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Resumo – As telecomunicações vêm sofrendo grandes mudanças ao longo das últimas décadas. Dentre as mais importantes, 
pode-se citar a migração de soluções analógicas para soluções digitais. Sistemas de comunicação digital já provaram sua 
eficiência e junto com eles trouxeram um novo elemento a cadeia de transmissão e recepção de sinais, o processador digital. 
Esse dispositivo forneceu aos novos equipamentos de rádio a possibilidade de explorar o principal benefício que um sistema 
programável oferece: flexibilidade. Com isso, tornou-se possível modificar o comportamento de um sistema de comunicação 
pela simples modificação de seu software. Isso deu origem a um novo modelo de rádio chamado de Rádio Definido por 
Software (Software-Defined Radio ou SDR). Nesse novo modelo, transfere-se ao software a função de definir o modo de 
operação do rádio, deixando ao hardware apenas a implementação do front-end de RF. Assim, o rádio deixa de ser um elemento 
estático, definido pelos circuitos que o compõem, e passa a ser um elemento dinâmico, podendo ter suas características de 
funcionamento, tais como largura da de banda, modulação, taxa de codificação, dentre outras, modificadas em tempo de 
execução, de acordo com configuração do software. Este artigo tem por objetivo apresentar o uso do software GNU Radio, uma 
solução open-source específica para aplicações SDR, como ferramenta de desenvolvimento de rádios digitais configuráveis. 

1. Introdução 

 
O setor de comunicações vem crescendo exponencialmente tanto em número de usuários, como em 

número de formas de se comunicar - transmissão de dados, voz, imagens e aplicações. Fornecer soluções 
capazes de suportar as necessidades de um mercado tão dinâmico e inovador tornou crítica a capacidade 
de adaptação desses novos dispositivos. O conceito de rádio definido por software (SDR) é 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. 

Um rádio definido por software nada mais é do que um sistema de comunicação baseado em 
software. Assim, o sistema pode ser facilmente re-configurado para desempenhar diferentes funções de 
acordo com a necessidade. Para suportar diferentes padrões de comunicação, como LTE, Wi-Fi ou 
qualquer outro, como também ajustar-se as variações do canal de comunicação, basta carregar diferentes 
tipos de software em memória, sem precisar substituir todo equipamento de rádio. O processador faz o 
tratamento digital do esquema de modulação e 
comunica-se com os conversores ADC e DAC, 
interligados a um front-end RF para o deslocamento para 
a freqüência de transmissão e vice-versa. A Fig. 1 ilustra 
estes pontos.  

A proposta SDR não é recente. Um dos primeiros 
sistemas conhecidos é o SpeakEasy [1]. O projeto visava 
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 [2]. 
O termo Software-Defined Radio, por sua vez, foi 
introduzido em 1991, por Mitola, que publicou um dos 
primeiros artigos sobre o assunto em 1992 [3].  

Rádios definidos por software são excelentes opções 
em sistemas que precisam suportar múltiplos protocolos 
de rádio simultaneamente. Sistemas de operadoras de 
celular, por exemplo, se enquadram nesta categoria. Figura 1.    Funcionamento de um SDR 



2. Por que usar SDR? 

Além da flexibilidade, os SDRs possuem diversas outras vantagens sobre as implementações 
tradicionais de rádios. São soluções mais robustas a variações de temperatura e envelhecimento de seus 
componentes, visto que transferem o processamento para o domínio digital, deixando de ter seu 
desempenho atrelado à precisão dos componentes analógicos do rádio. Também possuem toda a 
facilidade de desenvolvimento que um ambiente de software fornece. Por transferir ao software grande 
parte do processamento, reduz a complexidade do hardware dos rádios modernos. Isso também implica 
em alta integração, dada a eliminação de muitos dos elementos ativos e passivos do rádio, antes 
responsáveis pelo processamento e modulação do sinal. Todos esses fatores têm influência no custo final 
do produto, que pode ser reduzido [4].   

Menor time-to-market é outra vantagem desse modelo de rádio, já que uma mesma plataforma pode 
ser rapidamente modificada para operar em diferentes padrões pela simples substituição do software. 
Questões de manutenção e operação dos equipamentos também são beneficiadas pela arquitetura do 
sistema. Correções de erros, adaptações ou aprimoramento dos serviços podem ser feitos sem que ele 
precise ser desligado ou sem que a infra-estrutura deva ser alterada, o que é muito interessante para 
prestadoras de serviços de rádio-difusão. 

