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В статті досліджено характеристики і особливості SDR, апаратну частину SDR, принципи побудови SDR 

приймачів, порівняння та обгрунтування переваг та недоліків SDR. Об'єктом аналізу є SDR трансівер. Метою 

статті є дослідження переваг та недоліків SDR приймачів відносно класичних технологій та проведення 

порівняльного аналізу їх можливостей. Методами дослідження є теоретичний аналіз можливостей обраної 

системи і аналіз роботи приладу в різних умовах. Галузь застосування: для виробників, операторів бездротового 

зв'язку і військових служб. 

Ключові слова : радіозв'язок, радіоприймач, програмно кероване радіо, sdr приймач, цифрові технології. 

 
Software-defined radio (SDR) — система 

радіозв'язку, в якій програмне забезпечення 

використовується як для модуляції, так і для 

демодуляції радіосигналів. Сучасне викорис-

тання радіопристроїв вимагає уніфікації облад-

нання, щоб воно мало можливість застосування 

для різних завданнь і цілей. Тому виникла ідея 

SDR. Завдяки програмному налаштуванні один 

приймач може бути пристосований під безліч 

різних форм сигналу. Такий пристрій є основою 

для побудови, наприклад, універсально-суміс-

ної національної суспільної системи безпеки. 

Технологія SDR довгий час була привабливою 

для виробників, операторів бездротового зв'яз-

ку і військових служб, оскільки одна апаратна 

платформа може бути пристосована до великої 

кількості форм сигналів, які додаються про-

грамно в процесі роботи. В результаті такі аппа-

ратні елементи як фільтри, змішувачі, підсилю-

вачі, детектори, модулятори і демодулятори, 

стають не потрібні[1]. У цьому аналізі було роз-

глянуто продуктивність приймальної частини 

Airspy, SDRplay RSP і HackRF (HackRF 

дозволяє працювати на передачу)[2]. Основні 

характеристики і особливості було зазначено у 

таблиці 1. Спочатку визначимо деяку терміно-

логію, особливості та специфікації, які потрібні 

для якісного SDR приймача[3]: 

• Відношення сигнал / шум (SNR). - при 

прийомі сигналу основний параметр, який бу-

демо вимірювати - це відношення сигналу до 

шуму. Відношення сигнал / шум - це 

відношення пікової потужності корисного 

сигналу до потужності шуму. 

• Ширина смуги (Bandwidth) - велика шири-

на смуги, означає більше сигналів на екрані 

відразу, а також можлива додаткова програмна 

децимація сигналу (краще SNR). Недоліком є 

те, що для високої ширини смуги огляду - 

необхідна велика потужність процесора.  

• Відсутність фантомів в смузі огляду – сму-

га огляду на дисплеях SDR має тенденцію ско-

чуватися на краях, а також показувати фантомні 

зображення інших сигналів. Ширина смуги 

огляду без завалів на краях, і без фантомних 

сигналів є фактичною смугою огляду і зазвичай 

менші, ніж заявлена в специфікації. 

• Чутливість - висока чутливість дозволяє 

приймати слабкі вилучені сигнали, і 

отримувати високі значення SNR. 

• АЦП (ADC) - аналого-цифровий перетво-

рювач. Основний компонент в SDR. АЦП пе-

ретворює аналоговий сигнал в цифрові біти. 

Висока розрядність АЦП забезпечує високий 

динамічний діапазон, і велике відношення 

сигнал / шум.  

• Перевантаження - перевантаження вини-

кає при дуже сильному вхідному сигналі, при 

цьому відбувається насичення АЦП в результа-

ті неможливо розрізнити слабкі сигнали. На 

екрані це виглядає як різке зниження чутливості 

і поява фантомних сигналів. 

• Динамічний діапазон - безпосередньо 

залежить від розрядності АЦП, але також 

залежить і від обробки програмним 

забезпеченням DSP. Високий динамічний 

діапазон дозволяє SDR чути слабкі сигнали, при 

наявності потужних сусідніх сигналів. При 

низькому динамічному діапазоні потужний 
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вхідний сигнал насичує АЦП, і прийом слабких 

сигналів стає неможливим. Динамічний 

діапазон може бути збільшений шляхом 

застосування вхідних діапазонних фільтрів. 

• Фантоми - SDR приймачі, найімовірніше 

перевантажити і покажуть зображення 

потужних сигналів там, де їх не повинно бути. 

Це може бути виправлено за допомогою 

фільтрації, або за допомогою збільшення 

динамічного діапазону шляхом підвищення 

розрядності АЦП. 

• Завадозахищеність - SDR приймач нічого 

не повинен приймати без підключеної антени. 

