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RESUMO 

  

  

O aumento da capacidade de processamento dos novos computadores e a chegada 

do novo conceito de radio definido por software permite aos pesquisadores poder variar 

os paramentos dos rádios de forma dinâmica. Este trabalho tem como objetivo a 

caracterização de um dispositivo comercial para coletar informações de potência com 

uma melhor exatidão. Inicialmente foram listadas as principais características que 

definem um dispositivo SDR, tanto em nível de hardware quanto a nível de software. O 

SDR é parte importante para a implementação de rádios cognitivos (CR), que é peça 

fundamental para o uso eficiente do sistema 5G. O presente trabalho visa abordar como 

foi feita a calibração do Rtl-SDR (Dongle R820T2) que começou com uma calibração 

dos dois cabos que seriam utilizados para o trabalho e também uma análise mais técnica 

dos equipamentos utilizados para a calibração dos mesmos, buscando uma familiarização 

com a plataforma SDR utilizada e também dos equipamentos em questão. Após 

calibrados foram estudados os valores da Potência recebida pelo Dongle e foi feitos duas 

maneiras de calibração servindo para efeito comparativo. 

 

 

 

Palavras chaves: 5G, SDR, Calibração, Dongle. 
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ABSTRACT 

 

 

Increasing the processing power of the new computers and the arrival of the new 

concept of Software Defined Radio allows researchers to dynamically change radios’ 

faces. This work, the main characteristics that define a SDR, both hardware and software 

level, whose technology is present in the so-called cognitive radio (CR), which is a 

fundamental part of 5G. The present work aims to address how the Rtl-SDR (R820T2 

Dongle) calibration was performed, which began with a calibration of the two cables that 

would be used for the work, as well as a more technical analysis of the equipment used 

to calibrate them, seeking a familiarization with the SDR platform used and also of the 

equipment in question. After calibration, the values of the power received by the dongle 

were studied and two calibration methods were used for comparative purposes. 

 

 

Keywords: 5G, SDR, Calibration, Dongle. 
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Capítulo 1 

 

1.1 Introdução 

 
Com o crescente aumento da demanda por serviços e acesso à Internet nos últimos anos 

tem se incrementado a necessidade dos usuários se manterem constantemente conectados, 

através de desktops ou dispositivos móveis como Notebooks, Tablets e Smartphones. 

Dada principalmente a facilidade de acesso, esses dispositivos são a preferência da 

maioria dos usuários, difundindo o uso das redes móveis pelo mundo. Mais 

especificamente no Brasil, o crescimento foi elevado em relação ao uso da Internet tanto 

que celular se consolidou como o principal meio de acesso domiciliar à internet no Brasil. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 92,1% do acesso 

à rede passou a ser feito pelo dispositivo móvel.  O dado é de 2015 e faz parte do 

suplemento de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (Pnad). Em relação à 2014, o uso do celular para acesso à 

internet aumentou em 11,7 pontos percentuais.  

 A pesquisa mostrou que caiu pela primeira vez no Brasil o número de domicílios 

que utilizam microcomputador para acesso à internet. A queda foi de 2,4% em relação a 

2014, passando de 28,2 milhões para 27,5 milhões o número de domicílios com acesso à 

internet por meio de PC. Na divulgação dos dados gerais da Pnad de 2015, ocorrida em 

novembro passado, o IBGE já havia apontado que o número de casas com computador 

havia caído pela primeira vez no Brasil, passando de 32,5 milhões para 31,4 milhões entre 

2014 e 2015 (-3,4%).  A queda no uso do PC se deve, segundo o IBGE, justamente pelo 

aumento no acesso por meio de outros dispositivos, como citado acima. O crescimento 

no uso dos outros equipamentos foi de 36,8% entre 2014 e 2015, passando de 8,6 milhões 

para 11,8 milhões. Este aumento, porém, foi mais modesto que o observado entre 2013 e 

2014, quando foi de 137,7%. 

Com o aumento dos usuários, a demanda por banda aumenta também sendo 

necessária a implementação de novas técnicas de eficiência espectral. Em primeira 

instância aq solução é a de expandir a banda licenciada, mas não é uma solução barata e 

dada a imprevisibilidade do tráfego móvel acaba dificultando a alocação de banda e da 

infraestrutura de rede. A dificuldade tem origem no fato do tráfego móvel ser distribuído 

de maneira desigual tanto espacialmente quanto temporalmente, ou seja, é difícil prever 

onde e quando o usuário irá se conectar a rede podendo haver uma diferença de densidade 

de usuários em determinada localidade. 

 Pra suprir as necessidades e expectativas dos usuários, afinal a rede móvel precisa 

ser capaz de suportar aplicações com demandas diferentes tanto de níveis de qualidade 

como de áreas de serviço. Uma nova metodologia de acesso à rede e aos serviços por ela 

fornecida o radio cognitivo (CR), esta técnica permite aumentar a eficiência espectral [1]. 
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 Pela legislação atual, cada faixa de frequência pertence a um determinado serviço, 

no paradigma do rádio cognitivo o usuário deste serviço é chamado de usuário primário. 

Nesta configuração nenhum outro serviço pode utilizar as faixas já definidas para m 

determinado sistema de comunicação. No âmbito dos sistemas de radio cognitivo (CR), 

os transmissores cognitivos chamados de usuário secundário, poderão utilizar as faixas 

de frequências dos usuários primários sempre e quando certos critérios sejam respeitados. 

 Os rádios que utilizam CR poderão utilizar qualquer faixa de frequência licenciada 

e não licenciada sempre que o espectro necessário esteja livre. A tecnologia de CR 

possibilita avaliar o ambiente ao seu redor e podendo tomar decisões através de 

sensoriamento do ambiente e assim adaptar seus parâmetros internos de funcionamento 

(como por exemplo, potência de transmissão, frequência da portadora, modulação, 

largura de banda, etc) em tempo real. Para iniciar uma transmissão o sistema CR precisa 

que certos critérios sejam favoráveis, entre eles que a frequências de operação não esteja 

ocupada por outro sistema.  

 Para atingir este objetivo o CR sensória o espectro e percebe quando um usuário 

primário inicializa a utilização do canal, fazendo com que o rádio cognitivo mude de faixa 

de operação sem causar interferências nos usuários primários e ao mesmo tempo 

permitindo que o usuário cognitivo possa continuar comunicação em outro canal livre. A 

tecnologia de rádio cognitivo é uma alternativa ao uso mais eficiente do espectro de 

frequências, porém precisa de funções como a de sensoriamento de espectro que permite 

a detecção de usuários e interferências explorando em canais de comunicação destinados 

a outros serviços apenas enquanto estes estão ociosos, otimizando banda e tempo [2]. 

A capacidade de configuração/reconfiguração, citada acima, é possível devido a 

tecnologia dos Rádios Definidos por Software ou Software Defined Radios (SDR). Os 

CR´s acabam por serem identificados como uma extensão especifica dos SDRs que visa 

substituir a tradicional implementação em hardware dos dispositivos de comunicação por 

uma implementação mais flexível, que faça uso de dispositivos programáveis controlados 

por software, como por exemplo, um computador pessoal ou um processador embarcado 

[3].  

Atualmente os dispositivos SDR em conjunto com softwares de desenvolvimentos 

permitem aos pesquisadores a possibilidade de coletar informações como nível de sinal 

para posterior uso em algoritmos de decisão. Inicialmente os valores coletados pelos 

dispositivos SDR não tem a confiabilidade necessária para a toma de decisões sendo 

necessária uma calibração dos valores coletados em relação a um valor de referência.  

 

1.2 Objetivo  

Tendo em vista a enorme crescimento dos sistemas Wireless atuais, a importância da 

portabilidade vem em conjunto com esse crescimento. Esse trabalho visa à caracterização 
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de uma plataforma SDR para realizar medições de espectro utilizando dispositivos de 

hardware de baixo custo e software livre. Atualmente este tipo de medição só pode ser 

realizado com o uso de equipamentos caros como o analisador de espectro.  

1.2.1 Objetivos Específicos 

Descrever as características que definem a plataforma SDR utilizada neste trabalho, como 

faixa de frequência, arquitetura e os componentes que a formam. Definir as calibrações 

necessárias da ferramenta desenvolvida, fazer alguns testes preliminares de comparação 

das medições da implementação desenvolvida com dados coletados através de um 

analisador de espectro. Posteriormente, o modelo prático do SDR será implementado 

utilizando a plataforma RTL-SDR e GNURadio com a obtenção de um analisador de 

espectro utilizando o SDR. 
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Capítulo 2 

Radio Definido por Software 

 

Um Rádio Definido por Software (Software Defined Radio) é um dispositivo de 

comunicação sem-fio que possui parte de suas funções implementadas por software em 

um computador, em vez de usar componentes fixos de hardware [5], facilitando a 

integração e a configuração de diferentes parâmetros.  

 Neste capitulo, será apresentado um breve histórico que irá comtemplar como 

surgiu esse conceito do SDR (Software Defined Radio) e posterior esse conceito será 

abordado com mais detalhes a arquitetura e suas funcionalidades. 

 

2.1 Histórico do SDR 

Antes de comentar o surgimento do SDR, é necessário mostrar o conceito de Rádio 

Cognitivo. Em 1999 Joseph Mitola [4] utilizou o conceito de cognição que é o processo 

de tomar decisões e resolver problemas através da aquisição de conhecimentos com 

experiências passadas, para propor uma nova classe de rádios para melhor utilização da 

banda (localização de canais ociosos por exemplo). 

