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Resumo: Este trabalho introduz os principais 

conceitos por trás do software defined radio (SDR), e 

como estes dispositivos permitem o desenvolvimento de 

sistemas de comunicações cognitivos. Apresentamos a 

estrutura do SDR utilizado neste projeto, o NI USRP-

2920 e introduzimos o software GNU Radio, utilizado 

para desenvolver aplicações para SDRs. Definimos o 

modelo do sistema cognitivo a ser implementado. Por 

fim, apresentamos o algoritmo desenvolvido e os 

resultados de sua aplicação. 

 

1. Introdução 
Rádios definidos por software e sistemas cognitivos 

de comunicações são assuntos que despertam interesse 

na comunidade acadêmica e industrial desde de o final 

do século XX [1], e, devido ao avanço tecnológico e a 

queda dos preços dos circuitos integrados nas últimas 

décadas, em especial dos digital signal processors 

(DSPs), a tecnologia de SDR deixou de ser uma 

realidade somente militar passou a permear laboratórios 

de universidades e empresas de tecnologia, sendo 

acessível até mesmo por pessoas comuns [2].  

Rádios definidos por software podem apresentar 

diversas arquiteturas. Um conjunto de dispositivos 

SDRs mais utilizados pela comunidade acadêmica são 

os Universal Software Radio Peripherals (USRPs) 

desenvolvidos pela companhia Ettus Research, (uma 

divisão da National Instruments) [3]. Estes dispositivos 

podem ser controlados pelo driver de código aberto 

UHD utilizado pelo ambiente de desenvolvimento 

também open source, GNU Radio. Neste trabalho, 

utilizamos o último juntamente com o hardware NI 

USRP-2920 para implementar um simples sistema 

cognitivo de comunicação digital.  

 

2. Metodologia  
Sistemas cognitivos de comunicação digital via 

rádio frequência, também conhecidos como cognitive 

rádios (CR), são sistemas que realizam diversas funções 

com um objetivo primário, a melhor utilização do 

espectro de RF ao seu redor. Dentre as diversas funções 

realizadas, estudamos a implementação das duas 

principais. A compreensão do espectro de RF no 

ambiente em que o sistema de comunicação está sendo 

empregado, e sua auto reconfiguração mediante a 

interferências ou utilização do canal por usuários de 

caráter primário. Empregamos o algoritmo de Fast 

Fourier Transform (FFT) para mensurar a densidade de 

energia do espectro ao redor. Fixamos um limiar de 

energia para definir se a banda está ocupada ou vazia e 

configuramos os rádios para se comunicarem em uma 

das bandas livres. 

O fluxograma a seguir ilustra o funcionamento do 

sistema: 

 
Figura 1 – Modelo do sistema cognitivo estudado. 

 

Utilizamos dois rádios NI USRP-2920 para 

implementar o sistema cognitivo de comunicação 

digital, e o software GNU Radio para programa-los. O 

GNU Radio vem com uma serie de blocos que realizam 

as diversas funções de um sistema de comunicação. 

Apesar disso, montar um simples sistema de 

comunicação em seu ambiente de trabalho não é uma 

tarefa trivial, requerendo conhecimentos de linguagem 

de programação Python, C e C++.  

Na primeira metade deste projeto de pesquisa, 

implementamos a função de sensoriamento do espectro 

de RF conforme ilustra a figura a seguir: 

 
Figura 2 – Blocos base para sensoriamento do espectro. 

 

3. Resultados 
O algoritmo detectou a ocupação da banda de RF 

por sistemas de que não utilizam espalhamento 

espectral, uma vez que a detecção se baseia na medição 

da densidade de potência espectral e tais técnicas de 

modulação mascaram esse tipo de análise. 
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