
SDRplay RSP2 – dążenie do perfekcji

Pod koniec listopada zeszłego roku miała miejsce premiera nowego odbiornika 
SDRplay RSP2. Nowy model, choć pod względem parametrów nie różni się za 
bardzo od poprzedniego RSP1, to jest znacznie bardziej funkcjonalny i 
wygodniejszy w użyciu. 

Sytuacja na rynku odbiorników SDR
Kilka lat temu urządzenia SDR zaczęły z powodzeniem zdobywać uznanie 
wśród użytkowników. Powodów tego jest oczywiście kilka. Czasami jest to 
kwestia ceny, w innych przypadkach elastyczność rozwiązań, wygoda 
używania, większe możliwości niż w przypadku tradycyjnych odbiorników czy 
też nie rzadko znacznie lepsze parametry techniczne. Oczywiście rozwiązań na 
rynku jest kilka, różniących się od siebie czasami znacząco. Z jednej strony 
wciąż dużą popularnością, zwłaszcza wśród początkujących, są odbiorniki 
oparte na platformie RTL-SDR w postaci dongli DVB-T. Niewątpliwą zaletą tych 
odbiorników jest niska cena oraz dostępność do nich różnorakiego 
oprogramowania. Mimo że pierwotnie były one projektowane i przeznaczone do
odbioru telewizji cyfrowej, to w praktyce okazały się całkiem fajnym 
narzędziem do odbioru wielu innych ciekawych rzeczy. Niestety niska cena idzie
w parze z nie najlepszymi parametrami, co w niektórych sytuacjach może być 
przeszkodą do niepokonania.
Na drugim biegunie mamy zaawansowane odbiorniki SDR, które oczywiście nie 
są żadną adaptacją, a od podstaw były projektowane pod kątem użytku 
radioamatorskiego. Zdecydowanie wyróżniają się one parametrami 
technicznymi, zwłaszcza w kwestii czułości czy odporności na intermodulacje. 
Niestety wyróżniają się również ceną. I ile koszt zwykłego odbiornika RTL-SDR 
to kilkadziesiąt złotych, to ceny zaawansowanych odbiorników SDR zaczynają 
się od kilku tysięcy złotych w górę. Co prawda często ich parametry i 
możliwości są lepsze niż odbiorniki w niejednym transceiverze, ale nie każdy 
jest przekonany do wyłożenia poważnej kwoty za sam odbiornik.
I właśnie dla takich nie przekonanych, a chcących czegoś więcej niż prosty RTL-
SDR, przeznaczony jest odbiornik SDRplay RSP2.

Platforma to podstawa
Odbiorniki SDRplay zbudowane są w oparciu o dosyć mało popularną platformę
sprzętową Mirics MSi001 i MSi2500. Pierwszy z tych układów to tuner, 
spełniający podobną rolę jak układ R820T lub E4000 w odbiornikach RTL-SDR. 
Jego zadaniem jest odbiór sygnału radiowego i wyprowadzenie go w postaci 
sygnału IQ do przetworników ADC. I na tym podobieństwa pomiędzy tymi 
układami się kończą. Tuner MSi001 został, w odróżnieniu od wyżej 
wymienionych układów, zaprojektowany z myślą o odbiorze nie tylko sygnału 
DVB-T, ale również do innych zastosowań. Posiada on 6 wejść, każde z 
własnym przedwzmacniaczem LNA optymalizowanym dla innego zakresu 
częstotliwości. W przypadku RTL-SDR układ tunera ma tylko jedno wejście z 
szerokopasmowym LNA. Kolejnym elementem, którym wyróżnia się MSi001 
jest wbudowany układ up-convertera, który umożliwia odbiór najniższych 
częstotliwości bez konieczności stosowania dodatkowych, zewnętrznych 
układów. Do tego dochodzą programowalne filtry i regulowane wzmacniacze w 



torze IQ. Dzięki tym wszystkim elementom, odbiornik oparty o tuner MSi001 
może być bardziej rozbudowany i charakteryzować się lepszymi parametrami.