 O SDR surgiu no ambiente de defesa militar no final dos anos 70 na Europa e nos 

Estados Unidos. O projeto militar norte-americano SPEAKeasy foi o primeiro SDR 

implementado e buscava a integração das várias interfaces aéreas existentes nos seus 

Sistemas de Comando e Controle [5]. Visava basicamente emular mais de uma dezena de 

rádios militares, operando entre 2 e 2000 MHz, além de permitir a incorporação futura de 

novos padrões de modulação 

 O conceito do SDR veio efetivamente introduzido com Joseph Mitola em sua 

publicação no IEEE(Institute of Electrical and Electronic Engineers) por volta de 1993. 

Essa publicação foi vista com propulsora do conceito de Radio definido por Software 

onde mostra a evolução do hardware programável utilizando recursos de programação 

facilitando e aumentando a flexibilidade do mesmo. 

2.2 Conceito do SDR 

Joseph Mitola aborda o SDR como um rádio (TX/RX) cujos sinais transmitidos e 

recebidos são gerados, recebidos e demodulados por software. Este tipo de 

implementação permitirá aos usuários mudar os parâmetros do sinal para adaptar este aos 

diferentes ambientes de propagação e aplicações. Como o software é facilmente 

reconfigurado, o próprio rádio se tornaria adaptável a uma ampla gama de situações, 

dependendo das necessidades de cada usuário. 
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 A organização Wireless Innovation Forum [6] que trabalha em colaboração com 

o grupo Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica (IEEE), trabalhou para estabelecer 

uma definição de SDR que fornece consistência e uma visão geral clara da tecnologia e 

seus benefícios associados. A organização define o SDR como o rádio no qual algumas 

ou todas as funções da camada física são definidas pelo software. 

 Os dispositivos de rádio tradicionais são baseados em hardware, o que limita sua 

capacidade de configuração, sendo necessária a intervenção física (hardware) para 

modificas seus parâmetros de funcionamento. Isso implica em maiores despesas, maiores 

custos com a produção e flexibilidade mínima no suporte a padrões de formas de onda 

múltiplas. A tecnologia do SDR (rádio definida pelo software) fornece uma solução 

eficiente e comparativamente barata para este problema, permitindo dispositivos sem fio 

multi-modo, multi-band e / ou multifuncionais que podem ser aprimorados usando 

atualizações de software. Se comparado aos sistemas radio tradicionais, os dispositivos 

SDR, são implementadas através de software modificável ou firmware que opera em 

tecnologias de processamento programáveis. Esses dispositivos incluem matrizes de Field 

Programmable Gate Arrays (FPGA), Digital Signal Processors (DSP), General Purpose 

Processors (GPP), Programmable System on Chip (SoC) ou outros processadores 

programáveis específicos para aplicativos. O uso dessas tecnologias permite que novos 

recursos sem fio e recursos sejam adicionados aos sistemas de rádio existentes, sem 

necessidade de hardware novo. 

 

2.3 Estrutura Básica do SDR 

O rádio definido por software conforme já definido é um sistema de comunicação cuja 

funcionalidade é baseada numa combinação de operação em hardware e software. A 

figura 2.1, mostra de forma geral, com um dispositivo SDR é formado. A seguir será dada 

uma breve explicação da funcionalidade de cada loco. O front-end é composto pelo 

conversor de frequência intermediaria e dos conversores analógico digital e digital 

analógico. O sinal de radiofrequência captado pela antena é convertido para frequência 

intermediaria (IF) e enviada ao conversor analógico digital (ADC). Os Conversores 

Analógico Digital (ADC) digitaliza o sinal IF convertendo elas em amostras digitais. 

Estas amostras são enviadas à unidade de processamento que analisa e processa o sinal 

digital. A unidade de processamento é composta por um computador com os devidos 

drivers de comunicação do SDR.  
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Figura 2.1: Diagrama de blocos de um Rádio Definido por Software. 

 

 Avaliando o sentido de ida (Antena para processador), onde o sinal recebido pela 

antena ainda não passou pelo DAC frequência pode ser escrita dessa maneira, tal como 

na equação abaixo: 

fm = fp + BB/2                                                (2.1) 

sendo fp a frequência da portadora e BB a banda básica do sinal. 

Conforme o Teorema de Nyquist que diz que a frequência de amostragem deve ser duas 

vezes a maior componente de frequência, a frequência de amostragem para o caso acima 

em que a amostragem é realizada na saída da antena pode ser expressa por: 

      fs >  2(fp + BB/2)                                            (2.2) 

                                                                                                                    

sendo fs a frequência de amostragem na saída da antena. 

 Uma limitação dos dispositivos comerciais utilizados como SDR das altas taxas 

de amostragem para uma determinada frequência, o que pode exceder a capacidade do 

equipamento ADC utilizado. Por outro lado, é valido ressaltar que não seria interessante 

adquirir um dispositivo com conversor cuja capacidade de amostragem seja elevada, 

devido aos enormes custos financeiros que acompanham tal decisão. 

 Uma possível tentativa para viabilizar o modelo ideal seria efetuar tanto o 

processo de downconversion quanto uma filtragem das baixas frequências 

analogicamente e só então realizar a amostragem do sinal, este processo é efetuado no 

front-end do SDR. Desse modo a taxa de amostragem pode ser reduzida como mostra a 

equação seguinte: 

     fs > 2(BB/2)                                                      (2.3) 
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Com isso, a taxa de amostragem passa a ser consideravelmente menor que 2(fp + B/2). O 

processo de downconversion, contudo, se realizado analogicamente requer uma alta 

precisão para que o espectro seja deslocado corretamente sem sobreposição o que pode 

ser bem custoso também e não muito recomendado. 

 

2.4 Arquitetura digital do SDR 

Conforme explicado no item anterior, o processamento do sinal que chega ao receptor 

precisa ser transformado para uma frequência menor para facilitar sua digitalização. O 

SDR utiliza o processo de downconversion em duas etapas. Na primeira etapa, que é 

puramente analógica, o sinal recebido pela antena de recepção passa pelo processo de 

downconversion, mas não chega à banda básica (BB) e sim é convertida para uma 

frequência intermediária (FI), o que mudará na frequência de amostragem, e em seguida 

é amostrado pelo A/D ou ADC. 

 Na segunda etapa o sinal obtido, é convertido digitalmente da frequência 

intermediária para a banda básica, fazendo com que o processo de downconversion 

analógico não precise mais ser realizado com tanta precisão, diminuindo os custos de 

maneira bem razoável, aumentando a relação custo-benefício. O circuito responsável pela 

translação em frequência do sinal recebido pela antena para a frequência intermediária, 

ou vice - versa é o misturador. O princípio básico de operação de um misturador se dá 

pela multiplicação de um sinal RF com a portadora gerada pelo oscilador local [7]. Este 

circuito apresenta algumas exigências em virtude da função que ele realiza dentro do 

sistema, tais como ganho, linearidade, isolamento entre terminais e baixo consumo de 

potência. Na estrutura do SDR existem também outros componentes que auxiliam o 

processamento do sinal como são os filtros com alto fator de qualidade para que seja 

atingida a alta seletividade no quesito de selecionar a Frequência Intermediária.  

  

A taxa de amostragem muda de acordo com a frequencia intermediaria escolhida 

conforme a equação seguinte:                                                         

     fs >  2(fp + BB/2 − FI)                                                  (2.4)                                                                                                                                                                    

 

A segunda etapa de amostragem é geralmente realizada em processadores tais como 

FPGAs (Field Programmable Gate Array), DSPs (Digital Signal Processors) e ASICs 

(Application Specific Inte-grated Circuits) que entregam o sinal em banda básica para 

processamento no PC o que suaviza quantidade de processamento a ser feito em software. 

 A figura 2.2 ilustra o diagrama em blocos, arquitetura de um SDR digital que foi 

dividido em módulos Front-End RF , Front-End Digital e Back-End. Cada módulo será 

explicitado a seguir. 
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Figura 2.2: Diagrama de blocos de um Rádio Definido por Software (SDR) digital. 

  

Neste tipo de receptor, o Front-End RF é definido como tudo da antena ao conversor 

analógico para digital (ADC) que é responsável pela digitalização do sinal e o sinal digital 

é convertido da Frequência Intermediária (FI) para Banda Básica (BB) no componente 

chamado DDC (Digital Down Converter) que fica localizado na FPGA, que na figura 2.2 

corresponde aos blocos DDC e DUC e finalmente entregue ao processador (Back-End ). 

O módulo Back-End inclui o bloco Processador que é o bloco relacionado ao PC do 

usuário. A tendência geral é fazer o máximo de processamento de sinal na forma digital 

possível, e alguns receptores digitalizam o sinal de RF diretamente, sem conversão para 

um IF, então basicamente é apenas um filtro de RF. A seguir será dada uma breve 

explicação dos módulos. 

 

Front-End RF 

Front-End, é um termo genérico para todos os circuitos envolvidos entre a antena e 

incluindo os estágios do misturador [8]. De maneira geral, é a etapa responsável pela 

comunicação, interface entre a antena e o processador, responsável por coletar os dados 

e processá-los e entrega-lo ao Back-End (Cliente Final). Consiste em todos os 

componentes, que será representado em forma de blocos, do receptor que processam o 

sinal na frequência de rádio de entrada original (RF), antes de ser convertida em uma 

frequência intermediária (FI). Nos receptores de microondas e satélites, muitas vezes é 

chamado de Low Noise Block (LNB) ou Low Noise Downconverter (LND) e muitas 

vezes estão localizados na própria antena, de modo que o sinal da antena pode ser 
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transferido para o restante do receptor em frequência intermediária (FI) para que seja  

possível ser realizado o processamento digital.  

