 3.3.  

 

Рисунок 3.3 – Розподіл фільтрації в каналі передачі 

Квадратурні цифрові відліки сигналів в смузі модулюючих частот з роз-

рядністю 12 біт, що надходять від зовнішнього джерела, проходять через 

програмований інтерполюючий КІХ-фільтр і комбінацію трьох фільтрів з фі-

ксованими коефіцієнтами інтерполяції, після чого подаються на вхід 12-
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розрядних ЦАП. Кожен з чотирьох інтерполюючих фільтрів (ІФ) користувач 

може обійти. Аналогові квадратурні сигнали з виходу ЦАП піддаються низь-

кочастотній фільтрації для придушення побічних спектральних складових, 

що виникають через дискретного в часі характеру вихідних даних. Каскад 

низькочастотної аналогової фільтрації включає в себе ФНЧ Баттерворта тре-

тього порядку з програмованою в діапазоні від 625 кГц до 32 МГц частотою 

зрізу і однополюсний ФНЧ, частоту зрізу якого можна змінювати в діапазоні 

від 2,7 до 100 МГц.  

Відфільтровані аналогові сигнали подаються в змішувачі для перетво-

рення частоти. Як і на приймальній стороні, два передавальних канала вико-

ристовують загальний сигнал гетеродина, що формується синтезатором пе-

редавального тракту. Отриманий високочастотний сигнал з виходу змішува-

чів надходить на вихідні підсилювачі. Кожен з каналів має по два вихідних 

підсилювача з близькими характеристиками. Крім того, канали передачі та-

кож містять схеми автоматичного калібрування і вимірювання рівня вихідно-

го сигналу. 

 

3.2 Синтезатори частот. 

 

Вбудовані гетеродини. 

Формування сигналів гетеродина для приймального і передавального 

трактів здійснюється двома ідентичними незалежними синтезаторами з фазо-

вим автопідстроюванням частоти (ФАПЧ) і дробовим коефіцієнтом ділення 

(frac-N). Синтезатори забезпечують можливість перебудови робочої частоти 

трансивера в діапазоні від 70 МГц до 6 ГГц. Два генератора, керованих на-

пругою (ГКН), і петльові фільтри інтегровані в кристал і не вимагають дода-

ткових зовнішніх компонентів, за винятком одного резистора і одного конде-

нсатора. ГКН можуть перебудовуватися в діапазоні від  

6 до 12 ГГц. Частота гетеродина від 47 МГц до 6 ГГц досягається завдяки по-

ділу частоти всередині схеми ФАПЧ. У режимі з частотним дуплексним по-

ділом (FDD) обидва синтезатори можуть працювати одночасно, а в режимі з 
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часовим дуплексним поділом (TDD) вони по черзі включаються або виклю-

чаються відповідно до часових слотів прийому – передачі для скорочення 

споживаної потужності. 

Структурна схема синтезаторів приведена на рис. 3.4. Жовтим кольором 

виділені параметри, які можна програмувати. 

 

Рисунок 3.4 – Структурна схема синтезатора гетеродина 

 

Зовнішній гетеродин. 

AD9361 містить два окремі входи для підключення зовнішніх гетеро-

динів (EXT_ LO): один для приймального тракту, інший – для передавально-

го. На відміну від внутрішніх ГКН, які завжди працюють на частоті від 6 до 

12 ГГц незалежно від частоти настройки трансивера, при використанні зов-

нішнього гетеродина його частота повинна бути рівною подвоєному значен-

ню частоти настройки трансивера. На рис. 3.5 зображена структурна схема 

підключення зовнішнього гетеродина. Для формування квадратурних скла-

дових сигнал зовнішнього гетеродина ділиться на 2 за допомогою внутріш-

нього дільника. Рекомендована частота зовнішнього гетеродина повинна ста-

новити від 140 МГц до 8 ГГц, покриваючи частоту настройки приймача від 

70 МГц до 4 ГГц. Однак частота зовнішнього гетеродина може бути нижче 

або вище зазначених значень, але при цьому характеристики неузгодженості 
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квадратур і фазового шуму не гарантуються. Потужність сигналу на входах 

EXT_ЛО повинна бути від -3 до +3 дБм (але не повинна перевищувати +6 

дБм). Сигнал на входах EXT_ЛО – несиметричний. При використанні зовні-

шнього гетеродина сигнал повинен бути поданий на обидва входи, навіть 

якщо частоти настройки приймача і передавача однакові. Допускається вико-

ристовувати або обидва внутрішніх, або обидва зовнішніх гетеродина. 

 

 

Рисунок 3.5 – Архітектура тракту зовнішнього гетеродина (приймальний 

та передавальний тракти ідентичні) 

 

 

 

 

Синтезатор цифрової частини. 

Всі тактові сигнали для перетворювачів даних, схем цифрової обробки 

сигналів, а також цифрового інтерфейсу введення / виводу генеруються ок-

ремим синтезатором з ФАПЧ, який мєа програмований діапазон робочих ча-

стот від 715 до 1430 МГц. Його структурна схема зображена на рис. 3.6.  
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Рисунок 6 – Структурна схема синтезатора для цифрової частини 

 

Сигнал опорної частоти для синтезаторів обох типів може надходити від 

зовнішнього джерела (робочий діапазон – від 5 до 320 МГц; рекомендований 

діапазон - від 19 до 80 МГц) або формуватися інтегрованим генератором 

опорної частоти робочий діапазон - від 20 до 50 МГц), що працює із зовніш-

нім кварцовим резонатором (рис. 3.7). 

 

Рисунок 7 – Структурна схема генератора опорної частоти 

3.3 Цифровий інтерфейс. 