Якщо він приймає сигнали без антени, то сигна-

ли завад можуть проходити безпосередньо че-

рез монтажну плату, позбавляючи можливості 

фільтрувати їх. SDR також добре впорається з 

завадами, які надходили через USB.  

• Попередня селекція сигналу – високо-

ефективний SDR приймач, повинен мати на 

вході діапазонні фільтри для попередньої 

селекції сигналу, які перемикаються в 

залежності від прийнятої частоти. 

• Фазовий шум - рівень фазового шуму, 

визначається якістю використовуваних 

кварцових генераторів. Низькі фазові шуми 

кварцового генератора означають кращий SNR 

для вузькосмугових сигналів і менше взаємний 

вплив близьких сигналів. Взаємний вплив 

полягає в тому, що слабкий сигнал втрачається 

в шумах фази сусіднього потужного сигналу. 

Стаблільність частоти - потрібно щоб 

частота не змінювалася в залежності від 

температури. Для досягнення цього, повинні 

використовуватися TCXO або подібні стабільні 

кварцові генератори. 

Структура приймального тракту - загальний 

дизайн системи. Які втрати вносять 

компоненти, наприклад, комутатори, які 

використовуються в РЧ каналі.  

Програмне забезпечення - апаратні засоби є 

лише половиною SDR приймача. 

Таблиця 1 

Заявлені характеристики і особливості 
 Airspy SDRPlay RSP HackRF 

Розрядність АЦП 12 (10.4 ENOB) 12 (10.4 ENOB) 8 

Ширина смуги огляду 

(MHz) 
10 (9MHz робочий) 8 (7 MHz робочий) 2 MHz 

Динамічний 

діапазон(Звільнений)(дБ) 
80 67 ~ 48 

Стаблільність частоти 

(PPM) 

0.5 PPM низький 

фазовий шум TCXO 
10 PPM XO 30 PPM XO 

вхідні фільтри 
Фільтр ПЧ на чіпі 

R820T2 

8 перемикаються 

діапазонних фільтрів 

+перемикається фільтр 

ПЧ на чіпеMSI001 

Два широкосмугових 

фільтра 

2.3 ГГцФНЧ, 2,7 ГГц 

ФВЧ 

Додаткові можливості 

4.5v живлення 

фідера, зовнішній 

ввести частоту, 

інтерфейси 

розширень. 

вхідний МШУ 

5v живлення фідера, 

Вхідний 

МШУ,зовнішній ввести 

частоту, інтерфейси 

розширень. 

 

Airspy розроблений Бенджаміном Vernoux 

&Юсеф Touil які також є автором і популярного 

программного забезпечення SDR[4]. Слід 

зазначити, що Airspy являє собою пристрій RTL 

- SDR /RTL2832U. Вони обидва використо-

вують тюнер R820T2. Чіп RTL2832U є основ-

ним вузьким місцем в RTL - SDR пристрої, але 

не R820T2.  

SDRPlay RSP розроблений інженерами з 

Великобританії, які працюють з Mirics UK, 

основним виробником чіпів SDR RF. Чіпи, які 

використовуються в SDR play RSP не є 

спеціалізованими для SDR, вони були 

розроблені для широкого спектра 

використання, наприклад DVB-тюнерів. RSP 

використовує ці чіпи, щоб створити 

конкуренто-спроможний пристрій SDR. 

HackRF розроблено Майклом Оссманном 

спеціалістом з комп’ютерної безпеки, якому 

було виділено грант від DARPA. Компанія 

називається "Great Scott Gadgets". Унікальною 

особливістю HackRF в порівнянні з двома 

іншими SDR, є те, що він здатний не тільки 

приймати але і передавати сигнали. 
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Для того, щоб використовувати Airspy на 

частотах HF діапазону (0 - 30 МГц) потрібно 

додати 50 $ на придбання підвищуючого 

перетворювача Spyverter. Він призначений для 

підключення до Airspy з живленням по фідеру. 

Проте, є одна незручність, пов'язана з тим, що 

Spyverter повинен бути підключений / відклю-

чений кожен раз, коли ви хочете, перемикатися 

між HF і VHF / UHF діапазонами, оскільки він 

не має перемикача входів. SDRPlay і HackRF з 

іншого боку, може приймати HF без 

необхідності використання підвищуючого пе-

ретворювача або необхідності перемикання 

входів. Один вхід для HF і UHF може бути дуже 

зручний, якщо у вас є виносний антенний 

перемикач[5]. 

Висновки та пропозиції. Подальший 

розвиток цієї технології дасть змогу 

використовувати один радіоприймач чи 

радіопередавач в широкій смузі частот, яка 

буде обмежена лише сигнальним процесором 

та вхідними контурами. 
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