 

Figura 2.3: Diagrama em blocos de um Front-End RF 

 

Conforme a figura 2.3 a arquitetura de um  Front-End RF consiste em [9]: 

Um filtro de passagem de banda (BPF) para reduzir sinais fortes fora da banda e resposta 

de frequência da imagem. 

 Um amplificador de RF, muitas vezes chamado de Low Noise Amplifier (LNA). 

O LNA é um parâmetro de grande importância no nosso trabalho devido a influência 

sobre a leitura do nível de sinal recebido, objetivo do nosso trabalho. A sua principal 

responsabilidade é aumentar a sensibilidade do receptor através da amplificação de sinais 

fracos sem contaminá-los com ruído, de modo que eles possam ficar acima do nível de 

ruído, porém seu ganho deve ser caracterizado para calcular a potência exata do sinal na 

entrada da antena. O amplificador de RF pode não ser necessário e é frequentemente 

omitido (ou desligado) para frequências inferiores a 30 MHz, onde a relação sinal-ruído 

é definida pelo ruído atmosférico e artificial. 

 O oscilador local (LO) gera um sinal de radiofrequência, utilizado realizar a 

translação junto com o misturador do sinal RF vindo da antena e produzir um sinal uma 

frequência intermediaria. A maioria dos SDR’s, incluindo o que será utilizado nesse 

trabalho, utiliza como conversor de frequência o chamado Conversor Direto em 

quadratura (hardware), cujo diagrama de blocos para a fase da Recepção pode ser 

verificado na Figura 2.4. Este conversor supera o conversor super-heteródino (criado em 

1918 no final da 1ª Guerra Mundial) que por possuir vários estágios de amplificação de 

FI (Frequência intermediária) acaba degradando a potência do sinal. O conversor direto 

é baseado num circuito que tem função de transferência não linear (mais precisamente 

que contenha um termo do tipo quadrático, por exemplo: um diodo ou um transistor), nele 

são injetados o sinal na frequência recebida a ser convertida, e o sinal de um oscilador 

local. Pela sua não linearidade, o misturador eleva ao quadrado a soma dos dois sinais, o 
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que resulta na sua saída em uma série de novos sinais, além dos originais. Estes sinais 

devem ser filtrados e eliminados para não serem detectados como sinais vindos de outros 

rádios.  

 

 

Figura 2.4: Diagrama em blocos do Conversor Direto em quadratura 

 

O principio de funcionamento do Conversor Direto em quadratura se assemelha ao do 

modulador SSB (Single Side-Band) com defasagem, que converte a frequência do sinal 

RF a ser recebido, para uma frequência intermediária FI suficientemente baixa para poder 

ser processada por uma placa de som de computador ou outro conversor A/D (analógico 

para digital) adequado, em dois canais, chamados I e Q. Utilizam-se dois misturadores 

que recebem o sinal em rádio frequência, um oscilador local com a FI e um defasador de 

90 graus. Os sinais de FI depois de filtrados são chamados de I (de In Phase) e Q (de 

Quadrature) e são enviados aos ADC. No DSP será possível rejeitar a frequência imagem, 

defasando de 90 graus toda a banda de um dos sinais I ou Q e os combinando. 

 

Front-End Digital 

O módulo digital é responsável pelo processamento do sinal em software na fase de 

recepção, aqui encontramos os drivers e software que permitem a manipulação dos 

parâmetros do SDR. Na fase de transmissão, este preparar o sinal gerado no software para 

ser entregue ao módulo Front-End RF. Conforme o item anterior, a frequência 

intermediária é digitalizada no front-end, e enviado a bloco digital que se encarrega do 

processamento, filtragem IF e demodulação. Nesta etapa encontramos os filtros digitais 

(processamento de sinal digital, DSP), devido à facilidade de implementação em FPGA.   
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Back End  

O Back End consiste na etapa final do sistema, ou seja, onde é realizado o processamento 

do sinal em banda-básica. Tal processamento é realizado no software presente no PC do 

usuário e dependendo da aplicação desejada pode exigir muito da capacidade do mesmo, 

sendo portanto importante investir em um processador mais potente se a aplicação for do 

tipo banda larga. 

 Exemplos de sistema Front End e Back End: 

• Front End: sites, aplicativos para celular, gerenciador de conteúdo.  

• Back End: sistema com a regra de negócios e operações que são realizadas 

através do gerenciador de conteúdo, API (Application Programming 

Interface).  
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Capítulo 3 

Ferramentas de Hardware SDR 

 

Tendo em vista o grande crescimento da popularidade do conceito SDR e o número de 

plataformas disponíveis para sua implementação. O uso desta nova implementação vem 

aumentado entre os mais entusiastas. Dentre as soluções em hardware, modelos de SDR, 

pode-se identificar: SDRplay, Airspy, FunCube Dongle Pro e o Dongle RTLSDR. Neste 

trabalho será abordado com mais adiante com mais detalhes dois das principais 

plataformas SDR, o Dongle Pro e o USRP N210. O primeiro atua apenas como receptor, 

atendendo os propósitos deste trabalho já que o objetivo é implementar no SDR um 

protótipo de analisador de espectro (recepção). 

  

3.1 Universal Software Radio Peripherial (USRP) 

A família USRP inclui diversos modelos de rádio com arquitetura formada elementos de 

hardware para o desenvolvimento através de software de aplicações de rádios definidos 

por software. Basicamente a arquitetura do USRP é dividido em duas partes, placa-mãe 

ou motherboard e a placa filha. A placa mãe, inclui os ADC/DAC, um FPGA e o 

controlador de clock, responsável pelo processamento digital do sinal em banda básica 

(BB). A placa filha ou daughterboard funciona como Front-End que é relacionada ao 

usuário, realizando a conversão de frequência intermediária (FI) para frequência de 

transmissão e vice-versa para finalmente o sinal ser enviado e ou recebido pelas antenas 

transmissoras/receptoras. A arquitetura básica do USRP está esquematizada em diagrama 

de blocos na Figura 3.1 abaixo. 

 

Figura 3.1: Diagrama de blocos do USRP 
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3.2 Modelos de USRP 

Os modelos de rádio estão catalogados pela Ettus Research em grupos que evidenciam as 

características dos rádios, em total existe quatro grupos disponíveis no site oficial da 

Ettus. O primeiro modelo a ser lançado foi o USRP 1 sendo o único modelo com FPGA 

da Altera, os demais modelos possuem FPGA da Xilinx Spartan. A placa USRP 1 faz 

parte do grupo denominado Bus Series, grupo em que todos os modelos possuem interface 

radio/PC USB 2.0 ou 3.0 e são inclusive alimentados por esta mesma interface USB. A 

USRP 2 lançada por volta de setembro de 2008 possui melhores características de 

processamento e digitalização que a primeira versão. Os produtos da série Networked 

oferecem capacidade MIMO (Multiple Input Multiple Output) com alta largura de banda 

e alcance dinâmico. Possui interface Gigabit Ethernet que é a interface que serve como a 

conexão entre o N200 / N210 e o computador host (usuário), onde é duas vezes mais 

rápida que a entrada USB 2.0. Permitindo ao usuário trabalhar com uma largura de banda 

na faixa de 50 MS/s (Mega samples por segundos) em tempo real nas no modo full duplex. 

A conexão MIMO da Networked Series está localizada no painel frontal de cada unidade.  

A unidades podem ser configuradas para prover diferentes modos de operação, por 

exemplo, duas unidades da Networked Series podem ser conectadas para realizar uma 

configuração MIMO 2x2 completa usando o cabo MIMO opcional, PPS externo e 

entradas de referência também podem ser usadas para criar sistemas multi-canal maiores. 

A diferença principal entre o USRP 2 e os demais modelos da Networked Series (USRP 

N200 e USRP N210) é que a capacidade de processamento de sua FPGA é ligeiramente 

inferior. Uma diferença benéfica da placa USRP 2 é o fato dela possuir um cartão SD 

(Secure Digital) que torna o processo de atualização de firmware mais fácil e rápido. O 

USRP 2 praticamente saiu de circulação, pois foi de certa forma substituído pelos 

modelos mais novos, USRP N210 e N200 e, portanto, não se encontra mais disponível no 

site da Ettus. O N200 e N210 são em grande parte o mesmo, exceto que o N210 possui 

um FPGA melhor para clientes que pretendem integrar a funcionalidade FPGA 

personalizada. Resumidamente, os modelos da Networked Series são mais indicados que 

os modelos da Bus Series se as aplicações com as quais se deseja trabalhar exigirem uma 

largura de banda maior e faixa dinâmica de processamento mais larga, pois possuem 

interface Gigabit Ethernet que, como mencionada, é mais rápida que a entrada USB 2.0 

e possui converters ADC e DAC mais velozes. 

Existe outra gama de modelo que trabalham em standalone para desenvolvimento de 

sistemas embarcados, ou seja, não necessitam de um PC para funcionar, são os modelos 

da Embedded Series. A plataforma USRP Embedded Series usa o OpenEmbedded 

framework para criar distribuições Linux personalizadas adaptadas para aplicações e/ou 

necessidades específicas. No funcionamento padrão (defaut operating), o sistema é pré-

instalado com o USRP Hardware Driver (UHD) e uma variedade de ferramentas de 

desenvolvimento de terceiros como o GNU Radio. Possui suporte para RF Network on 

Chip (RFNoC), o framework de desenvolvimento FPGA permite cálculos determinísticos 
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em tempo real (Real-Time) e processamento de sinal em banda larga. É importante 

ressaltar também que, para os modelos USRP dessa série, a FPGA não é externa e sim 

onboard. 