 

Введення / виведення цифрових сигналів здійснюється через цифровий 

інтерфейс, що складається з двох паралельних портів (P0 і P1), які підтриму-

ють роботу з несиметричними сигналами КМОП або диференціальними сиг-

налами LVDS. Порти мають широкі можливості конфігурації для реалізації 

найрізноманітніших режимів обміну і мають максимальну тактову частоту 
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61,44 МГц. Налаштування параметрів інтерфейсу введення / виводу і всіх 

конфігурованих користувачем параметрів цифрових і аналогових блоків об-

робки сигналів здійснюється за допомогою послідовного інтерфейсу управ-

ління (SPI), що працює в трьохпровідному (двонаправлена лінія введення / 

виведення даних) або чотирьохпровідному (роздільні лінії введення і виве-

дення даних) режимах. 

3.4 Додаткові можливості. 

 

Два додаткових 10-розрядних ЦАП, здатні видавати в навантаження 

струм до 10 мА, можна налаштувати як для установки довільного рівня кори-

стувачем, так і для автоматичного перемикання в режимі дуплексного зв’язку 

з часовим розділом каналів (TDD) для зменшення навантаження на процесор 

обробки сигналів (DBB ).  

Додатковий 12-розрядний АЦП з вхідним діапазоном від 0 до 1,3 В і 

встановлюючим часом перетворення дозволяє контролювати необхідні сиг-

нали, наприклад, з виходу детектора потужності вихідного підсилювача по-

тужності (УМ) або з зовнішнього або внутрішнього датчика температури. 

Для поліпшення шумових характеристик можна підключити конденсатор  

680 пФ до виводу AUXADC.  

AD9361 містить чотири вивода загального призначення (GPO). Ці виво-

ди, як правило, використовуються для управління антенними перемикачами 

або включення підсилювачів з низьким рівнем шуму. Є дві можливості уп-

равління цими виводами: за допомогою SPI-команд від процесора обробки 

сигналів (BBP) або в автоматичному режимі, за допомогою кінцевого авто-

мата (Enable State Machine, ENSM). 

3.5 Енергоспоживання. 

 

Енергоспоживання РЧ-трансивера AD9361 сильно залежить від режиму, 

в якому працює приймач. Стандартна напруга живлення складає 1,3 В. Зна-

чення струму споживання трансивера, в залежності режиму роботи, такі: 
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• 180 мкА – режим сну (sleep mode); 

• режим 1 Rx, 1 Tx, TDD, несуча – 800 МГц, смуга – 5 МГц: 

- 180 мА – приймач; 

- 190 мА – передавач при -27 дБм вихідній потужності; 

- 340 мА – передавач при +7 дБм вихідній потужності; 

• режим 2 Rx, 2 Tx, FDD, несуча – 2,4 ГГц, смуга – 20 МГц: 

- 740 мА – приймач при -27 дБм вихідної потужності; 

- 1050 мА – приймач при +7 дБм вихідної потужності. 
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4 ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ДОПОМІЖНИХ 

ПРОГРАМ MATLAB ТА SIMULINK 

Cайтом analogdevices.com було розроблено моделі приймача (RX) та пе-

редавача (TX) мікросхеми AD9361. 

 

4.1 Передавач (TX). 

 

 

Рисунок 4.1 – Блок параметрів передавача 

 

Користувач може встановити частоту, згасання та конфігурацію фільтра 

LO. Частота дискретизації I / Q і пропускна спроможність RF потрапляють 

автоматично з конфігурації фільтра. Після підключення цього блоку до дже-

рела сигналу, слід переконатися, що час вибірки сигналу Simulink такий 

самий, як і частота дискретизації I / Q, яка вказана в масці. 

Використовуючи конфігурацію фільтра, можна змінити налаштування 

цифрових перетворень (інтерполяції) фільтрів, аналогових фільтрів та пере-

творювача цифрових аналогових даних. Можна використовувати стандартні 

конфігурації LTE для сигналів 5 МГц, 10 МГц або 20 МГц або налаштовану 

конфігурацію фільтру. Натиснення кнопки "Design filter" (рис.10), відкриєть-
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ся додаток "AD9361 Filter Wizard". Після проектування фільтрів передавача 

та закриття програми можyf використовувати нову конфігурацію для моде-

лювання. Неможливо змінити конфігурацію фільтра під час моделювання. 

 

Рисунок 4.2 – Налаштування передавача 

Частота LO визначає центральну частоту переднього кінця фронту. Він 

може варіюватися від 70 МГц до 6 ГГц. Цей параметр не налаштовується під 

час моделювання. 

Затухання визначає вихідну потужність передавача. Воно може варіюва-

тися від 0 до 90 дБ із частотою 0,25 дБ. Цей параметр не налаштовується під 

час моделювання. 

Під маскою передавача три етапи (рис.4.3): 

- фільтри цифрового перетворення (DUC_Filters_TX)) 

- аналогові фільтри (Analog_Filters_TX) 

- передавач RF (RF_TX). 
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Рисунок 4.3 – Структурна блок – схема передавача 

 

Коли запускається симуляція, час вибірки вхідного сигналу повинен бу-

ти таким самим, як частота дискретизації I / Q, очікувана цифровими філь-

трами до перетворення, в іншому випадку повідомлення про помилку ство-

рюється блоком "VerifySampleTime". 

4.1.1 Цифрові перетворювачі (DUC_Filters_TX). 

 

Цифрові перетворювачі (DUC_Filters_TX) інтерполюють сигнал основ-

ної частоти до більш високої швидкості. Ці цифрові фільтри описані з точ-

ною арифметикою, і таким чином вони моделюють динамічний діапазон 

цифрового інтерфейсу. Цей блок також моделює рівень шуму цифрового 

аналогового перетворювача передавача. 

Якщо використовуються конфігурації за замовчуванням (LTE 5 МГц, 10 

МГц або 20 МГц), вказані в масці верхнього рівня передавача, параметри за 

замовчуванням, надані Analog Devices, використовуються для розробки філь-

трів цифрового перетворення. 

