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Tänapäevased 
tarkvararaadiod
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Areng

• analoograadio 
• tarkvaraga juhitav analoograadio 
• digitaalse signaalitöötlusega radio – SDR 

Software Defined Radio
• kognitiivne raadio CR                              

Cognitive Radio
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SDR eri tüübid

• Vastuvõtja
• Transiiver
• Amatööride kasutuses olevad on 

jaotatavad  :                                                  
1. Kasutab AD DA muundurina helikaarti    
2. Sisaldab AD DA muundureid
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Mille järgi eristada 

• Analoogthnikas olulised parameetrid nagu 
müratase signaal müra suhe- dünaamika

• Digitalisel teisendusel tähtsaim parameeter AD 
bittide arv, millest otseselt tuleneb signaali 
dünaamika  

• dünaamika = 6 x bittide arv +1     db
• Kui tegemist digitaalse konverteriga siis 

saadakse dünaamikat juurde vastavalt ribalaiuse 
kitsamaks muutmisest   

• Tavatingimustes piisab 14 bitisest AD 
muundurist
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SDR 

• Kasutusel laiatarbe kommertsseadmetes 
(arenduseks palju raha – nagu GSM 
digiTV, WiFi jne)

• Militaartenika ( laias sagedusribas töötav 
spetsiaalsete lainevormidega tehnika)

• Mõõtetehnika (signaalide digitaalne 
süntees ja analüüs )

• Raadioamatööride tehnika   
• Meditsiin, raadioastronoomia jne.
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SoftRock-40

• Väike ja odav 40-meeteri "software 
defined radio“ 7Mhz, 14Mhz

• Üks esimesi amatööridele müüdud SDR 
• Toide USB pordist
• kvadratuurne demodulaator
• saadab I-Q audio signaalid arvuti 

helikaardile
• Vaba soft, kasutatav ka PowerSDR soft
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SDR14

• 14-bit 66.667 MHz AD muundur

• Sisend 0,05-30 MHz ja filtreerimata AD sisend
• Spektri analüüs, erinevad esitusviisid, USB, 

LSB, AM, FM, WFM, CW demodulaatorid
• USB liides
• FFT kuni 262144 (2097152) punkti

• Reaalaja signaal kuni 190khz 
• Sobivad softid  Spectravue, Sigmira,  Winsdr, 

SDR-RADIO  ...
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PERSEUS

• 14 bit 80 MS/s AD konverter
• 10 KHz – 30Mhz vastuvõtja 
• Sisendis 10-ne riba filter
• 10 KHz – 40 MHz spektri analüsaator
• FPGA baasil realiseeritud digital down-converter
• Kiire USB2.0 480 Mbit/s liides
• VLF-LF-MF-HF demodulaatorid
• PERSEUS oma soft
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QS1R

• 16 bit, 130 MSPS analog digital konverter (ADC)
• 15 kHz - 62 MHz  filreeritud sisend 
• 15 kHz - 300 MHz otse AD muunduri sisend
• realiseeritud FPGA baasil 
• USB 2.0
• 24 bit DAC audio väljund 
• Maksimaalne band ekraanil 4 MHz
• Open source soft - SDRMAX-win, SDRMAX-

linux
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NET SDR

• Arvutiga ühendus LAN-ga, saab juhtida ka üle 
interneti

• 16 bit, 80 MSPS analog digital konverter (ADC)

• 10 KHz – 32Mhz vastuvõtja
• Sisendis 10-ne riba filter
• 105db signaali dünaamikat

• realiseeritud FPGA baasil
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FlexRadio

• Kvadratuurne demodulaator, 192khz sampling
• Vastuvõtja sageduspiirkond 

10khz – 65 Mhz ( flex1500 55Mhz)
• Saatja sageduspiirkond 

160-6m Amateur Bands
• Maksimaalne HF+6m RF Väljundvõimsus

(PEP) 100W ( flex1500 5W)
• Palju lisaplokke: ATU, RX2 
• Avatud soft PowerSdr
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WebSDR

• Internetis on loodud võrgustik, kus raadioamatöörid 
pakuvad võimalust üle WEB keskkonna kasutada oma 
raadiosüsteeme vabalt

• WebSDR on SDR vastuvõtja koos antenniga, mis on 
ühendatud internetiga ja lubab mitmetel kasutajatel 
samaaegselt ja sõltumatult kuulata antud asukohast
erinevaid signaale. Sageduse ja ka mõned muud 
parameetrid saab määrata iga kasutaja ise. 

• Selline süsteem annab võimaluse anda eetrisse signaal 
ja kuulata seda teisest asukohast maailmas
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WebSDR
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S59DJR test receiver in Novo 
mesto, Slovenia.
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PC softide võimalused 
amatööridel 

• programm CW Skimmer, 
mis on võimeline 
parallelselt signaale ära 
tundma ja dekodeerima

• Töötab reaalajas
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Digitaalselt salvestatud 
signaalianalüülsi võimalused

• Esmalt vaja tuvastada signaali 
parameetrid ja see parimal kujul 
salvestada

• Analüüsiks on mitmeid programme, 
professionaalsed on väga kallid ja 
spetsiifilised

• Amatööride programmidega võimalus 
“käsitsi” analüüsida modulatsiooni ja 
kodeerimist
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Tavalne spektri pildi osa
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Arenev tehnoloogia

• Areneb mikroskeemitehnika ja seadmed 
muutuvad kompaktsemateks ja kiiremateks 

• Arendatakse mikroskeeme, kus ühel kristallil on 
kogu raadiosageduste allamuundamise osa 
(koos SAW ja CER filtritega), samuti on sees 
analoog- digital muundur, digitaalsed filtrid –
sagedusmuundajad, demodulaatorid jne.

• Arendatakse uusi algoritme, mis sobivad 
paremini digitaalsete signaalide töötlemiseks 
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SDR arengusuunad1

• AD muundurid kiiremaks Direct RF-sampling 
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SDR arengusuunad2

• Signaalitöötlus paralleelsemaks

• Kiire AD ja FPGA plokid
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SDR arengusuunad3

• Häälestatavad RF filtrid –RF MEMS Tunable 
Filter
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Tänan tähelepanu eest!