Por fim, temos os modelos da X Series que são os modelos mais atuais no 

momento. Os modelos do Ettus Research USRP X300 e USRP X310 possuem múltiplas 

interfaces radio/PC e de alta velocidade e alto desempenho. Permite a configuração de 

um rádio SDR escalável com plataformas para projetar e implantar a próxima geração de 

sistemas de comunicações sem fio. A arquitetura de hardware combina dois slots de placa 

de banda larga cobrindo DC - 6 GHz com até 120 MHz de largura de banda de banda 

base, varias opções de interface (PCIe, Dual 1/10 GigE). Possui FPGA de alta 

performance e possibilidade de sistema orientado a GPS. 

 

3.2.1 USRP N210 

Dentre os modelos de rádio disponíveis pela Ettus, a plataforma USRP N210 possui 

funcionamento mais avançado, sendo mais indicada para às áreas de pesquisa e se 

caracteriza por sua alta flexibilidade e custo-benefício desenvolvido pela Ettus Research. 

Seus circuitos sao formados por dois componentes principais: Placa-Mãe (motherboard), 

responsável pelas funções programáveis mais complexas, interligar todos os componentes 

do USRP e além de permitir o tráfego de informação. A outra componente é a 

daughterboards (ou placa-filha), que contém o módulo de radiofrequência.[8] A Figura 

3.2 mostrará o painel frontal do USRP N210 

 

 

Figura 3.2 Painel Frontal do USRP N210 

 

3.3 Daughterboards 

Nas Daughterboards ou placas filhas implementam o estágio de Radiofrequência (RF) do 

sistema. São nelas que ocorrem a conversão da frequência intermediária para a frequência 
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de transmissão e a conversão da frequência de recepção para a frequência intermediária. 

São responsáveis por definir a potência de transmissão do rádio USRP que dependendo 

da especificação da placa varia de 50 a 200mW. A Ettus Research possui vários tipos de 

daughterboards, onde se diferenciam pela banda de frequência de operação, aplicação, e 

se é possível operar como transmissor e receptor. As placas transceptoras WBX e SBX 

(mostradas na figura 3.3) são um exemplo de placas filhas operando na faixa de 50 MHz 

até 2.2 GHz e 400 MHz até 4.4 GHz respetivamente. A Figura 3.4 apresenta uma tabela 

com as placas filhas comercializadas pela Ettus Research e suas caracterı́sticas principais. 

Há placas que funcionam somente como receptores ou somente como transmissores, e os 

equipamentos transceptores podem realizar tanto a transmissão como a recepção. 

 

 

Figura 3.3: Daughterboards WBX (à esquerda) e SBX (à direita) 

 

 

 Figura 3.4: Daughterboards disponíveis para utilização com o Universal Software 

Radio Peripheral 

3.4 Motherboards 

Na placa mãe estão localizados o conversor de sinal digital em analógico DAC, Digital-

to Analog Converter, (16-bit, 400 MS/s) e o conversor de sinal analógico em digital 

ADC,Analog-to-Digital Converter (14-bit, 100 MS/s). É a principal placa do USRP onde 

se encontram as conexões da interface radio/PC. Os slots para integração com placas-
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filhas e a FPGA. Na FPGA é realizado o processamento digital dos sinais antes de enviar 

para o PC, incluindo a conversão da frequência intermediária(FI) para a frequência de 

banda básica(BB) e vice-versa. Na Figura 3.5 pode-se observar a motherboard de um 

rádio USRP N210 com 2 slots disponíveis para inserir os módulos de daughterboards e a 

placa FPGA Xilinx Spartan próximo ao centro da motherboard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Motherboard do USRP N210 

 

3.5 RTL SDR USB dongle 

O FunCube Dongle Pro, mais conhecido como RTL-SDR, é um dispositivo, modelo de 

SDR, de baixo custo (volta de 35 dólares), bastante utilizado pelos pesquisadores se o 

analisamos em termos de usabilidade em geral. Ele possui uma faixa de frequência que 

vai de 24MHz à 1766 MHz. A taxa de amostragem máxima que ele possui é de 3,2 MHz, 

no entanto, devido instabilidade do RTL-SDR não se chega ao valor teórico de 3,2 MHz. 

Essa diminuição da taxa pode chegar a 2,4 MHz, porém existem casos que já chegou ao 

valor teórico funcionando de maneira adequada em algumas portas USB 3.0. A resolução 

ADC é a resolução nativa de 8 bits. Como esses Dongles são destinados à recepção de 

sinal de TV, a maioria dos Dongles terá uma impedância de 75 Ohms, no entanto, a perda 

de casamento ao se utilizar cabos de 50 Ohms em uma entrada de 75 Ohm será mínima 

de aproximadamente 0,177 dB. Na Figura 3.5 será mostrado o Dongle R820T2.[10] 
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O RTL SDR USB é atualmente o modelo de SDR mais barato no mercado. Suas 

características serão mostradas a seguir (Dongle R820T2): 
 

• Menor que 1 PPM com oscilador com compensação de temperatura (TCXO) - 

Sintonização precisa e com praticamente nenhum desvio de temperatura (2 PPM 

máximo de deslocamento inicial, 0.5-1 PPM de desvio de temperatura) 

   

•  Sintonizador R820T2, mais sensível que a da versão antiga (sintonizador R820T). 

Ele é 100% compatível com o software para o R820T. 

   

•  Alimentação por USB 4.5V. Isso permite que o RTL-SDR alimente 

amplificadores de baixo ruído (como o LNA4ALL e HABAMP) e as antenas 

ativas através de um cabo coaxial.  

   

•  Caixa de alumínio e resfriamento passivo. Essas unidades são fornecidas com 

uma caixa de alumínio e um resfriamento passivo através de uma almofada 

térmica de silício. 

 

•  Temperatura de Operação: -20-85ºC 

 

 

Figura 3.6.  Dongle R820T2 

Dentre os dispositivos dongle SDR comerciais existem variações em suas configurações 

principalmente no que diz respeito à faixa de operação e os ganhos de amplificação 

interno. O que possui o melhor desempenho no momento é o que possui o tunner Rafael 

Micro R820T2. Pode ser comprado por cerca de US$ 20. O Elonics E4000 costumava ser 

o mais comum, mas a empresa Elonics fechou e cessou a produção de chips, tornando o 

E4000 mais raro e muito mais caro hoje em dia. Note-se que parece haver um equívoco 

de que o E4000 é melhor que o R820T2 (conforme constatado neste trabalho) porque 

custa mais o que não é o caso, o aumento do custo é apenas devido à sua raridade no 
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mercado. O R820T2 é geralmente considerado como tendo melhor desempenho e 

sensibilidade se comparado com o Elonics E4000. Para ADS-B, o R820T é muito mais 

sensível a 1090 MHz. Existem agora também os dongles R820T2, que oferecem 

sensibilidade aumentada ao R820T. Por estas razões, o R820T2 é atualmente o dongle 

recomendado, a menos que você precise de frequências mais altas que o E4000 fornece e 

esteja disposto a pagar um preço relativamente alto para o produto. 

Certos cuidados devem ser levados em conta ao comprar um dongle, pois certos 

vendedores tendem a deturpar seus dispositivos (conscientemente ou inconscientemente) 

devido a sua ampla gama de fabricantes de circuitos eletrônicos.  Também seja cauteloso 

ao comprar dongles E4000 de sites de leilões, pois há muitos vendedores desonestos que 

incorretamente anuncia R820T2 dongle como o E4000. 

 

Na Figura 3.7 mostra-se alguns dongles e algumas de suas características em comparação 

com alguns tipos de SDR. 

 

 
 

Figura 3.7. Comparação de alguns Dongles e USRP’s 

 

 

 

3.6 GNURadio 

 

GNURadio é uma plataforma de código aberto ou conjunto de programas em um software 

livre que permite o desenvolvimento dos componentes de processamento de sinais e/ou 

blocos de processamento necessários para a implementação dos Rádios Definidos por 

Software (SDR), utilizando computadores pessoais e equipamentos de rádio de baixo 

custo, tendo um melhor custo benefício tanto para o mercado corporativo quanto para um 
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usuário comum. O GNURadio é desenvolvido sob a licença GNU General Public License 

(GPL) versão 3 e todos os direitos autorais da sua base e do seu código-fonte pertencem 

à Fundação do Software Livre (FSF, Free Software Foundation) [11]. Esse conjunto de 

ferramentas pode ser utilizado em conjunto com o URSP, por meio do driver UHD 

disponibilizado pela Ettus Research [12]. As aplicações de GNURadio são desenvolvidas 

utilizando a linguagem de programação Python, que é uma linguagem de programação de 

alto nível, ou seja, possui um maior nível de abstração, enquanto o processamento de 

sinais que é mais crítico em relação ao desempenho, é implementado na linguagem C++, 

que é uma linguagem de nível mais baixo assim mais rápida e eficiente, utilizando 

extensões de processamento de ponto flutuante sempre que possível, para que aumente 

ainda mais o desempenho. Através de blocos programados em C++, o GNURadio é capaz 

de realizar o processamento em banda básica (BB) do sinal recebido. Essa integração 

entre as linguagens C++ e Python é feita utilizando a ferramenta SWIG, o Simplified 

Wrapper and Interface Generator [13]. Desta forma, é possível implementar sistemas de 

rádio de alta capacidade e desempenho que utilizam a eficiência e rapidez da linguagem 

C++, com a simplicidade de um ambiente de desenvolvimento de aplicações com a 

linguagem Python [14]. Logo, utilizar Python para conectar os blocos facilita o trabalho 

do usuário em criar diferentes aplicações pois a maioria dos blocos de processamento, 

tendo em vista uma visão do usuário, já estão disponíveis na biblioteca do GNURadio. A 

linguagem Python atua apenas como uma espécie de código de “cola” e os blocos em si 

são programados em C++ assim o desempenho de processamento não é afetado. E para 

facilitar ainda mais o processo de implementação do URSP ou SDR em geral, o 

GNURadio fornece um ambiente gráfico chamado GNURadio Companion (GRC) que é 

bastante similar ao Simulink do MATLAB. 

