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The relevance of SDR support for 
communicational and navigational traffic 
applications and related research 

The solutions of the vehicles’ signals detection and 

processing by using the software defined radio (SDR) in 

traffic are presented. The study focuses on the solutions 

of the traffic management systems and safety critical 

search and rescue services in the maritime and road 

traffic. A set of the relevant USRP implementation tasks 

is added. 

 

1 Uvod  

Tehnološki napredek v izdelavi integriranih vezij in v 
razvoju digitalne obdelave signalov DSP (angl. Digital 

Signal Processing) je odprl pot uveljavljanju 
inovativnih platform za brezžične komunikacije. V njih 
se večina obdelave izvede s programsko in ne več zgolj 
s strojno opremo, kot je poznano v klasičnih radijskih 
napravah. Takšne sisteme imenujemo programski radio 
SDR (angl. Software Defined Radio). V praksi se 
tehnologije SDR nadgrajujejo s koncepti kognitivnega 
radia, ki med zmogljivosti dodajajo še upoštevanje 
uporabniškega vzorca dela z zavedanjem zahtev 
posameznih nalog (najverjetnejši oz. najbolj smiseln 
način dela glede na mesto uporabe) in poznavanje 
trenutnih komunikacijskih pogojev za izvedbo brezžične 
storitve (dostopni viri v omrežju in njihove 
zmogljivosti) [1]. 

 
 Idealen SDR se začne takoj za anteno z vhodnimi 
filtri in visokodinamičnimi A/D pretvorniki, kar je lahko 

združeno v okvir t.i. vhodne enote (angl. front end). Ker 
je Nyquistov kriterij moral biti izpolnjen, so šele zadosti 
hitra vezja DSP in FPGA (angl. Field-Programmable 

Gate Array) omogočila obdelavo v realnem času. Tak 
pristop obdelave signalov s programskimi bloki 
omogoča lažjo spremembo postopkov obdelave in večji 
izbor algoritmov DSP.  
 Teoretično je v SDR zbrana strojna oprema zmožna 
sama izbrati primerno programje, s katerim bo izvedla 
izbrane naloge in v želeni obliki prenesla izbrane 
informacije. V DSP znotraj SDR so vključeni algoritmi, 
s pomočjo katerih se samodejno preverja zasedenost 
spektra s signali, katerih lastnosti so znane vnaprej. Ko 
med naloge DSP vključimo ciklostacionarno analizo 
(slika 2), lahko SDR prepoznava tudi vrsto zaznanega 
signala [2]. V fazi načrtovanja DSP je zato zelo 
dobrodošel pristop z odprtokodnim okoljem GnuRadio, 
napisanem v objektno zasnovanem programskem jeziku 
Python. 

 
 Preverjanje zasedenosti frekvenčnega spektra lahko 
služi različnim namenom: za nadzor prometa, 
obveščevalno dejavnost ali tudi pri izvajanju reševalnih 
akcije ogroženih udeležencev v prometu. Nalogo, da se 
radio pri oddajanju prilagodi zasedenosti frekvenčnega 
spektra in uporabi trenutno prost komunikacijski kanal, 
štejemo že med rešitve kognitivnega radia.  
 V prometu, posebno v reševalnih akcijah, se ne 
določa le prisotnosti elektromagnetnega izvora v spektru 
ampak se vsaj ocenjuje tudi nahajališče v fizičnem 
prostoru. V tej nalogi mreža (pametnih) anten na znanih 
položajih po zaznavi iskanega signala oblikuje snope in 
z multi-angulacijo ali multi-lateracijo določi mesto 
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Slika 2. Prikaz modulacije QPSK v ciklostacionarni 
ravnini za signal Thuraya uplink 

 

Slika 1. Prikaz sprejetega signala lokalnih radijskih postaj FM 
s programskim paketom SDR# in sprejemnikom USB 
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izvora. Preprost primer izvedbe s SDR je sledenje 
strankam med policami v prodajalnah [3]. Na cestnih 
površinah ali v pomorski shemi ločene plovbe je mesto 
vira zaradi pretežno ene smeri možnega gibanja 
ocenljivo z manj opreme oz. koordinacije kot npr. na 
odprtem morju. V določanju nahajališča izvorov 
elektromagnetnih valovanj morajo uporabljene naprave, 
vsebujoče SDR, vsebovati stabilne, med seboj fazno 
sinhronizirane oscilatorje. Uporaba naprav SDR pa ni 
omejena samo na prizemne scenarije, saj jih uporabljajo 
tudi radio-astronomi [4]. 
 Pogosto se za prikaz trenutnih podatkov uporablja 
računalnik s priključenim sprejemnikom SDR na 
njegovo zvočno kartico. Najpreprostejše izvedbe vezij 
FPGA uporabljajo za izmenjavo podatkov in programja 
z računalnikom kar vmesnike USB, zahtevnejše (z 
dodatnim procesorjem in pomnilnikom) pa uporabljajo 
omrežni (Ethernet) dostop.  
 V nadaljevanju prispevka je predstavljen literaturni 
pregled nekaterih rešitev s SDR v prometu in transportu. 
Dodan je še začetni nabor nalog, ki smo si jih za delo s 
SDR zastavili na Fakulteti za pomorstvo in promet.  