Якщо потрібно спроектувати ці фільтри, використовуючи різні специ-

фікації, наприклад, для обробки спеціального тестового сигналу, потрібно 
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вибрати "Сustom" в масці верхнього рівня передавача та запустити майстра 

фільтра AD9361. 

4.1.2 Аналогові фільтри (Analog_Filters_TX). 

 

Аналогові фільтри формують рівень шуму, введений цифровими фільт-

рами, і забезпечують безперервний сигнал в часі, оброблений фронтальним 

інтерфейсом RF. Частота низьких частот аналогових фільтрів запрограмована 

конфігурацією фільтра верхнього рівня або за допомогою Filter Wizard 

AD9361. 

4.1.3 RF передавачі (RF_TX). 

 

Передавач RF перетворює сигнал основного сигналу навколо централь-

ної частоти LO, використовуючи квадратурний модулятор для прямого пере-

творення. Задається центральна частота LO у маску верхнього рівня переда-

вача. Частота дискретизації ЦАП, зазначена в налаштуваннях фільтра, визна-

чає пропускну здатність RF моделювання. 

Можливо змінити затухання передавача в масці передавача. Затухання 

може мати значення від 0 дБ до 90 дБ з кроком 0,25 дБ. Багато недоліків, які 

моделюються передавачем, залежать від значення затухання. 

Передавач RF моделює наступні кроки: 

- Вказане користувачем ослаблення; 

- Фазовий шум генератора та випадкова початкова фаза; 

- Частотний рівень шуму від носія; 

- затухання та залежність від опору частоти, що належить IP3; 

- незбалансоване затухання залежного підсилення (відхилення кінцевого 

зображення); 

- затухання залежних витоків. 

Якщо клацнути правою кнопкою миші на підсистемі "RF_TX" і відкрити 

маску, можна перевірити дані вимірювань, які використовуються для харак-

теристики недоліків пристрою. Під час ініціалізації зворотного зв'язку маски 
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підсистеми набір масивів визначає пошукові таблиці, які інтерполюються як 

функція застосованого згасання. 

 

4.2 Приймач (RX). 

 

 

Рисунок 4.4 – Параметри приймача 

Користувач може змінювати частоту LO, частоту RF, розмір кроку си-

муляції та конфігурацію фільтра. Вхідна смуга пропускання RF та частота 

дискретизації I / Q виведені, відповідно, з розміру кроку, що використовуєть-

ся для моделювання RF та конфігурації фільтра. Коли ви підключаєте цей 

блок до джерела сигналу, вам слід переконатися, що час вибірки сигналу 

Simulink такий самий, як розмір кроку, який використовується для моделю-

вання РЧ і рівний інверсному діапазону пропускної здатності вхідної RF, вка-

заній у масці. 

Використовуючи конфігурацію фільтрів, можна змінювати налаштуван-

ня цифрових фільтрів, що входять у перемикання, аналогових фільтрів та пе-

ретворювача аналого-цифрових даних (рис.4.5). Можна використовувати 

стандартні конфігурації LTE для сигналів 5 МГц, 10 МГц або 20 МГц або на-

лаштовану конфігурацію фільтру. Натисніть кнопку "Design filter", щоб відк-

рити додаток "AD9361 Filter Wizard". Після налаштування фільтрів приймача 

та закриття програми можливо використовувати нову конфігурацію для мо-

делювання. Неможливо змінювати конфігурацію фільтра під час моделюван-

ня. 
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Рисунок 4.5 – Параметри конфігурації 

 

Частота LO визначає частоту локального генератора, тоді як центральна 

частота RF являє собою центральну частоту вхідного сигналу. Приймач ви-

конує прямe перетворення, тому він припускає, що центральна частота вхід-

ного сигналу та частота LO однакові або дуже близькі. Можна мати центра-

льну частоту RF, яка відрізняється від частоти LO, доки різниця між двома не 

перевищує пропускну здатність, вказану частотою вибірки I / Q. Центральна 

частота LO може варіюватися від 70 МГц до 6 ГГц. Цей параметр не налаш-

тувується під час моделювання. 

Розмір кроку симуляції в RF визначає пропускну здатність симуляції RF 

приймача. Коли запускається симуляція, час вибірки складного вхідного сиг-

налу повинен бути таким самим, як розмір кроку, який використовується для 
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моделювання РЧ, в іншому випадку повідомлення про помилку буде згене-

ровано блоком "VerifySampleTime".  

Під маскою приймача знаходиться сім функціональних етапів, за-

мкнутих у петлі зворотного зв'язку (рис.4.6): 

- радіочастотний приймач (RF_RX) 

- Аналогові фільтри (Analog_Filters_RX) 

- аналого-цифровий конвертер (ADC_RX) 

- Цифрові фільтри down-conversion (decimation) (DDC_Filters_RX) 

- Індикатор сили сигналу приймача: три вимірювача потужності для 

виявлення сили прийнятого сигналу в різних ділянках ланцюга 

(LMT_Peak_Detector, ADC_Overload_Detector і Average_Power_Meter). 

- Автоматичний автоматичний регулятор підсилення стану (AGC) 

-Програмована таблиця підсилення (Gain_table). 
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Рисунок 4.6 – Структурна блок - схема приймача 

4.2.1 RF приймач (RF_RX). 

 

RF приймач перетворює сигнал, орієнтований на частоту LO на основ-

ну смугу (на частоті, заданій різницею між частотою LO і центральною ча-

стотою RF), використовуючи квадратурний демодулятор для прямого пере-

творення. Задається центральна частоту LO та пропускну здатність RF моде-

лювання в маску верхнього рівня приймача. 

Приймач має три етапи: низькочастотний підсилювач (LNA), квадра-

турний демодулятор (Mixer) і підсилювач трансимпедансу (ТІА); ланцюжок 

позначений як LMT (рис.4.7). 