 A Figura 3.8 esquematiza o funcionamento do GNU Radio, seus componentes e 

suas diferentes linguagens, quando utilizado com dispositivos USRP2. 
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Figura 3.8: Esquema do funcionamento da plataforma GNU Radio em conjunto com o 

Universal Software Radio Peripheral 2. 

 

3.6.1 GNURadio Companion 

O GNURadio Companion (GRC), apresenta uma interface simples onde os blocos são 

como se fossem “caixas pretas”, permitindo apenas que os usuários possam configurar 

seus parâmetros de funcionamento como frequência, tamanho de janela entre outros. A 

disposição dos blocos deve ter a logica de funcionalidade do receptor. Depois de 

interligados formam um diagrama de fluxo ou flowgraph que o GRC cria um arquivo no 

formato padrão e gera um código em Python da aplicação desenvolvida. O código em 

Python facilita o entendimento do usuário em relação ao funcionamento perante ao 

sistema criado.  

Na Figura 3.9 esquematiza um exemplo de um flowgraph de um receptor FM no 

GRC. É possível encontrar 2 tipos de dados: Complex em azul e Float em laranja, que 

será explicado com mais detalhe adiante 
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Figura 3.8: Diagrama de Fluxo de um receptor FM 

  

 O GNURadio possui diferentes tipos de dados para representar o sinal nas 

interfaces de cada bloco exigindo do usuário um pouco de cuidado na hora de sincronizar 

as “ caixas pretas”. Os quatro tipos básicos são: 

 

•   Complex : dados de 8 bytes. 

•   Float: dados de 4 bytes. 

•   Short int: dados de 2 bytes. 

•   Char : dados de 1 byte. 

  

 Observando a Figura 3.8 percebe-se os quatro tipos básicos de blocos presentes 

no GNURadio: 

 

Source Blocks 

Sua função é gerar o sinal de saída de acordo com seus parâmetros de entrada. Esta fonte 

pode ser aleatória, pode ser um modelo de ruído, ou um arquivo etc. É nele onde se define 

alguns parâmetros como taxa de amostragem e amplitude. Na Figura 3.8 temos RTL-SDR 

Source, por exemplo, que representa o sinal captado pelo dongle USRP. 

Sink Blocks 

Neste tipo de bloco não há sinal de saída, ele apenas recebe um sinal de entrada e pode 

armazenar um vetor ou arquivo, como o bloco WAV File Source, ou apenas deseja-se 
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“fechar” o flowgraph, sem armazenar o sinal que nele chega, pode-se utilizar o bloco 

chamado de Null Sink, Audio Sink como é visto presente na Figura 3.8. 

 

Operation blocks 

A quantidade de portas de entrada e saída neste tipo de bloco pode variar dependendo da 

operação que se deseja realizar ou dos parâmetros de entrada do bloco. Essas operações 

são bem variadas: podem ser moduladores ou demoduladores, filtros, sincronizadores, 

sintonizadores, equalizadores, operadores, conversores, amplificadores, etc. O usuário 

deve-se atentar para o tratamento da taxa de amostragem ao longo das operações feitas 

de modo a preservar o sinal. Na Figura 3.8, por exemplo, temos um filtro passa-baixa 

(low pass filter) com taxa herdada do bloco RTL SDR Source de 2 MHz que nesse mesmo 

bloco é feito a dizimação do sinal, e em seguida um demodulador WBFM Receive (Wide 

Band Frequency Modulator ) que reduz a taxa herdada para 500 kHz. 

 

Visualization blocks 

Podem ser classificados como um tipo de Sink Blocks que gera uma saída gráfica para o 

sinal de entrada. Na Figura 3.8, por exemplo, temos um bloco chamado Frequency Sink 

que fornece como saída o espectro captado pelo rádio USRP. 
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Capítulo 4 

Experimentos 

 

Neste capítulo serão incluídos os experimentos de calibração realizado para a correta 

coleta de dados vindos do dongle SDR. Todos os experimentos foram realizados no 

Ambiente de Testes especificado na Seção 4.3 . Os primeiros testes com o dongle foram 

feitos com alguns códigos que vieram com a instalação do driver do dongle que foi 

especificado na seção 3.2.3 por exemplo como o rtl_test.c e o rtl_power.c. 

 

4.1  rtl_test.c 

O código rtl_test permite conhecer algumas características do dongle como 

ganhos possíveis, taxa de amostragem e tipo de sintonizador que vai permitir descobrir a 

frequência de operação o SDR. Através do comando $ rtl_test é possível verificar se a 

instalação e suas configurações foram bem-sucedidas. Como demonstra a Figura 4.1, tal 

comando tem como objetivo além de mostrar suas características, listar os dispositivos, 

rtl_sdr, conectados ao PC. Caso tenha ocorrido algum problema na instalação ou se foi 

configurado de maneira inadequada esse comando não identificará o dongle e será 

mostrado na Figura 4.2. 

 

 

Figura 4.1: Resultado do comando $ rtl_test 
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Figura 4.2: Resultado do comando $ rtl_test 

 

4.2 rtl_power.c 

O código rtl_power.c é instalado automaticamente junto com o software de 

desenvolvimento GNURadio. Possui como função capturar dados em uma determinada 

faixa de frequências e configurando alguns parâmetros como ganho, tempo de varredura, 

passo (em frequência) e nome do arquivo onde serão salvos os resultados em formato csv. 

Este arquivo possui a faixa de frequência de observação e a as potências do sinal em dB 

para cada frequência dentro da banda solicitada. 

 Antes de executar o código, é necessário conhecer os parâmetros e quais suas 

funções.  Através do comando $rtl_power -h pode-se verificar as funções de seu 

respectivo código, como mostrado na Figura 4.3 e na Figura 4.4 
 

 

Figura 4.3: Resultados do comando $rtl_power -h 
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Figura 4.4: Resultados do comando $rtl_power -h 

  

Dentre todas essas funções mostradas nas figuras 4.3 e 4.4 é importante ressaltar 

algumas desvantagens do dongle  R820T2.  

 

• Exibição de frequência limitada. Normalmente não pode fazer mais do que a 

largura nativa do SDR (que no caso em específico é 2MHz).  

• Limitado em resolução. Não funciona se a resolução escolhida for menor que a 

resolução da tela do computador  

 

Conforme já exposto, o dongle SDR é um dispositivo comercial, este possui uma única 

função que é a de demodular e apresentar com o uso do computador, sinais de TV Digital 

e Radio. No entanto como auxilio o GNURadio é possível manipular seus parâmetros e 

utilizar este para outros propósitos. Algumas das suas vantagens são as seguintes: 

• Faixa de frequência operação completa. Você pode trabalhar em toda a faixa de 

1.7GHz de um dongle. 

• Tempo ilimitado. Pode processar dados ou botar um tempo de varredura 

ilimitados 

• Razão quantitativa. Os níveis de potência exata são registrados. 
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• Funciona com qualquer tipo de desktop. Um computador com menor 

processamento usará menos amostras para seu funcionamento. 

• Rtl_power não é limitado pela largura de banda ou pelo tempo. Uma pesquisa 

(Survey) é basicamente um resumo de uma banda inteira. Se alguma coisa 

acontecer, ele aparecerá na pesquisa. [16] 

 

4.2.1 Descrição dos parâmetros 

Embora o rtl_power.c abrange um grande número de parâmetros, a seguir serão descritos 

alguns dos parâmetros utilizados: 

•  -f <lower:upper:passo >[Hz] 

Define uma faixa de frequência. Os valores podem ser especificados como um 

número inteiro (89100000), um flutuador (89.1e6) ou como um sufixo métrico 

(89.1M). O passo pode ser ajustado para facilitar a matemática. Os passos válidos 

estão entre 0.1Hz e 2.8MHz. As escalas podem ser de qualquer tamanho. 

• -i <integration_interval> 

Coletar dados por essa quantidade de tempo, denunciá-lo e repetir. Suporta 's / m 

/ h' como um sufixo de unidades. O padrão é 10 segundos. O tempo mínimo é de 

1 segundo, mas para intervalos extremamente grandes, pode demorar mais de 1 

segundo para executar a varredura inteira. 

• -e <exit_timer> 

Executa pelo menos durante este período de tempo e para. O padrão é para 

sempre. Como as outras vezes, isso suporta unidades 's / m / h'. 

• -1 

Ativar o modo de single-shot, o padrão é desativado. Executa com um único 

intervalo de integração, informe e para. Não é necessário usar -e com esta opção. 

• -g <gain> 

Um valor de ganho de ponto flutuante. O dongle usará a configuração de ganho 

mais próxima disponível 

• -p <error> 

 

Corrija o erro de partes por milhão no cristal. Isso substituirá um valor de ppm 

recuperado de eeprom. 
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• -w<window> 

 

A janela é uma função de moldagem aplicada aos dados antes da FFT. Cada um 

enfatizará ou enfatizará certos aspectos. O padrão é nenhum (aka boxcar, 

retangular). As opções incluem: hamming, blackman, blackman-harris, hann-

poisson, bartlett e youssef. 

• -P 

 

Permite o peak hold. O comportamento padrão é a média ao longo do tempo. Peak 

hold usa o valor máximo ao longo do tempo. Observe que a média melhora o 

SNR, e o pico de espera tenderá a fazer com que um espectro seja muito pior. 