2 Vloga SDR v vsakodnevnem prometu 

Za razvoj kakršne koli aplikacije SDR v prometu 
potrebujemo za uspešen sprejem SDR izvore z znanimi 
parametri ali ponore, ki merijo SDR-ustvarjene signale. 
Za komunikacijo sta posebej zanimivi dve tehnologiji: 
izvedenka lokalnih brezžičnih omrežij standarda IEEE 
802.11 s posebnim frekvenčnim pasom za inteligentne 
transportne sisteme 802.11p (od 5,85 do 5,925 GHz) in 
digitalna prizemna televizija DVB-T (angl. Digital 

Video Broadcast - Terrestrial) za oddajanje televizijskih 
signalov s pasovnimi širinami do 8 MHz. Naprava s 
SDR ni omejena zgolj na omenjeni dve, saj ob 
primernih predojačevalnikih v sprejemniku in izhodnih 
ojačevalnikih v oddajniku omogoča delo s katerokoli 
definirano tehnologijo. 
 Iz vesoljskih plovil je znan princip, da je napravo 
mogoče upravljati oz. preprogramirati na daljavo. 
Tehnologija SDR omogoča daljinsko upravljanje, 
operatersko delo z različnimi komunikacijskimi 
standardi na istih vezjih in delo bralnikov RFID z 
večimi protokoli. Samoprilagodljivost parametrov 
izsevanih impulzov in koreliranje odbitih signalov z 
izsevanimi zelo povečujejo možnosti radarskih sistemov 
in razširjajo področje uporabe SDR s komunikacijskega 
tudi na navigacijsko področje [5].  

2.1 Nadzor cestnega prometa s SDR 

Za vodenje cestnega prometa se v praksi uporablja več 
prijemov: a) urejanje preko semaforjev oz. cestnih 
portalov, v krmilju katerih se združujejo informacije o 
prometnem toku, dobljene z zančnimi detektorji in 
nadzornimi kamerami ter b) upravljanje vozil v prostem 
prometnem toku, za kar mora biti zadostno število vozil 
opremljeno s komunikacijskimi napravami (npr. RFID 
ali mobilni telefonski aparat). 

 Vozila s svojimi RFID preko s SDR opremljenih 
vstopnih točk v prometni infrastrukturi oddajajo 
namenskemu strežniku informacije o lastni vožnji in 
preko vstopnih točk od strežnika prejemajo po drugem 
brezžičnem komunikacijskem kanalu vzorce, ki naj jih 
uporabi voznik pri vožnji [6], [7]. V članku [8] podani 
rezultati simulacije spodbujajo k uporabi obojih 
informacij: med vozili (v2v) ter vozili in infrastrukturo 
(v2i) s pomočjo SDR.  
 Aktivni radar [9] je kooperativna rešitev, 
kombinacija komunikacijske in navigacijske funkcije. 
Naprava v vozilu skrbi za oddajo in sprejem svojih 
elektromagnetnih valov, določa kot in čas sprejetja, iz 
njiju izračunava hitrost in pospeške vseh vozil v vidnem 
polju; v izdelavi ocene okoliščin pa upošteva tudi 
sprejete valove, ki jih oddajajo druga vozila. V vozilo 
vgrajena naprava v izvedbi s SDR, posebno dobro v 
predorih, služi kot radar za zaznavanje nevarnih 
okoliščin, ki jih je sposobno določiti programje iz 
radarskih podatkov posameznega vozila. V izvedbi z 
napravo za DSRC (angl. Dedicated Short Range 

Communications) vozilo sporoča v bližnjo okolico 
podatke o položaju [10]. Poleg položaja, določenega z 
GNSS, sporoča podatke o zaviranju, nevarnostih in 
vremenskih razmerah na cesti, prekoračitvah dovoljene 
hitrosti. V predorih brez GNSS psevdolitov se preko 
komunikacijskega vmesnika prenašajo podatki o 
položaju radarja, izven predorov pa s sprejemnika 
GNSS. Komunikacijski vmesnik v izvedbi [9] izvaja 
izmenjavo informacij o izogibanju trčenja z drugimi 
vozili preko večih nosilnih frekvenc (angl. 
multicarrier). 

