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Mikä SDR, miksi? 

  

 • Samanlainen disruptiivinen tekniikka kuin audiomaailmassa jo 
vuosikymmeniä sitten. 

• Digitaalinen prosessointi suorituskykyisempää ja joustavampaa, 
ei analogisten komponenttien ja kytkentöjen epäideaalisuuksia 
ja rajoituksia. 

• Ohjelmistopäivityksillä uusia ominaisuuksia ja suorituskykyjä. 

• Ei pidä sekoittaa ohjelmallisesti ohjattaviin radioihin, joissa 
edelleen analoginen tekniikka. 

• Kehitys erittäin nopeaa prosessoritehon kasvaessa ja ketterällä 
ohjelmistokehityksellä.  

• Ohjelmisto ja rauta erotettu. 

• Eri aaltomuotoja samalla radioraudalla.    

 



Tyypillinen käyttöliittymä 

  

 



Fourier-muunnos 

  

 

• Aika- ja taajuustasot ovat eri näkökulmaa samoihin 
signaaleihin.  

• Muunnos tasosta toiseen Fourier-muunnoksella. 

• Vaatii paljon laskentaa, mutta sitä vartenhan on prosessorit.  



SDR-evoluutio 

  

 



SDR-evoluutio 

  

 



Suoramuunnosvastaanotin 

  

 

• Sekoitus tehdään numeerisena kertolaskuna, ei HW-
sekoituksena.  
• Ei perinteisiä raudan suorituskykyongelmia kohinasta, säröstä, 

epälineaarisuuksista, jne.  

• Ylimääräisen datan suodatus desimoinnilla (CIC) – vrt. 
analogiset suodattimet.  



A/D-muunnos 

  

 

• Bittien määrä vaikuttaa dynamiikkaan.  
• Ei kuitenkaan aivan suoraviinaisesti. ADC sisäinen kohina ym. 

Rajoitukset saattaa tehdä LSB-bitit käyttökelvottomiksi.  ENOB kertoo 
todellisen suorituskyvyn.  

• Näytteenottotaajuus määrää kaistanleveyden.  
• Näyttöön valitaan yleensä kapeampi kaista (span), josta vielä kapeampi 

yksittäinen signaali ilmaisimelle.  



Spektrin laskostuminen 

  

 

• Nyqvistin mukaan näytteistyksessä tulee mukaan myös ei-
haluttua ylempiä spektrilohkoja.  

• Kääntyvät vuorotellen peilikuviksi. 

• Ei-halutut spektrikaistat suodatettava analogisesti ennen 
näytteistystä. 



SDR netin yli 

  

 



Yleisiä ohjelmistoradioalustoja 

• RTL-SDR  
• Alunperin DVB-vastaanotin. Alle 30€. 

• FunCube Dongle 

• Lime SDR 
• Joukkorajoitusprojekti, MIMO-antenniportit 

• SDRplay 

• USRP 
• Ensisijaisesti ammattimaiseen tutkimuskäyttöön 

• HackRF One 

• Perseus SDR 

• SDR-IQ 

• Red Pitaya 

• Airspy 

• ...jne... 



PC-(ilmais)ohjelmat 

• SDR# 

• SDRAngel 

• SDRConsole 

• HDSDR 

• SDRUno 

• gqrx 

• GNU Radio 

• SDR-Radio.com 

• Linrad 

• SDR Touch 

• PowerSDR 

• Zeus Radio 

• ...jne... 

 



Antenni 

• Kiinalainen aktiiviantenni K-180WLA vaikuttaa pätevältä 
yleisantennilta. 0.1 – 180 MHz, nettikommenttien mukaan 
auttavasti gainia jopa 450 MHz asti.  

• HF-alueella mag-looppi (55 cm), V/UHF vertikaali.  

• LNA akkusyötetty, lataus USB:stä.  

• Hintaluokka 50-60 EUR + toimituskulut. 

 



Kiltaradio v1 

• SDRplay RSPdx tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn hintaansa nähden:   
– 1 kHz – 2 GHz, 10 MHz RTBW, 14 bit ADC, FPGA-prosessointi, sisäiset preselektorit, 3 

antenniporttia, metallikotelo, laaja käyttäjä- ja ohjelmistotuki.  

• Ohjelmistovaihtoehdoiksi paketoitu SDRConsole, SDRuno ja HDSDR. Kaikissa 
on erilaisia vahvuuksia, sopivin riippuu käyttötarkoituksesta. 

• Lisäksi spektrianalysaattoriohjelma RSP – spectrum analyzer. 

• Antenni K-180WLA tilattu testattavaksi. 

• Kehitysideat ja testaajat tervetulleita! 

 