 

4.2.2 Arquivo de Saída 

Como já foi visto o rtl_power salva o arquivo em .csv (formato aceito pelo excel), o 

arquivo contem o seguintes formado de saída:. 

 

DATE TIME HZ LOW HZ HIGH  HZ STEP SAMPLES dB dB…. 

 

A data e a hora se aplicam sobre toda a linha. A frequência exata de um valor de dB pode 

ser encontrada por (HZ LOW + N*STEP). A coluna de amostras (Samples) indica 

quantos pontos entraram em cada média ou em cada quadrado com o valor em dB 

especificado.  A seguir serão apresentados dois exemplos de uso do código, o primeiro 

de pesquisa de banda (Band Survey) um é sobre o airband e outro sobre ao espectro FM. 

AirBand 

Rtl_power não é limitado pela largura de banda ou pelo tempo. Uma pesquisa (Survey) é 

basicamente uma aquisição de valores de potência em uma banda inteira. Se alguma 

incoerência no recebimento desses valores, irá aparecerá na pesquisa. A título de exemplo 

foi utilizado o airband-voice. Esta banda ocupa o intervalo entre 118MHz e 137MHz,com 

uma antena que atue nessa faixa em específico, e então com o comando abaixo foi feito 

o Band Survey . [15]   

$ rtl_power -f 118M:137M:8k -g 50 -i 10 -e 1h airband.csv 

FM Band 

 Agora será mostrado uma pesquisa no espectro de FM, onde será mostrado através 

da Figura 4.5 um gráfico obtido com o dongle  nesse espectro com ganhos variados. O 

comando utilizado foi esse: 

$ rtl_power -f 88M:108M:125k -g 0 -1 fm_stations.csv 
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   A figura 4.5 apresenta um single-shot na faixa de FM em toda a banda de 20 

MHz com vários valores de ganho. Nesse comando foi deixado com intervalo de 

integração como o padrão (defaut) que é 10 segundos. 

 

• Vermelho: Referente ao 2dB de ganho 

• Amarelo: Referente ao 10 dB de ganho 

• Azul: Referente ao ganho automático 

• Roxo: Referente ao 30 dB de ganho 

 

 
Figura 4.5: Resultado do rtl_power para a faixa de FM 

 

Os dados foram coletados em formato CSV foram migrado para o software Matlab 

para facilitar a manipulação e processamento. 

 

4.3 Setup de teste 

Neste item será apresentada a metodologia utilizada para a realização do trabalho assim 

como os equipamentos necessários para o setup de teste.  

 

4.3.1 Calibração dos Cabos 

Para se avaliar qual o nível de potencia real que o dongle está recebendo, é necessário 

diminuir as perdas relacionadas ao ambiente. Neste item será descrita a calibração feita 

nos cabos de alimentação do dispositivo. Para este fim, foram utilizados os cabos da 
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marca anritsu das quais é preciso ser calibrado para se saber as perdas referentes às 

frequências que serão trabalhadas que no caso é a faixa de operação do dongle (24Hz - 

1700MHz). A seguir será apresentado o método utilizado para calibração dos cabos: 

Para geração do sinal, um gerador de sinais (ROHDE & SCHWARZ SM300), 

com -60 dBm na saída, na qual uma ponta do cabo foi conectado na esta saída e a outra 

ponta ao analisador de espectro (ANRITSU MG3700A). A partir deste ponto são 

observados e armazenados os valores de frequências e potência recebida no intervalo de 

faixa de operação do dongle em questão. Os dois equipamentos citados serão explicitados 

com mais detalhes nas seções 4.3.2 e 4.3.3. As tabelas 4.1. (Para o cabo 1) e 4.2 (Para o 

cabo 2) apresentam os valores de perda adicionada por cada cabo na faixa de frequências 

de operação do dongle.   

 

Frequência 
(MHZ) 

Gerador 
Potencia de 

Entrada 

Potencia de 
Saída 
(dBm) 

Perda (dB) 

100.00 -60 -60.6 0.6 

200.00 -60 -60.75 0.75 

300.00 -60 -61.23 1.23 

400.00 -60 -61.37 1.37 

500.00 -60 -61.3 1.3 

600.00 -60 -62.02 2.02 

700.00 -60 -61.75 1.75 

800.00 -60 -61.47 1.47 

900.00 -60 -61.37 1.37 

1 000.00 -60 -61.3 1.3 

1 100.00 -60 -61.71 1.71 

1 200.00 -60 -61.3 1.3 

1 300.00 -60 -61.8 1.8 

1 400.00 -60 -61.73 1.73 

1 500.00 -60 -62.32 2.32 

1 600.00 -60 -62.37 2.37 

1 700.00 -60 -62.52 2.52 

 

Tabela 4.1: Perdas referentes ao Cabo 1  
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Frequência 
(MHZ) 

Gerador 
Potencia de 

Entrada 

Potencia de 
Saída 
(dBm) 

Perda (dB) 

100.00 -60 -60.4 0.4 

200.00 -60 -60.65 0.65 

300.00 -60 -61.01 1.01 

400.00 -60 -61.15 1.15 

500.00 -60 -61.06 1.06 

600.00 -60 -62.10 2.1 

700.00 -60 -61.85 1.85 

800.00 -60 -61.61 1.61 

900.00 -60 -61.36 1.36 

1 000.00 -60 -61.24 1.24 

1 100.00 -60 -61.65 1.65 

1 200.00 -60 -61.11 1.11 

1 300.00 -60 -61.56 1.56 

1 400.00 -60 -61.49 1.49 

1 500.00 -60 -62.90 2.9 

1 600.00 -60 -62.05 2.05 

1 700.00 -60 -62.72 2.74 

 

Tabela 4.2: Perdas referente ao Cabo 2 

 

4.3.2  ROHDE & SCHWARZ SM300 

O Vector Signal Generator R & S®SM300 oferece todos os recursos necessários para um 

gerador de sinal de propósito geral: ampla faixa de freqüência, grande variedade de 

funções de modulação e alta confiabilidade. [16] 

 

A seguir são apresentadas algumas das caracteristicas do gerado de sinais da R&S: 

  

• Faixa de frequência: 9 kHz a 3 GHz 

  

• Tipos de modulação: AM, FM, φM, Pulso e I / Q 

  

• Saída NF: 20 Hz a 80 kHz 

  

• Ruído de fase SSB <-95 dBc (fc = 1 GHz, deslocamento de 20 kHz, largura de 

banda de medição de 1 Hz) 

  

• Incerteza de nível <1dB (fc> 100 kHz, Nível> -120 dBm, 20 ° C a 30 ° C) 

  

• Interface gráfica orientada para o usuário 

  

• Interface USB 

 

 

A Figura 4.6 apresenta uma imagem do painel frontal do Gerador de Sinal ROHDE & 

SCHWARZ SM300. 



 
 

31 

 

 

 

Figura 4.6: Painel Frontal do ROHDE & SCHWARZ SM300 

 

4.3.3 ANRITSU MG3700A 

O gerador de sinal de vetor MG3700A possui um gerador de banda de base embutido, de 

alta velocidade e arbitrário com uma taxa de amostragem de 160 MHz. Ele suporta uma 

largura de banda de modulação de vetores de até 120 MHz, possui uma grande memória 

de forma de onda arbitrária de até 2 GB e produz sinais de modulação digital para grandes 

comunicações móveis, incluindo LTE FDD, LTE TDD, WiMAX móvel, transmissão 

digital ISDB-T / ISDB- Tmm, LAN sem fio, GPS, DVB etc. 

[17] 

 

A seguir são apresentadas algumas das caracteristicas do gerado de sinais da Anritsu: 

 

 

• Intervalo de frequência: 250 kHz a 6GHz 

 250 kHz a 3 GHz (padrão) 

 250 kHz a 6 GHz (opção) 

 

•  Largura de banda ampla de modulação vetorial 

 120 MHz (gerador de banda base interno) 

 150 MHz (entrada de IQ externa) 

 

•  Precisão de alto nível 

 

•  Precisão do nível absoluto: ± 0,5 dB 

  Linearidade: ± 0,2 dB típico. 
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•  Transmissão de forma de onda de alta velocidade em rede 100BASE-TX 

 

•  Disco rígido de 40 GB 

 

•  Memória de banda base grande: 

  1 GB = 256 Msamples / canal (padrão) 

  2 GB = 512 Msamples / canal (opção) 

  

• Função de combinação de formas de onda 

  Combine dois sinais para saída 

  

• Analisador BERT integrado até 20 Mbps 

  Taxa de bits de entrada: 1 kbps a 20 Mbps 

  Taxa de bits de entrada: 100 bps a 120 Mbps (opção) 

  

• Peso: 15 kg (excluindo opções) 

 

 

A Figura 4.7 será visto o painel frontal do Gerador de Sinal ANRITSU MG37000A 
 

 

 
Figura 4.7: Painel Frontal do Gerador ANRITSU MG3700A 
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4.3.4 ANRITSU MS2304A 

Como dito anteriormente o analisador de espectro foi o elemento utilizado para a 

calibração dos cabos, a partir deste, foram coletados as perdas referentes aos cabos nas 

faixas de frequência de operação do dongle. Este equipamento é um analisador de rede 

vetorial de 2 portas integrado de 2 MHz a 4 GHz e analisador de espectro de 9 kHz a 4 

GHz e recursos do medidor de potência em um único instrumento. [9] 

 

 

A seguir são apresentadas algumas das características do gerado de sinais da Anritsu: 
 

  

• VNAMaster (500 kHz a 4 GHz) 

 

◦ 2-portas, 1-caminho Vector Network Analyzer (VNA) 

 

◦ Interface de usuário gráfica intuitiva (GUI) com tela de toque TFT 

resistiva 

 