 
2.2 Nadzor pomorskega prometa s SDR 

Gostejši plovni promet v bližini obale in pristanišč ureja 
sistem VTS (angl. Vessel Traffic Service), v katerem 
pristaniške oblasti z radarji, kamerami CCT (angl. 
Closed-Circuit Television), telefonijo VHF in 
spremljanjem signalov AIS (angl. Automatic 

Identification System) sledijo gibanju plovil, s čimer 

 

 

Slika 3. SDR za načrtovano delo na področju VHF 
(osnova opreme: RTL2832U, Realtek). 
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zagotavljajo varnost plovbe v nadzorovanem območju. 
Sledenje plovilom zgolj s signali AIS je v izvedbi SDR 
in v povezavi s pomorskimi kartami razširjeno med 
navdušenci nad tehnologijo. Večja tovorna in potniška 
plovila (nad 300 GT) so dolžna oddajati signale AIS, 
manjša pa praviloma ne, zato lahko ogrožajo promet 
celoten pomorski promet. Navajamo dve rešitvi SDR za 
nadzor plovil, ki ne oddajajo signalov AIS. 
 Kot predlog rešitve za manjša in srednje velika 
ribiška plovila je bilo predlagano ad-hoc omrežje, ki naj 
bi ga vzpostavljale SDR naprave na teh plovilih, 
cenovno dostopne ribiškim dohodkom. Prve naprave so 
bile dane v uporabo 2010, a je začetna zasnova s SDR 
izginila. Gibljivost vozlišč ad-hoc sistema naj bi 
povzročala prepogoste napake v komunikacijskih 
kanalih, kar bi lahko ogrožalo varnost plovbe in 
manjšalo verjetnost, da se bo zaradi slabe ocene 
položaja plovila v stiski reševalna akcija končala 
uspešno [11]. Opravljene simulacije so pokazale, da je 
nujno treba okrepiti komunikacijski protokol, kar kaže 
potrebe po robustnih a prilagodljivih algoritmih DSP. 
 V pomorskem prometu so izvori, ki oddajajo 
podatke AIS, med seboj sinhronizirani v časovnem 
sodostopnem načinu SOTDMA (angl. Self-Organized 

Time Division Multiple Access). Po principu pasivnega 
radarja v cestnem prometu [6] lahko torej SDR s signali 
AIS premikajočih se plovil razloča oddaljenost do 
plovil, ki se premikajo in ne oddajajo podatkov o 
svojem položaju, z določeno negotovostjo [12]. 

2.3 Povečevanje odpornosti satelitske navigacije 

Veliko storitev v prometu je odvisnih od satelitske 
navigacije. Izvedba sprejemnika GNSS v obliki SDR je 
s primerno vhodno stopnjo zanimiva za raziskovalno in 
pedagoško dejavnost [13, 14]. 

 
 Dva pomembna vzroka za večanje odvisnosti 
prometa od satelitske navigacije sta nazornost 
prikazovanja podatkov sprejemnikov GNSS na 
elektronskih kartah in obveznost pošiljanja 
navigacijskih podatkov središčem za prometni nadzor 
ali sledenje (npr. VTS v pomorstvu, sledenje vozilom). 
Odkar je sistem GPS prištet celo med kritično 
infrastrukturo, raste število poskusov, kako zaščititi 
njegovo šibko točko, to je občutljivost na motenje in 
potvarjanje signalov. 
 Storitvam GNSS škodujejo poleg s Sončevo 
dejavnostjo povezane motnje v ionosferi [15] tudi 
nehotene in seveda tudi namerne motnje iz umetnih 