 Здобутки кожного етапу регулюються та контролюються AGC. Багато 

недоліків, які моделюються приймачем, залежать від налаштувань підсилен-

ня. 
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Рисунок 4.7 – Блок – схема RF приймача 

4.2.2 Аналогові фільтри. 

 

Аналогові фільтри (і частотна селективність TIA (Trans-impedance 

amplifier)) забезпечують безперервний сигнал в часі, який дискретизується 

АЦП. Збільшення фільтрів низьких частот регулюється та контролюється 

AGC. Частота низьких частот аналогових фільтрів запрограмована конфігу-

рацією фільтра верхнього рівня, і її можна налаштувати за допомогою Filter 

Wizard AD9361. 

4.2.3 Аналого-цифровий конвертер (ADC_RX). 

Аналогово-цифровий перетворювач моделює дельта-сигма-модуляцію 

третього порядку з високою частотою дискретизації. Квантований вихідний 

сигнал коливається між -4 та 4. Коефіцієнт вибірки АЦП вказаний у конфігу-

рації фільтра, і його можна налаштувати за допомогою Filter Wizard AD9361. 

4.2.4 Цифрові перетворюючі фільтри (DDC_Fitlers_RX). 

Цифрові фільтри низьких частот перетворюють сигнал високої частоти 

на виході АЦП до нижчої частоти базової частоти. Ці фільтри описані з точ-

ною арифметикою. 

4.2.5 Показник рівня прийнятого сигналу (RSSI). 

Потужність прийнятого сигналу вимірюється на трьох етапах прийма-

ча: 
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- На виході пікового детектора LMT - LMT Peak Detector; 

- На виході АЦП - детектор перевантаження АЦП (ADC Overload 

Detector); 

- Після півсмугових фільтрів – середнім показником потужності (Aver-

age Power Meter). 

4.2.6 Автоматичне регулювання підсилення (AGC). 

AGC змінює індекс у таблиці підсилення підсилення (Gain talbe) відпо-

відно до порогових переходів, повідомлених RSSI. AGC реалізує ручний ре-

жим, повільний та швидкий режими атаки. Щоб переключитися між цими 

трьома режимами, змінюється положення поворотного перемикача, підклю-

ченого до вхідного порту «режим» AGC (рис.4.8). 

 

Рисунок 4.8 – Ручне керування АРП 

Маска AGC дозволяє визначити різні параметри для кожного з його 

режимів роботи. 

На вкладці "Timing"  знаходяться параметри, розділені 

між різними режимами роботи. Поле додаткової відладки визначає кількість 

часу, до початку роботи AGC. Піковий час очікування перевантаження 

визначає кількість часу перед скиданням пікових детекторів LMT та ADC у 

режимі швидкої та повільної атаки. Вимірювач потужності заряду визначає 
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кількість часу перед скиданням середнього показника потужності у режимі 

швидкої та повільної атаки. 

На вкладці "Gain Index"  можна побачити, як AGC ав-

томатично переміщує індекс таблиці збігу залежно від умов перевантаження 

в режимі швидкого та повільного нападу. 

У ручному режимі позиція індексу у таблиці підсилення (Gain Table) 

безпосередньо встановлюється параметром "Gain index" на вкладці "Manual 

gain index"  . 

• У режимі повільної атаки AGC отримує результати пікових детек-

торів та середнього вимірювача потужності. AGC підраховує кількість разів 

перевищення порогу та визначає, чи слід змінювати індекс підсилення. 

Наприклад, маска AGC дозволяє вказати, скільки разів повинен LMT пере-

вищити верхній поріг перед зміною стану. 

• У режимі швидкої атаки AGC негайно реагує на піковий детектор 

LMT та детектор перевантаження ADC, зменшуючи індекс підсилення. 
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5 МОДЕЛІ ПРИЙМАЧА ТА ПЕРЕДАВАЧА НА ПРАКТИЦІ 

5.1 Передавач AD9361. 

 

Передавач AD9361_TX складається з (рис.4.9): 

- Джерела сигналу CW та LTE; 

  - Передавач AD9361, який використовує налаштування фільтра за за-

мовчуванням LTE 5 МГц; 

- Аналізатор спектру і вимірювач потужності для візуалізації сигналу. 

 

Рисунок 4.9 – Блок – схема передавача 

5.1.1 Джерело сигналу. 

Щоб протестувати передавач, можна вибрати сигнал CW (одиничний 

або подвійний тональний сигнал) або сигнал, подібний до LTE (OFDM з мо-

дуляцією 64QAM та смугою пропускання 5, 10 або 20 МГц) . 

Під час моделювання можна змінювати положення перемикача , щоб змі-

нити тип сигналу, що вводиться в ланцюг передавача. Під час моделювання 

можна також змінювати потужність тестового сигналу. 

Час вибірки випробувальних сигналів CW такий же, як і вибраний тес-

товий сигнал LTE. Код зворотного виклику у вихідному блоці CW реалізує 
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необхідну логіку, щоб зберегти ці два значення, синхронізувати та уникнути 

можливих невідповідностей. Час вибірки вхідного сигналу також повинен 

співпадати з частотою дискретизації I / Q, отриманою з конфігурації фільтрів 

передавача. Наприклад, якщо використовується тестовий сигнал з часом ви-

бірки, що дорівнює 1,3021с, це відповідає конфігурації фільтра з швидкістю 

передачі даних I / Q, рівною 7,68 МГц. 

5.1.2 Візуалізація сигналу. 

Результати аналізу. 

На вході передавача маємо в залежності від вибраного джерела сигнал: 

 

Однотональний сигнал 

 

LTE сигнал (OFDM з 64QAM) 
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Після проходження сигналу через передавач сигнал оцифровується і на 

виході маємо наступний сигнал: 

 

Оброблений однотональний сигнал 

 

Оброблний LTE сигнал 
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Спектр сигналу на виході передавача однотонального сигналу: 

 

Спектр сигналу на виході передавача LTE сигналу: 

 

 

Аналізатор спектру визначає потужність сигналу або щільність потуж-

ності сигналу. Лічильник потужності обчислює середню потужність в дБм 

переданого сигналу . 
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5.2 Приймач AD9361. 