Drugim elementem platformy Mirics’a jest układ przetworników analogowo-
cyfrowych ADC MSi2500. Jego zadaniem jest przekształcenie analogowego 
sygnału IQ na postać cyfrową, podobnie jak to robi układ RTL2832 w 
odbiornikach RTL-SDR. I tutaj również występuje duża różnica pomiędzy tymi 
układami. MSi2500 posiada 12 bitowe przetworniki, co daje mam większą 
zakres dynamiczny odbiornika niż w przypadku układu RTL, który dysponuje 
jedynie 8 bitowymi przetwornikami ADC. Po za tym przetworniki w układzie 
Miricsa pracują szybciej, dzięki czemu można przetwarzać i obrazować pasmo 
radiowe o szerokości nawet 10MHz. Układ RTL teoretycznie jest w stanie 
przetworzyć pasmo o szerokości ok. 3.2MHz, w praktyce płynne działanie tego 
układu kończy się w granicach 2-2.5MHz.
Zastosowanie lepszych układów tworzących platformę sprzętową pozwoliło już 
na starcie odbiornikom SDRplay zapewnienie większych możliwości i lepszych 
parametrów niż w przypadku RTL-SDR. Z kolei użycie gotowego rozwiązania 
umożliwiło konstruktorom na skupieniu się nad pozostałymi cechami odbiornika
oraz znacząco obniżyło cenę całości.



Platforma to nie wszystko
Już w poprzednim modelu RSP1 konstruktorzy dołożyli nie mało do tego, co 
oferowała wybrana przez nich platforma Mirics’a. Ale jak widać było tego mało i
dlatego w nasz ręce trafił nowy, jeszcze bardzie rozbudowanym model RSP2.
Odbiornik RSP2 umożliwia odbiór od 1kHz! do 2GHz z ciągłym pokryciem 
pasma. Oznacza to, że jednym urządzeniem nie tylko odbierzemy praktycznie 
wszystkie pasma amatorskie (i nie tylko), ale i również można się pokusić o 
odbiór eksperymentalnych emisji na bardzo niskich częstotliwościach VLF – 
komunikacja z okrętami podwodnymi, SAQ 17.2kHz itd. Jak już wspomniano, 
szybkie przetworniki ADC o wydajności 10.66MS/s, umożliwiają obserwację na 
ekranie komputera pasma o szerokości do 10MHz, co ma zresztą 
odzwierciedlenie w nazwie urządzenia – Radio Spectrum Processor.
RSP2 posiada również rozbudowane obwody wejściowe. Wśród nich jest 10 
automatycznie przełączalnych filtrów pasmowych, których zadaniem jest 
ograniczanie zakłóceń pochodzących z innych zakresów. Dzięki temu odbiornik 
zyskuje na odporności na zakłócenia i silne sygnały poza pasmowe. Do tego 
mamy jeszcze dodatkowy przedwzmacniacz LNA o regulowanym wzmocnieniu 
oraz załączalny filtr typu notch MW/FM.
Największą jednak zmianą w stosunku do poprzedniego modelu RSP1 jest 
obecność w RSP2 3 wejść antenowych (W RSP1 tylko jedno). Dwa z nich to 
gniazda SMA-F 50Ω, pracujące w zakresie od 1MHz do 2GHz, umożliwiają 
podłączenie anten na różne zakresy radiowe. Wybór pomiędzy tymi wejściami 
oraz ich wzmocnienie w zakresie 40db dokonywane jest programowo, a 
dodatkowo na jedno z nich można podać stałe napięcie ok. 5V/100mA, tzw. 
Bias-T. Dzięki temu możliwe jest zasilanie dodatkowych urządzeń znajdujących 
się w układzie antenowych takich jak przedwzmacniacz czy konwerter. Trzecie 
wejście antenowe to symetryczne złącze o wysokiej impedancji 1kΩ, 



umożliwiające bezpośrednie podłączenie do odbiornika anten drutowych typu 
LongWire. Samo podłączenie jest realizowane poprzez wtyk ze złączami 
śrubowymi. Zakres pracy tego gniazda wynosi od 1kHz do 30MHz, a 
wzmocnienie jest regulowane w zakresie 18dB.