izvorov ter potvarjanja signalov GNSS. SDR je s svojo 
prilagodljivostjo odlično orodje za zmanjševanje vpliva 
nenadnih ionosferskih sprememb na signale GNSS [16]. 
Kot osrednja naprava za nadzor nad potvarjanji signalov 
GNSS in za protiukrepe se uporablja sprejemnik SDR z 
večjedrnim procesorjem [17, 18]. 
 V rešitvah, kako določiti lastnosti in trenutno 
nahajališče motilnega izvora v prometnem toku, nastopa 
SDR zaradi prilagodljivosti velikemu izboru hkratnih 
potencialnih kandidatov za motilne signale [19]. Z med 
seboj sinhroniziranimi sprejemniki SDR je možno [20], 
podobno kot s hiperbolično navigacijo, oceniti trenutne 
položaje namernih motilnikov na avtocesti. Sprotno 
identificiranje vozil z motilniki (slika 4) je sicer še v 
razvoju [21], vendarle pa je možno že sedaj trditi, da je 
natančnost ocene odvisna od popolnosti sinhronizacije 
mreže sprejemnikov in pogostnosti večžarkovnega 
prenosa (angl. multipath) v opazovanem območju.  
 SDR se v kombinaciji s programskim grafičnim 
okoljem GNURadio pogosto uporablja kot jedro 
pasivnega radarja [6], ki zbira odboje radijskih, 
televizijskih in drugih signalov znanih parametrov od 
pasivnih objektov (nosilna frekvenca, pasovna širina). 

3  Vloga SDR ob izrednih dogodkih 

Če sta komponenti v tehnologiji SDR za lociranje in za 
komunikacijo v izrednih dogodkih povezani po 
protokolu TCP-IP, nastane zmogljiva kombinirana 
navigacijsko-komunikacijska naprava, ki je po 
zagotovilu avtorjev [22] v skladu s priporočilom ETSI 
TS 102 181, ker zagotavlja prenos 'informacij o 
položaju osebja in vozil v realnem času v nadzorno 
točko'.  
 

 
 Določanje nahajališča oseb v stiski se s pomočjo 
sprejemnikov GNSS v predlagani rešitvi [22] 
kooperativno razširja z GPRS/UMTS komunikacijskim 
omrežjem. Uporabljena rešitev po standardu A-GNSS 
(angl. Assisted GNSS) zmanjšuje čas do prvega odčitka 
(TTFF) in poveča sprejemnikova občutljivost, kar 
omogoča ponekod tudi uporabo v bolj zastrtih prostorih. 
Sprejemnik GNSS v L1 frekvenčnem pasu v tehnologiji 
SDR, imenovan N-Gene, je s primerno vhodno enoto 
zmožen slediti 12 satelitom GPS v realnem času, hkrati 
pa tudi trenutno poskusnim satelitom sistema Galileo. 
Komunikacijska komponenta v izvedbi SDR se tako 
lahko prilagodi heterogenim komunikacijskim 
omrežjem, kot so TETRA, WIFI/WIMAX in 
UMTS/LTE.  

 

 

Slika 4. Motilnik signalov GNSS (Personal Privacy Device) 

 

Slika 5. SDR za načrtovane poskuse (N200, Ettus Research) 
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 Na morju se reševalci osredotočajo na potencialne 
signale radijskih postaj ponesrečencev ali radarskega 
odzivnika (SART). Vključeno je tudi spremljanje 
signalov AIS, toda posebnih rešitev SDR za iskanje in 
reševanje na morju v dostopni literaturi zaenkrat še ni 
moč najti. 

4 Sklepi in načrti za nadaljnje delo 

Inženirji se moramo v sodobnih radijskih napravah 
zavedati omejitev zajema in generiranja radio-
frekvenčnih signalov. Z uporabo tehnologij SDR se nam 
pozornost premika na področje izvedljivosti naših idej z 
vezji FPGA in z računalniškimi rešitvami, kjer npr. 
prehod z analogne na digitalno modulacijo zahteva zgolj 
zamenjavo programskih blokov, inženirjeva osredotoče-
nost pa se zato od fizične izvedljivosti naprave preveša 
v njen namen in širše gledano v njen smisel. 
 S pomočjo SDR na FPP zaenkrat načrtujemo:  

• ocenjevanje stanja ionosfere v pogojih 
upadanja sončeve dejavnosti preko spremljanja 
prometa oddajnikov na HF območju (HF- 
vhodna enota), 

• preverjanje upravičenosti zahtev po 
izklapljanju elektromagnetnih izvorov v fazi 
pristajanja letala (VHF/UHF-vhodna enota), 

• ocenjevanje zasedenosti spektra mobilnih 
komunikacij v predorih (VHF/UHF-vhodna 
enota) in 

• v okviru rednih pedagoških dejavnosti: 
spremljanje pogojev razširjanja na VHF 
pomorskih komunikacijskih kanalih s 
kombiniranjem informacij AIS in slišnosti 
posameznih VHF oddajnikov (slika 3) ter 
vključitev osnov SDR v učni načrt. 
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