 

Приймач AD9361_RX складається з (рис.20): 

- Джерела сигналу CW та LTE, 

- Приймач AD9361, який використовує за замовчуванням фільтр 

налаштування 5 МГц, 

- аналізатор спектра та лічильник потужності для візуалізації сигналу. 

 

Рисунок 4.10 – Структурна блок – схема приймача 

5.2.1 Джерело сигналу. 

Можна вибрати тестовий сигнал CW (одиничний або подвійний тона-

льний сигнал) або сигнал LTE (OFDM з 64QAM та смугою 5, 10 або 20 МГц). 

Під час моделювання можна змінювати положення перемикача, щоб змінити 

тип сигналу, що вводиться в ланцюг приймача. Під час моделювання також 

можна змінити потужність тестового сигналу. 

За замовчуванням частота дискретизації ідеальних тестових сигналів 

однакова з вибраним тестовим сигналом LTE. Сигнали надмірної вибірки 

складають коефіцієнт, що дорівнює 1,5. Якщо потрібно збільшити пропускну 

спроможність моделювання, наприклад, щоб врахувати суміжні перешкоди, 

потрібно збільшити коефіцієнт вище 1,5 (значення не повинно бути цілим 

числом). Коли змінюється коефіцієнт передискретизації в цій тестовій смузі, 

потрібно змінювати значення як джерел сигналів CW, так і LTE, а також від-

повідно збільшити розмір кроку моделювання RF у моделі приймача 

AD9361. 
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Використовуючи джерело тесту LTE, ви також можете додати суміж-

ний сигнал перешкод CW або LTE. Під час моделювання можна змінювати 

відносний рівень потужності, а також зміщення частоти сигналу перешкод. 

5.2.2 Візуалізація сигналу. 

Результати аналізу. 

На вході передавача маємо в залежності від вибраного джерела сигнал: 

 

Однотональний сигнал 

 

LTE сигнал 

Однією із головних функцій приймача є підсилення сигналу.  
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Підсилення прийнятого однотонального сигналу 

 

Підсилення LTE сигналу 

Також на прикладі спектру можна вказати, що сигналі на виході підси-

люється: 
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Спектр сигналу на вході 

 

Спектр сигналу на виході 

Аналізатор спектру "Spectrum Baseband"  розподіляє потуж-

ність сигналу або щільність потужності сигналу на вході приймача в дБм. 

Вимірювач потужності на вході вимірює середню вхідну потужність в дБм

.  
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5.3 Модель приймача і передавача з тестовим QPSK сигналом. 

 

Також реалізована модель приймача і передавача з тестовим QPSK си-

гналом (рис.4.11). 

 

Рисунок 4.11 – Тест QPSK сигналу 

Цей блок складається з: 

- генератор сигналів QPSK; 

- передавач AD9361, що працює на частоті 2 ГГц, з налаштуванням фі-

льтра за замовчуванням LTE 5 МГц; 

- Одиночний вхід - Одиночний вихід багатопроменевого каналу 

Rayleigh fading; 

- приймач AD9361, що працює на частоті 2 ГГц, з налаштуванням філь-

тра за замовчуванням LTE 5 МГц; 

- демодулятор і декодер QPSK сигналу. 

5.3.1 Передавач QPSK. 

Передавач QPSK генерує модульований сигнал I / Q основної смуги з 

амплітудою повної шкали. Амплітуда сигналу - це параметр у масці блоку. 

Сигнал кодує серію рядків "Hello world ###", які транслюються під час моде-

лювання. Підсистема використовує параметри, визначені в функції 

MATLAB, викликані ініціалізацією зворотного зв'язку в маску підсистеми. 

5.3.2 Multipath Rayleigh fading channel (багатоканальний канал за-

тухання). 

Враховує ефекти затухання каналу та ефекти двох додаткових шляхів, 

що спричиняють різноманітні ефекти затухання . 
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5.3.3 Приймач QPSK. 

Приймач QPSK демодулює і декодує отриманий сигнал I / Q основної 

смуги. Підсистема реалізує відновлення часу, щоб враховувати різні етапи 

локальних генераторів РЧ передавача та приймача або довільну затримку, 

введену каналом. Зверніть увагу, що штатний приймач не реалізує жодного 

автоматичного регулювання підсилення, оскільки ця функція була вбудована 

в приймач AD9361. 

Блок приймача налаштований таким чином, щоб моделювати 

невідповідність частоти 50 КГц між LO та центральною частотою RF. Ця різ-

ниця частот компенсується у приймачі QPSK за допомогою блоку «Coarse 

Frequency Compensation». 

 

 

Рисунок 4.12 – Приймач QPSK 
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5.3.4 Візуалізація сигналу. 

Зверніть увагу, що QPSK-передавач генерує складний сигнал основної 

частоти з частотою дискретизації, рівною 7. 68 МГц. Це та сама швидкість, 

яку очікує налаштування фільтра за замовчуванням 5 МГц. 

RF передавач AD9361 генерує еквівалентний сигнал основної частоти з 

частотою дискретизації 122,88 МГц та центральною частотою 2 ГГц. Для 

обробки цього сигналу можна використовувати блокування каналу Rayleigh 

fading. 

Розмір етапу радіомовлення для приймача AD9361 встановлюється 

рівним 1 / 122,88 МГц, а сигнал основної смуги має таку ж швидкість пере-

даного сигналу 7,68 МГц. 

Різні спектри сигналів, що демонструються в тестовій смузі, мають 

смугу пропускання вимірювань, яка узгоджується з частотами дискретизації, 

описаними вище, і висвітлюють ефекти згасання, а також недоліки РЧ пере-

давача та приймача. 