Kolejną nowością, która pojawiła się w RSP2 to stabilizowany temperaturowo 
generator kwarcowy TCXO, dzięki któremu stabilność odbieranej częstotliwości 
kształtuje się na poziomie 0.5ppm. Dodatkowo RSP2 dysponuje wejściem i 
wyjściem sygnału zegarowego 24MHz, zrealizowanymi na złączach MCX. Dzięki
temu pierwszemu możemy zwiększyć stabilność częstotliwości doprowadzając 
zewnętrzny sygnał zegarowy z dokładniejszego źródła częstotliwości. W drugim
przypadku sam RSP2 może funkcjonować jako źródło częstotliwości wzorcowej 
dla innych urządzeń.
RSP2 do komunikacji z komputerem posiada port USB 2.0 typu B 
(drukarkowy), który odpowiedzialny jest również za zasilanie odbiornika. Prąd 
pobierany przez RSP2 wynosi około 170mA bez zasilania zewnętrznych 
urządzeń przez złącze antenowe. Całość zamknięta jest w niedużej, 
wytrzymałej obudowie o wymiarach 98x86x32mm i wadze 112gr.

Sprzęt to nie wszystko
W przypadku urządzeń SDR o ich możliwościach decyduje w głównej mierze 
oprogramowanie do nich przeznaczone. W przypadku RSP2 producent nie tylko
pracuje nad wszechstronnością urządzenia, ale również nad tym, żeby można 
go było używać z wieloma programami i na różnych platformach systemowych.
W przypadku RSP1 lista programów była całkiem pokaźna, natomiast do RSP2 
lista ta jest sukcesywnie od momentu premiery uzupełniana. Obecnie 



sterowniki dostępne są praktycznie dla każdego systemu operacyjnego, 
począwszy od Windows, poprzez Linuxa, Mac, Rasspberry PI, skończywszy na 
Androidzie. W przypadku tego ostatniego nie ma jeszcze (luty 2017) dostępnej 
aplikacji współpracującej z RSP2, ale jest szansa że takowa się pojawi, jak to 
było w przypadku modelu RSP1.
Dedykowanym oprogramowaniem do RSP2 pod system Windows jest SDRuno, 
do pobrania za darmo ze strony producenta odbiornika. Pozwala on na 
wykorzystanie wszystkich funkcji i możliwości urządzenia. Najciekawszą cehą 
tego oprogramowania jest możliwość uruchomienia 16 wirtualnych odbiorników
w obrębie pasma o szerokości 10MHz. Umożliwia to śledzenie wielu stacji i 
transmisji na szerokim wycinku pasma radiowego. Dodatkowo użytkownik ma 
do dyspozycji skalibrowany wskaźnik S-metr i mocy sygnału, filtry o 
regulowanej szerokości, automatyczną regulację wzmocnienia z możliwością 
wpływu na charakterystykę jej działania, system redukcji szumów i zakłóceń 
oraz panele do rejestracji odbieranych sygnałów i bazy danych częstotliwości. 
RSP2 pod kontrolą SDRuno może funkcjonować również jako pan-adapter do 
transceivera dzięki możliwości obsłudze interfejsu CAT i współpracy z 
programem OmniRig.

Program mimo złożoności, po niewielkiej wprawie jest łatwy w obsłudze. Na 
pewno przyzwyczajenia wymaga jego budowa graficzna oraz fakt, że 
poszczególne panele funkcjonują jako niezależne okienka. Umożliwia to z kolei 
na łatwe skonfigurowanie wyglądu programu i dostosowanie do indywidualnych
potrzeb. SDRuno umożliwia również współpracę z innymi odbiornikami SDR, 
pod warunkiem dostępności do nich dedykowanych bibliotek ExtIO.
Innym, równie zaawansowanym programem współpracującym z RSP2 jest 
SDR-Console V3. Na stornie producenta dostępna jest wersja posiadająca od 
razu wszystkie niezbędne pliki potrzebne do działania odbiornika pod kontrolą 
tego programu.



Innymi programami współpracującymi z RSP2 są HDSDR, CubicSDR czy GNU 
Radio. Dostępne są również biblioteki ExtIO, dzięki którym można uruchomić 
odbiornik pod kontrolą programów korzystających z tej możliwości, chociażby 
pod starszymi wersjami popularnego SDR Sharp. Dla miłośników lotnictwa 
dostępna jest również wersja programu dump1090 współpracująca z RSP2. 
Umożliwia ona odbiór i dekodowanie danych ADS-B z transponderów lotniczych
na częstotliwości 1090MHz, a po ich przesłaniu do programu typu Virtual Radar
Serwer – wizualizację ruchu lotniczego w najbliższej okolicy.
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