◦ Imunidade excepcional de RF 

 

◦  Intervalo dinâmico de transmissão de 100 dB 

 

◦  Opção voltímetro vetorial, ideal para a correspondência de fase de cabo 

 

•  Analisador de Espectro (9 kHz a 4 GHz) 

  

◦ Faixa dinâmica:> 95 dB em 10 Hz RBW 

  

◦ DANL: -162 dBm (1 Hz) 

  

◦ Ruído de fase: -100 dBc / Hz máximo @ 10 kHz de deslocamento a 1 GHz 

  

◦ Precisão de frequência: <± 50 ppb com GPS ligado 

  

◦ Detectores: Peak, Negative, Sample, Quasi-peak e RMS verdadeiro 

 

A Figura 4.8 apresenta uma imagem frontal do Analisador de espectro ANRITSU 

MG2034A 
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Figura 4.8: Painel frontal do Analisador MS2034A 

 

 

4.3.5 Calibração do ANRITSU MG3700A 

No nosso experimento foi necessário realizar uma calibração do gerador de sinais da 

Arnitsu devido a que este se encontra com um desvio da potencia de transmissão. Foi 

constatado que quando ao se colocar um sinal piloto de -60dBm, foi observado que o sinal 

recebido pelo Analisador de espectro era maior ao transmitido, mesmo adicionando a 

atenuação sofrida pelo cabo 1. Com isso terá que por um valor de offset no MG3700A 

para compensar esse “ganho”. 

 

Onde para cálculo desse valor de Offset vem da seguinte equação: 

 

                                       Offset = -60 - Pout(Anri) + Perda                                        (4.1) 

 

 

 Através da Tabela 4.3 será mostrada a tabela referente a cada valor de offset para 

cada frequência medida: 
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Frequência 

(MHZ) 

Potência 

de 

Entrada 

(dBm) 

Potência 

de Saída 

(dBm) 

Diferença 

Observada 

(dB) 

Offset 

(dB) 

100.00 -60.00 -57.7 0.6 2.9 

200.00 -60.00 -57.96 0.75 2.79 

300.00 -60.00 -58.01 1.23 3.22 

400.00 -60.00 -58.14 1.37 3.23 

500.00 -60.00 -58.23 1.30 3.07 

600.00 -60.00 -58.38 2.02 3.64 

700.00 -60.00 -58.40 1.75 3.35 

800.00 -60.00 -58.52 1.47 2.95 

900.00 -60.00 -58.65 1.37 2.72 

1 000.00 -60.00 -58.62 1.30 2.68 

1 100.00 -60.00 -58.72 1.71 2.99 

1 200.00 -60.00 -58.66 1.30 2.64 

1 300.00 -60.00 -58.67 1.80 3.13 

1 400.00 -60.00 -59.00 1.73 2.73 

1 500.00 -60.00 -58.74 2.32 3.58 

1 600.00 -60.00 -59.07 2.37 3.35 

1 700.00 -60.00 -59.34 2.52 3.18 

  

 

Tabela 4.3: Tabela com os valores de offset 

 

Potência de Entrada (-60dbm) 

Potência de saída, Analisador de  Espectro (ANRITSU) 

Perda(dB) = Perda do cabo 1 

 

Com esses valores de offset é possível perceber que esse valor varia por volta de 3dB, um 

pouco para cima e um pouco para baixo, assim tomamos como média para todas as 

frequências citadas 3dB. A Figura 4.9 mostrará como foi montado na bancada do 

LAPROP a calibração tanto dos cabos, tanto do Gerador MG3700A. 
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Figura 4.9 : Montagem da calibração dos cabos e do MG3700A 
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Capítulo 5  

Resultados 

 

Este capitulo destina-se à exposição dos resultados obtidos ao longo do presente trabalho, 

buscando a análise da calibração implementada. O experimento descrito na Seção 5.1 e 

na seção 5.2 tem como objetivo realizar como a calibração do dongle R820T2 foi obtida, 

buscando a validação do mesmo. 

 

5.1 Calibração (GNURadio) 

Primeiramente foi montado um simples analisador de espectro no GRC até para a 

familiarização do RTL-SDR com o GNURadio selecionado para este trabalho. A Figura 

5.1 mostrará como foi feito esse analisador. 

 

 

Figura 5.1: Analisador no GRC 

 

 Na calibração do dongle são utilizados os seguintes elementos: 

 

• Gerador de sinais 

• Analisador de espectro 

• Cabos calibrados 

• Divisor de potência 
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• Laptop 

• Software GNURadio 

• Device Under Test (Dongle) 

 

A calibração é feita da seguinte maneira: A saída do MG3700A com potência de saída 

de -60dBm, foi dividida utilizando um divisor de potência (adicionando uma perda de 

3dB),  em cada saída do divisor foi posto um dos cabos calibrados (cabo 1 e cabo 2), onde 

um deles vai para o analisador de espectro e o outro para o dongle que é conectado ao 

notebook com o GRC instalado. A Figura 5.2 mostra como foi montado na bancada do 

LAPROP essa calibração. 

 

 

 

Figura 5.2: Montagem da calibração do Dongle 

 

A calibração é realizada comparando os valores de potencia recebida no analisador de 

espectro e no software que coleta os dados através do dongle. A Figura 5.3 representa o 

sinal recebido pelo dongle com a frequência central em 100MHz, a Figura 5.4 em 

500MHz, a Figura 5.5 em 700MHz e a figura 5.6 em 1GHz. 
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Figura 5.3: Potencia recebida pelo dongle em 100MHz 

Figura 5.4: Potencia recebida pelo dongle em 500MHz 
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Figura 5.5: Potencia recebida pelo dongle em 700MHz 

 

Figura 5.6: Potencia recebida pelo dongle em 1GHz 
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Como é possível ver nessas figuras, existe um parâmetro de ganho RF, que 

permite variar a potência recebida pelo DUT, porém conforme observado nas 

experiências, os ganhos não correspondem aos valores medidos. O teste para o ganho 0dB 

e ganho 8dB que é mostrado na Tabela 5.1. 

 

Frequência 
(MHZ) 

SDR 
Ganho 

0 
(dB) 

SDR 
Ganho 

8 
(dB) 

100 -48.3 -34.7 

200 -47.28 -34.35 

300 -47.62 -34.01 

400 -49.66 -35.71 

500 -48.98 -37.41 

600 -50.68 -38.43 

700 -50 -37.41 

800 -51.7 -38.43 

900 -51.36 -37.41 

1000 -52.38 -39.49 

1100 -53.06 -41.15 

1200 -53.06 -41.49 

1300 -56.46 -45.24 

1400 -57.14 -46.26 

1500 -57.82 -46.59 

1600 -61.9 -51.36 

 

Tabela 5.1: Tabela com os valores Ganho RF 

 

 Analisando essa diferença foi feito também um gráfico com os ganhos 0dB, 

8dB, 10dB, 12dB que será mostrado na Figura 5.7 
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Figura 5.7: Gráfico com a tabela dos ganhos 

 

 

A Figura 5.2 apresenta a diferença entre o valor de potência obtido pelo dongle 

SDR (dB) e a obtido pelo analisador de espectro (dBm). Esta diferença define o valor que 

deve ser aplicado à leitura obtida através do dongle para que o valor lido possa ser 

representado em dBm. 

 

 
Frequência 

(MHZ) Ganho 8 Ganho 0 Ganho 10 Ganho 12 

 SDRdif(dB) SDRdif(dB) SDRdif(dB) SDRdif(dB) 

100 30.08 16.48 32.13 34.51 

200 28.98 16.05 30.34 34.42 

300 31.44 17.83 33.14 34.5 

400 27.51 13.56 28.71 31.59 

500 28.81 17.24 32.89 35.29 

600 25.27 13.02 28.33 31.05 

700 28.33 15.74 30.37 33.09 

800 25.87 12.6 27.23 29.61 

900 27.63 13.68 28.65 31.03 

1000 26.03 13.44 27.73 29.09 

 

 

Tabela 5.2: Tabela com a diferença entre o SDR(dB) e Panritsu(dBm) 

 

 SDRdif(dB) = Diferença entre o valor de potência do SDR e o Panritsu(dBm) 

 



 
 

43 

 

 Analisando a tabela acima foi montado um gráfico para melhor análise desses 

valores e será mostrado na Figura 5.9 . 

 

Figura 5.8: Análise dos valores da diferença entre o SDR(dB) e Panritsu(dBm) 

 Os dados obtidos permitem calibrar a potencia recebida pelo dongle SDR para 

que está possa ser utilizada tendo como referência o valor obtido pelo analisador de 

espectro. 

 

5.2 Calibração (Rtl_Power) 

Devido ao dongle SDR ser uma ferramenta comercial, está apresenta certos desvios dos 

valores coletados de acordo com o software de coleta dos dados. Nesta seção a calibração 

será realizada pelo código Rtl_power.c, utilizando a mesma metodologia de calibração da 

seção anterior. Conforme dito na seção 4.2 o código Rtl_power.c coleta dados numa 

determinada faixa de frequências.  

 A calibração foi realizada da seguinte maneira:  

• Foi posto na saída do MG3700A, com uma potência de saída de -60dBm.  

• Um divisor de potência de 3dB na saída do MG3700A.   

• Para cada saída do divisor foi posto os dois cabos calibrados ( cabo 1 e cabo 2). 

• Cabo 1 foi conectado à entrada do analisador de espectro. 

•  Cabo 2 foi conectado ao dongle que é conectado ao notebook. 
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Com o código do Rtl_power.c obtido. A Figura 5.2 já mostra como foi montado 

na bancada do LAPROP essa calibração. 