Можливе дослідження таких сигналів як QPSK, 8-PSK, 16-QAM, 64-

QAM та 256-QAM. 

Для прикладу було досліджено сигнал QPSK та отримані наступні ре-

зультати: 
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Траекторія руху сигналу 
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1. https://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2014_02_89.pdf 

2. https://www.mathworks.com 

https://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2014_02_89.pdf
https://www.mathworks.com/
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ДОДАТОК А 

Таблиця 1 – Опис функцій пінів 

№ піна Позначення Призначення 

А1, А2 RX2A_N, RX2A_P Канал прийому 2 диференціального входу А. 

A3, M3 NC Без з’єднань. Не під’єднувати ці виводи. 

A4, A6, B1, 

B2, B12, C2, 

C7 to C12, F3, 

H2, H3, H6, 

J2, K2, L2, 

L3, L7 to L12, 

M4, M6 

VSSA Приєднати ці піни до VSSD на друкованій платі. 

А5 TX_MON2 Канал передачі 2 до монітору. 

A7, A8 TX2A_N, TX2A_P 
Канал передачі диф. виходу А. Невикористані 

піни під’єднати до 1.3В. 

A9, A10 TX2B_N, TX2B_P 
Канал передачі диф. виходу В. Невикористані 

піни під’єднати до 1.3В. 

A11 VDDA1P1_TX_VCO Вхідний сигнал VCO. Під’єднати до В11. 

A12 TX_EXT_LO_IN 
Зовнішнє керування LO. Невикористані піни 

під’єднати до землі. 

B3 AUXDAC1 Допоміжний вихід ЦАП (1). 

B4–B7 GPO_3 – GPO_0 Живлення мікросхеми. 

B8 VDD_GPO 

Від 2.5 до 3.3В. Подача для виводу AUXDAC та 

загального призначення. Якшо джерело не вико-

ристовується, це значення повинно бути встанов-

лено на 1.3В. 

B9 VDDA1P3_TX_LO Живлення LO. 1,3 В. 

B10 VDDA1P3_TX_VCO_LDO 
Живлення VCO за доп. регулятора напруги. 1,3 В. 

Під’єднати до В9. 

B11 TX_VCO_LDO_OUT Вихід передавача VCO LDO. Підключити до А11. 

C1, D1 RX2C_P, RX2C_N 

Канал прийому диф. входу С. Ці піни мають зни-

жену продуктивність вище 3 ГГц. Невикористані 

піни під’єднати до землі. 

C3 AUXDAC2 Допоміжний вихід ЦАП (2). 

C4 TEST/ENABLE 
Тестовий вхід. Заземлити цей пін для нормальної 

роботи. 
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C5, C6, D6, 

D5 
CTRL_IN0 – CTRL_IN3 

Керуючі входи. Використовуються для ручного 

керування підсилення приймача та керування 

затухання передавача. 

D2 VDDA1P3_RX_RF 
Приймання вхідного сигналу. Під’єднати до D3. 

 

D3 VDDA1P3_RX_TX Вхідний сигнал 1.3 В. 

D4, E4 –E6, 

F4 – F6, G4 

CTRL_OUT0, CTRL_OUT1 –

CTRL_OUT3, CTRL_OUT6 – 

CTRL_OUT4, CTRL_OUT7 

Контроль вихідних даних. Ці піни є багатофунк-

ціональними виходами, які мають запрограмова-

ну функціональність. 

D7 P0_D9/TX_D4_P 

Цифровий порт даних P0 / Передача диференціа-

льного входу шини. Пін має дві функції. У якості 

P0_D9 він функціонує як частина 12-бітового 

дворівневого паралельного CMOS-рівня Data Port 

0. Крім того, цей пін (TX_D4_P) може функціо-

нувати як частина шини диференціального вводу 

LVDS з 6-бітним TX з внутрішнім зупиненням 

LVDS. 

D8 P0_D7/TX_D3_P 

Цифровий порт даних P0 / Передача диференціа-

льного входу шини. Пін має дві функції. У якості 

P0_D7 вона функціонує як частина 12-бітового 

дворівневого паралельного CMOS-рівня Data Port 

0. Крім того, цей пін (TX_D3_P) може функціо-

нувати як частина диференціального входу шини 

LVDS з 6-бітним TX з внутрішнім ланцюгом 

LVDS. 

D9 P0_D5/TX_D2_P 

Цифровий порт даних P0 / Передача диференціа-

льного входу шини. Пін має дві функції. Як 

P0_D5 він функціонує як частина 12-бітового 

дворівневого паралельного CMOS-рівня Data Port 

0. Крім того, цей контакт (TX_D2_P) може функ-

ціонувати як частина шини диференційного вводу 

LVDS з 6-бітовими TX з внутрішнім зупиненням 

LVDS. 

D10 P0_D3/TX_D1_P 

Цифровий порт даних P0 / Передача диференціа-

льного входу шини. Пін має дві функції. Як 

P0_D3 він функціонує як частина 12-бітового 
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дворівневого паралельного CMOS-рівня Data Port 

0. Крім того, цей пін (TX_D1_P) може функціо-

нувати як частина шини диференційного вводу 

LVDS з 6-бітовими TX з внутрішнім зупиненням 

LVDS. 

D11 P0_D1/TX_D0_P 

Цифровий порт даних P0 / Передача диференціа-

льного входу шини. Цей пін має дві функції. У 

якості P0_D1 він функціонує як частина 12-

бітового дворівневого паралельного CMOS-рівня 

Data Port 0. Крім того, цей пін (TX_D0_P) може 

функціонувати як частина диференціального вхо-

ду шини LVDS з 6-бітним TX з внутрішнім зупи-

ненням LVDS. 

D12, F7, F9, 

F11, G12, H7, 

H10, K12 

VSSD 

 

 

 

Земля. Прив'язати ці піни безпосередньо до землі 

VSSA на друкованій платі. 

