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RTL - SDR

Artikler i ‘OZ’: April, August 2013

En DVB-T USB dongle, der kan bruges til 
meget andet end TV!

Køb den på Ebay, 18$ (søg efter Nooelec)

Virker med TV, men er lavet til amatør brug 
(diode sikring i indgangen)



RTL - SDR
Tuner Chips:

E4000, 52 – 2200 MHz
Første generation. Stort range, 
men lavere følsomhed på høje 
frekvenser.

R820T, 24 – 1766 MHz
Lavere minimum frekvens, bedre 
følsomhed på høje frekvenser



Software
PC: HDSDR 
(drivere)

Mac: Gqrx 
(plug-n-play)



Cocoa 1090



Masser af info online
Google RTL-SDR!



Pause ..
(spørgsmål?)



Gnu Radio: et real-tid 
radio ‘simulerings’ værktøj

GNU Radio er et gratis & open-source software toolkit, hvor man med signal 
processering ‘blokke’ kan bygge software radioer.

Det kan bruges sammen med eksternt hardware og man kan dermed bygge sin egen 
SDR (Software-Defined Radio), eller man kan bruge det som et simulerings miljø. 

Gnu Radio bruges på hobby plan, men også akademisk eller professionelt til forskning 
og opbygning af rigtige radio systemer.

GNU Radio er licenseret under GNU General Public License (GPL) version 3. 

(copyright of the Free Software Foundation)



Gnu Radio



Digital Signalbehandling
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Gnu Radio arbejder på 
‘BaseBand’

uP

Filter
Generator

Demodulator
Forstærker
Oscilloskop

Spectrum Analyzer
Waterfall

..



Ikke mere snak..



gr_filter_design



Gnu Radio, Hj.Side og Wiki
http://gnuradio.org/redmine/projects/
gnuradio/wiki



Gnu Radio, Installation

Mac: Nogenlunde let, men der er visse 
afhængigheder (X11, mvd.)

Windows, mere besværligt, men det kan lade 
sig gøre .. (Gnu Radio er lavet til linux)

Linux: Let! 

apt-get install gnuradio

yum install gnuradio



Gnu Radio, tværsummen

Det er bedst hvis man ved noget om digital 
signalbehandling

Man kommer langt med de indbyggede 
blokke

Men man kan skrive sine egne, eller ændre / 
tilføje til de eksisterende

C++ og Python



Tak for i aften