  

 Como o código em questão gera arquivos de saída, foram gerados vários arquivos 

de acordo com a faixa de frequencia de analise. A seguir é apresentado o conjunto de 

comandos utlizados através do prompt para a realização da calibração. 

  

 Ganho 0 : 

• rtl_power -f 99.5M:100.5M:1k -i 10s -g 0 -1 teste0_1k_10s.csv 

• rtl_power -f 199.5M:200.5M:1k -i 10s -g 0 -1 teste2_1k_10s.csv 

• rtl_power -f 299.5M:300.5M:1k -i 10s -g 0 -1 teste3_1k_10s.csv 

• rtl_power -f 399.5M:400.5M:1k -i 10s -g 0 -1 teste4_1k_10s.csv 

• rtl_power -f 499.5M:500.5M:1k -i 10s -g 0 -1 teste5_1k_10s.csv 

• rtl_power -f 599.5M:600.5M:1k -i 10s -g 0 -1 teste6_1k_10s.csv 

• rtl_power -f 699.5M:700.5M:1k -i 10s -g 0 -1 teste7_1k_10s.csv 

• rtl_power -f 799.5M:800.5M:1k -i 10s -g 0 -1 teste8_1k_10s.csv 

• rtl_power -f 899.5M:900.5M:1k -i 10s -g 0 -1 teste9_1k_10s.csv 

• rtl_power -f 999.5M:1000.5M:1k -i 10s -g 0 -1 teste10_1k_10s.csv 

 

 Ganho 8: 

• rtl_power -f 99.5M:100.5M:1k -i 10s -g 0 -1 teste0_1k_10s.csv 

• rtl_power -f 199.5M:200.5M:1k -i 10s -g 0 -1 teste2_1k_10s.csv 

• rtl_power -f 299.5M:300.5M:1k -i 10s -g 0 -1 teste3_1k_10s.csv 

• rtl_power -f 399.5M:400.5M:1k -i 10s -g 0 -1 teste4_1k_10s.csv 

• rtl_power -f 499.5M:500.5M:1k -i 10s -g 0 -1 teste5_1k_10s.csv 

• rtl_power -f 599.5M:600.5M:1k -i 10s -g 0 -1 teste6_1k_10s.csv 

• rtl_power -f 699.5M:700.5M:1k -i 10s -g 0 -1 teste7_1k_10s.csv 

•  rtl_power -f 799.5M:800.5M:1k -i 10s -g 0 -1 teste8_1k_10s.csv 

• rtl_power -f 899.5M:900.5M:1k -i 10s -g 8 -1 teste81_1k_10s.csv 

• rtl_power -f 999.5M:1000.5M:1k -i 10s -g 8 -1 teste91_1k_10s.csv 
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 Fazendo uma análise similar a feita na seção 5.1 separei algumas frequências 

como o sinal de -60dBm saindo do MG3700A aparecerá em .csv ( formato aceito pelo 

excel) onde analisei os dados utilizando o software Matlab e dois gráficos foram gerados: 

um para o ganho 0 e outro para ganho 8. A Figura 5.10 representa o sinal recebido pelo 

dongle com a frequência central em 100MHz, a Figura 5.9 em 300 MHz, a Figura 5.10 

em 500MHz , a Figura 5.11 em 700MHz e a Figura 5.12 em 1GHz. 

 

Figura 5.9: Potência recebida pelo dongle com os dois ganhos em 100 MHz 

 

Figura 5.10: Potência recebida pelo dongle com os dois ganhos em 300 MHz 
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Figura 5.11: Potência recebida pelo dongle com os dois ganhos em 500 MHz 

 

Figura 5.12: Potência recebida pelo dongle com os dois ganhos em 700 MHz 
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Figura 5.13: Potência recebida pelo dongle com os dois ganhos em 1000 MHz 

 

 Analisando os valores de pico, que vão da frequência central de 100MHz até 

chegar a 1 GHz, foi gerada a Tabela 5.3. 

 

Frequência 
(MHz) 

Ganho 0 
(dB) 

Ganho 8 
(dB) 

Panrits 
(dBm) 

 SDR SDR 
Analisador 

de Espectro 

100.00 -14.03 -0.06 -64.78 

200.00 -13.38 0.96 -63.33 

300.00 -17.95 -1.87 -65.45 

400.00 -16.77 -2.48 -63.22 

500.00 -14.65 -0.6 -66.22 

600.00 -16.04 -3.21 -63.7 

700.00 -20.49 -5.32 -65.74 

800.00 -20.48 -6.96 -64.3 

900.00 -17.18 -3.42 -65.04 

1000.00 -17.8 -4.78 -65.82 

 

Tabela 5.3: Tabela com os ganhos no Rtl_Power 
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Na Figura 5.14 apresenta em formato gráfico os valores da tabela anterior. 

 

Figura 5.14: Gráfico dos ganhos no Rtl_Power 

 

 A Tabela 5.4 representa os valores de calibração que deve ser aplicada a cada 

frequência para que o valor coletado pelo dongle possa ser lido me dBm. Este é calculado 

como a diferença entre o valor de potência do SDR e a potência obtida pelo analisador. 

 

Frequência 
(MHz) 

Ganho 0 
(dB) 

Ganho 8 
(dB) 

 SDRdif SDRdif 

100.00 -50.75 -64.72 

200.00 -49.95 -64.29 

300.00 -47.5 -63.58 

400.00 -46.45 -60.74 

500.00 -51.57 -65.62 

600.00 -47.66 -60.49 

700.00 -45.25 -60.42 

800.00 -43.82 -57.34 

900.00 -47.86 -61.62 

1000.00 -48.02 -61.04 

 

Tabela 5.4: Tabela com a diferença entre o SDR(dB) e Panritsu(dBm) 
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 Analisando a tabela acima foi montado um gráfico para melhor análise desses 

valores e será mostrado na Figura 5.15 . 

 

 

Figura 5.15: Análise dos valores da diferença entre o SDR(dB) e Panritsu(dBm) 
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Capítulo 6  

Conclusão 

 

Neste trabalho foi realizada a calibração de um equipamento comercial de recepção de 

sinais de TV digital no formato Europeu (DVB-T), com o objetivo de poder utilizar este 

como um medidor de sinal confiável. Devido à forma como este dispositivo é manipulado 

para realizar outras funções recebe o nome de Software Defined Radio (SDR). O SDR 

consiste basicamente em um rádio em que o processamento digital do sinal é realizado 

totalmente em software, restando ao hardware apenas a captação do sinal pela antena ou 

pelo código e a digitalização do mesmo, conforme discutido no Capı́tulo 2.  

 A plataforma Dongle e GNURadio/Python/C foi utilizado para se fazer a 

calibração e assim a implementação de um analisador de espectro em uma ferramenta 

open source, no caso foi utilizado um Rtl_SDR, devido ao fato desta plataforma ser 

indicada ao meio científico.  Por se tratar de um software de código aberto e também ser 

um facilitador perante ao entendimento do usuário em questão, contudo, deixa a desejar 

no quesito documentação. A falta de documentação prejudicou por vezes o correto 

entendimento do funcionamento de certos blocos. O funcionamento básico tanto do 

GNURadio quanto da plataforma dongle foi detalhado no Capı́tulo 3. 

 Na metodologia de calibração dos dispositivos SDR, alguns passos anteriores 

foram realizados. Foi necessária a realizar a calibração de dois cabos que seriam 

utilizados para o trabalho e também uma análise mais técnica dos equipamentos utilizados 

para a calibração dos mesmos, buscando uma familiarização com a plataforma SDR 

utilizada e também dos equipamentos em questão. Toda essa análise foi descrita no 

Capítulo 4, e no capitulo 5 foi apresenta os valores obtidos da calibração do dongle SDR 

como um todo. Na etapa de calibração foi utilizado dois códigos (GNU Radio Companion 

e Rtl_Power.c) de processamento de dados devido a que algumas variações do sinal 

recebido foram observadas. 

 Dos dados coletados foi possível observar que o valor de ganho especificado pelo 

SDR não corresponde ao valor observado na medição, o que justifica a calibração do 

dispositivo utilizando os diferentes parâmetros de ganho. No GNU Radio Companion 

essa variação é de: 

• Ganho 0: Variação de 4.08 dB 

• Ganho 8: Variação de 5.09 dB 

• Ganho 10: Variação de 5.44 dB 

• Ganho 12: Variação de 6.46 dB 
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 A variação da potência recebida para o Rtl_power é menor e praticamente a 

mesma, o que mostra que além de maior confiabilidade é menos sensível a variações de 

ganho: 

 

• Ganho 0: Variação de 3.77 dB 

• Ganho 8: Variação de 4.72 dB 

  

 É importante ressaltar sobre os valores de ruído, que no GNURadio 

independentemente do valor do ganho, se estabilizou entre -79dB e -81dB, já no 

Rtl_Power se estabilizou entre -46dB e -49dB. Isto é de grande importância na utilização 

do dispositivo nas medições de ocupação de espectro. Foram gerados valores de 

calibração do dispositivo SDR para cada valor de frequência nas faixas que vão desde 

100 MHz até 1 GHz. 

 Como um todo, o presente trabalho se demonstrou gratificante pois permitiu a 

consolidação dos conhecimentos adquiridos em variadas disciplinas do curso de 

Telecomunicações e também a utilização de tais conhecimentos para a calibração e 

implementação de um analisador de espectro em um dongle. Como trabalhos futuros 

podem-se listar: o desenvolvimento de blocos no GNURadio responsáveis pela 

otimização do analisador de espectro, como ficar implementado toda essa análise em um 

Raspberry e também uma possível calibração em frequência. 
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