E1, F1 RX2B_P, RX2B_N 

Канал прийому диференціального входу B. Ці 

входи мають знижену продуктивність вище 3 

ГГц. Приєднати невикористані піни до землі. 

E2 VDDA1P3_RX_LO Сигнал прийому LO. 1,3 В. 

E3 VDDA1P3_TX_LO_BUFFER Вхід живлення 1,3 В. 

E7 P0_D11/TX_D5_P 

Цифровий порт даних P0 / Передача диференціа-

льного входу шини. Цей пін має дві функції. У 

якості P0_D11 він функціонує як частина 12-

бітового дворівневого паралельного CMOS-рівня 

Data Port 0. Крім того, цей контакт (TX_D5_P) 

може функціонувати як частина 6-бітної шини 

диференційного вводу LVDS з внутрішнім LVDS 

зупиненням. 

E8 P0_D8/TX_D4_N 

Цифровий порт даних P0 / Передача диференціа-

льного входу шини. Цей пін має дві функції. Як 

P0_D8 він функціонує як частина 12-бітового 

дворівневого CMOS-рівня Datа Port 0. Крім того, 

цей контакт (TX_D4_N) може функціонувати як 

частина диференціального входу шини LVDS з 6-

бітним TX з внутрішнім зупиненням LVDS. 

E9 P0_D6/TX_D3_N Цифровий порт даних P0 / Передача диференціа-
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льного входу шини. Цей пін має дві функції. Як 

P0_D6 він функціонує як частина 12-бітового 

дворівневого CMOS-рівня Datа Port 0. Крім того, 

цей контакт (TX_D3_N) може функціонувати як 

частина диференціального входу шини LVDS з 6-

бітним TX з внутрішнім зупиненням LVDS. 

E10 P0_D4/TX_D2_N 

Цифровий порт даних P0 / Передача диференціа-

льного входу шини. Цей пін має дві функції. Як 

P0_D4 він функціонує як частина 12-бітового 

дворівневого CMOS-рівня Datа Port 0. Крім того, 

цей контакт (TX_D2_N) може функціонувати як 

частина диференціального входу шини LVDS з 6-

бітним TX з внутрішнім зупиненням LVDS. 

E11 P0_D2/TX_D1_N 

Цифровий порт даних P0 / Передача диференціа-

льного входу шини. Цей пін має дві функції. Як 

P0_D2 він функціонує як частина 12-бітового 

дворівневого CMOS-рівня Datа Port 0. Крім того, 

цей контакт (TX_D1_N) може функціонувати як 

частина диференціального входу шини LVDS з 6-

бітним TX з внутрішнім зупиненням LVDS. 

E12 P0_D0/TX_D0_N 

Цифровий порт даних P0 / Передача диференціа-

льного входу шини. Цей пін має дві функції. Як 

P0_D0 він функціонує як частина 12-бітового 

дворівневого CMOS-рівня Datа Port 0. Крім того, 

цей контакт (TX_D0_N) може функціонувати як 

частина диференціального входу шини LVDS з 6-

бітним TX з внутрішнім зупиненням LVDS. 

F2 VDDA1P3_RX_VCO_LDO Прийом 1,3 В на VCO LDO. Підключити до Е2. 

F8 P0_D10/TX_D5_N 

Цифровий порт даних P0 / Передача диференціа-

льного входу шини. Цей пін має дві функції. Як 

P0_D10 він функціонує як частина 12-бітового 

дворівневого паралельного CMOS-рівня Data Port 

0. Крім того, цей контакт (TX_D5_N) може функ-

ціонувати як частина шини диференціального 

вводу LVDS з 6-бітовими TX з внутрішнім зупи-

ненням LVDS. 

F10, G10 FB_CLK_P, FB_CLK_N 
Годинник відгуку. Ці піни отримують сигнал 

FB_CLK, що знаходиться в TX-даних. У режимі 
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CMOS використовуйте FB_CLK_P в якості вхід-

ного сигналу та під’єднайте FB_CLK_N до землі. 

F12 VDDD1P3_DIG 1.3 В. Цифровий вхідний сигнал. 

G1 RX_EXT_LO_IN 

Зовнішній прийом вхідного сигналу LO. Якщо 

цей контакт не використовується, під’єднати його 

до землі. 

G2 RX_VCO_LDO_OUT Вихід приймача VCO LDO. 

G3 VDDA1P1_RX_VCO 
Прийом вхідного сигналу VCO. Під’єднати до 

G2. 

G5 EN_AGC 
Ручне керування автоматичного регулювання 

підсилення (AGC). 

G6 ENABLE 
Контрольний ввід. Цей пін рухає пристрій через 

різні операційні стани. 

G7, G8 
RX_FRAME_N, 

RX_FRAME_P 

Прийом вхідного сигналу кадрування цифрових 

даних. Ці штифти передають сигнал RX_FRAME, 

який вказує, чи дійсні вихідні дані RX. У режимі 

CMOS використовуйте RX_FRAME_P як вихід-

ний і не під’єднуйте RX_FRAME_N. 

G9, H9 
TX_FRAME_P, 

TX_FRAME_N 

Передача вхідного сигналу кадрування цифрових 

даних. Ці штифти отримують сигнал 

TX_FRAME, який вказує, коли дані ТХ дійсні. У 

режимі CMOS використовуйте TX_FRAME_P як 

вхід і приєднайте TX_FRAME_N до землі. 

G11, H11 
DATA_CLK_P, 

DATA_CLK_N 

Ці штифти передають сигнал DATA_CLK, який 

використовується BBP для даних RX годинника. 

У режимі CMOS використовуйте DATA_CLK_P 

як вихідний і не під’єднуйте DATA_CLK_N. 