3. Um exemplo de arquitetura SDR: o USRP 

O Universal Software Radio Peripheral (USRP) desenvolvido pela Ettus [5], é uma plataforma para o 
desenvolvimento de rádios definidos por software. A USRP permite o desenvolvimento de rádios 
digitais, fornecendo toda a infra-estrutura de processamento digital e de RF. A arquitetura do USRP é 
baseada em duas partes principais: placa-mãe, responsável pelo processamento digital do sinal em banda-
base, composta por uma FPGA e alguns conversores; e placas-filhas que implementam o front-end RF do 
SDR  

4. Gnu Radio 

Gnu Radio é um conjunto de ferramentas de código aberto que provê um ambiente de 
desenvolvimento e blocos de processamento para implementar rádios definidos por software. Possui 
integração imediata com as placas USRPs através de drivers especialmente desenvolvidos para suportá-
las [6]. 

As aplicações em Gnu Radio são desenvolvidas utilizando a linguagem de programação Python, 
onde são construídas ligações entre os blocos de processamento. Os blocos, em si, são desenvolvidos em 
C++ por questões de desempenho. Há ainda uma interface gráfica para a montagem de sistemas, o GNU 
Radio Companion, similar ao conceito de desenvolvimento de simulações no simulink do Matlab [7]. 

Um exemplo de código simples para ilustrar o funcionamento do sistema, a Fig. 2 mostra um 
programa que, através do uso de blocos já disponibilizados pelo GNU Radio, gera duas senóides e as 
envia para a saída da placa de som [6]. Alternativamente ao uso de Python como linguagem para criar as 
ligações entre os blocos, pode-se utilizar o software GNU Radio Companion (GRC). Com o uso do GRC, 
é possível configurar os blocos e criar suas ligações de forma simples e intuitiva, conforme visto na Fig. 
3.  

5. USRP e GNU Radio 

A união entre o USRP e o GNU Radio permite a criação de uma série de sistemas aplicáveis nas 
mais diversas áreas. Esta proposta de arquitetura mostra-se muito flexível, além de oferecer uma base 
sólida para o desenvolvimento das aplicações de processamento digital de sinais. 

 Além de todas as vantagens que um SDR pode trazer, como a flexibilidade e a facilidade na 
manutenção, o desenvolvimento de um rádio utilizando USRP e GNU Radio é simples, pois torna 
transparente ao desenvolvedor toda a complexidade de uma arquitetura SDR, deixando-o concentrar-se 
mais em algoritmos e menos em aspectos de integração e hardware.  

Dentre as diversas soluções já desenvolvidas com o uso do USRP e do GNU Radio, pode-se citar o 
OpenBTS, aplicação Unix que fornece uma inteface de comunicação GSM [8]. O projeto visa criar uma 
nova forma de rede para telefones celulares, a um custo de aproximadamente um décimo das tecnologias 
atuais. Há, também, desenvolvimento nas mais diversas áreas de comunicações, como na implementação 
de uma rede Bluetooth [9], na implementação de uma PLC (Power Line Communications) entre um 



motor e um conversor de freqüência [10], sem citar as diversas aplicações desenvolvidas na área de 
rádios cognitivos, como em [11].  

 

 
 

6. Conclusão 

Com o avanço das técnicas de processamento digital de sinais, cada vez mais os rádios tradicionais 
podem dar lugar aos rádios definidos por software, graças ao desenvolvimento ágil e a flexibilidade que 
possuem, adequando-se melhor à realidade atual do mercado. Neste artigo, foi exibido uma das várias 
soluções em SDR: o uso do USRP em conjunto com o GNU Radio. Amparada por um grande número de 
bibliotecas de processamento digital de sinal e de comunicações digitais, juntamente com drivers para 
integração imediata com as placas USRPs, essa combinação torna esse sistema uma ferramenta de projeto 
extremamente poderosa para o desenvolvimento de solução de rádio. A união das duas ferramentas vem 
sendo largamente utilizada e diversas soluções já vem sendo implementadas com seu uso. 
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#!/usr/bin/env python 
from gnuradio import gr 
from gnuradio import audio 
def build_graph (): 

sampling_freq = 48000 
ampl = 0.1 
fg = gr.flow_graph () 
src0 = gr.sig_sourc e_f (sampling_freq, 
gr.GR_SIN_WAVE, 350, ampl) 
src1 = gr.sig_source_f (sampling_freq, 
gr.GR_SIN_WAVE, 440, ampl) 
dst = audio.sink (sampling_freq) 
fg.connect ((src0, 0), (dst, 0)) 
fg.connect ((src1, 0), (dst, 1)) 
return fg 

if __name__ == '__main__': 
fg = build_graph () 
fg.start () 
raw_input ('Press Enter to quit: ') 
fg.stop () 

Figura 2.    Exemplo de código para GNU Radio 

Figura 3.   Implementação do programa Exemplo com GRC 