H1, J1 RX1B_P, RX1B_N 

Канал прийому 1 диференціального входу B. Ці 

входи мають знижену продуктивність вище 3 

ГГц. Прив'язати невикористані штифти до землі. 

H4 TXNRX 

Вмикає SMCS. Цей контакт контролює напрямок 

шини портів даних. Низька логіка (0) вибирає 

напрямок RX, а висока логіка (1) вибирає напря-

мок TX. 

H5 SYNC_IN 

Вхід для синхронізації цифрових годинників між 

кількома пристроями AD9361. Якщо цей контакт 

не використовується, прив'язати його до землі. 

H12 VDD_INTERFACE Від 1.2В до 2.5 В для цифрових вводів-виводів 
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(від 1.8В до 2.5В у режимі LVDS). 

J3 VDDA1P3_RX_SYNTH Вхідний сигнал 1,3 В. 

J4 SPI_DI Введення серійних даних SPI. 

J5 SPI_CLK Вхідний годинник SPI. 

J6 CLK_OUT 

Час роботи вхідного годинника SPI. Вихідний 

годинник. Цей PIN-код може бути налаштований 

на вихід буферизованої версії зовнішнього вхід-

ного годинника, DCXO або роздільної версії вну-

трішнього ADC_CLK. 

J7 P1_D10/RX_D5_N 

Цифровий порт даних P1 / Диференціальна вихі-

дна шина. Цей пін має дві функції. Як P1_D10, 

він функціонує як частина 12-бітового дворівне-

вого паралельного CMOS-рівня Data Port 1. Крім 

того, цей контакт (RX_D5_N) може функціонува-

ти як частина шини диференційного виходу 

LVDS 6-bit RX з внутрішньою зупинкою LVDS. 

J8 P1_D9/RX_D4_P 

Цифровий порт даних P1 / Диференціальна вихі-

дна шина. Цей пін має дві функції. 

Як P1_D9 він функціонує як частина 12-бітового 

двонаправленого паралельного CMOS-рівня Data 

Port 1. Крім того, цей контакт (RX_D4_P) може 

функціонувати як частина шини диференційного 

виходу LVDS 6-bit RX з внутрішньою зупинкою 

LVDS. 

J9 P1_D7/RX_D3_P 

Цифровий порт даних P1 / Диференціальна вихі-

дна шина. Цей пін має дві функції. 

Як P1_D7 він функціонує як частина 12-бітового 

двонаправленого паралельного CMOS-рівня Data 

Port 1. Крім того, цей контакт (RX_D3_P) може 

функціонувати як частина шини диференційного 

виходу LVDS 6-bit RX з внутрішньою зупинкою 

LVDS. 

J10 P1_D5/RX_D2_P 

Цифровий порт даних P1 / Диференціальна вихі-

дна шина. Цей пін має дві функції. 

Як P1_D5 він функціонує як частина 12-бітового 

двонаправленого паралельного CMOS-рівня Data 

Port 1. Крім того, цей контакт (RX_D2_P) може 

функціонувати як частина шини диференційного 
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виходу LVDS 6-bit RX з внутрішньою зупинкою 

LVDS. 

J11 P1_D3/RX_D1_P 

Цифровий порт даних P1 / Диференціальна вихі-

дна шина. Цей пін має дві функції. 

Як P1_D3 він функціонує як частина 12-бітового 

двонаправленого паралельного CMOS-рівня Data 

Port 1. Крім того, цей контакт (RX_D1_P) може 

функціонувати як частина шини диференційного 

виходу LVDS 6-bit RX з внутрішньою зупинкою 

LVDS. 

J12 P1_D1/RX_D0_P 

Цифровий порт даних P1 / Диференціальна вихі-

дна шина. Цей пін має дві функції. 

Як P1_D1 він функціонує як частина 12-бітового 

двонаправленого паралельного CMOS-рівня Data 

Port 1. Крім того, цей контакт (RX_D0_P) може 

функціонувати як частина шини диференційного 

виходу LVDS 6-bit RX з внутрішньою зупинкою 

LVDS. 

K1, L1 RX1C_P, RX1C_N 

Канал прийому 1 диференціального входу С. Ці 

входи мають знижену продуктивність вище 3 

ГГц. Прив'язати невикористані контакти до землі. 

K3 VDDA1P3_TX_SYNTH Вхідний сигнал 1,3 В. 

К4 VDDA1P3_BB Вхідний сигнал 1,3 В. 

K5 RESETB 
Асинхронне скидання. Низька логіка скидає при-

стрій. 

K6 SPI_ENB 
Увімкнути вхід SPI. Установити цей контакт на 

низьку логіку, щоб увімкнути шину SPI. 

L4 RBIAS 

Довідник щодо введення помилки. Підключити 

цей контакт через резистор 14,3 кОм (допуск 1%) 

на землю. 

L5 AUXADC 
Допоміжний вхід АЦП. Якщо цей контакт не 

використовується, під'єднати його до землі. 

L6 SPI_DO 
Вихід серійних даних SPI у режимі 4-Wire або 

High-Z у режимі 3-Wire. 

M1, M2 RX1A_P, RX1A_N 
Канал прийому 1 диференціального входу А. 

Прив'язати невикористані контакти до землі. 

M5 TX_MON1 
Канал передачі 1 до монітору. Якщо не викорис-

товується прив’зати контакт до землі. 
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M7, M8 TX1A_P, TX1A_N 
Канал передачі диф. виходу А. Невикористані 

піни під’єднати до 1.3В. 

M9, M10 TX1B_P, TX1B_N 
Канал передачі диф. виходу В. Невикористані 

піни під’єднати до 1.3В. 

M11, M12 XTALP, XTALN 

Стандартні частотні кристалічні з'єднання. Коли 

використовується кришталь, з'єднати його між 

цими двома контактами. Коли використовується 

зовнішнє джерело сигналу, підключити його до 

XTALN і залишити XTALP не під'єднаним. 

 

 


