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תוכן המצגת

SDRמהו 
התפיסה

הגדרה
בעולם SDRסטאטוס של 

ב"ארה 
אירופה 

ישראל
מגמות בעולם
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התפיסה
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התפיסה

המרה של האות באנטנה: רדיו תוכנה אידיאלי

Computer- like architecture ,שני מרכיבים בסיסיים:
) Windows+חומרה של מחשב (תוכנה + חומרה : פלטפורמה 
)  תוכנת אפליקציה( waveforms -צורות גל  

הוספת צורות גל כפי  –waveform portability -תכונה עיקרית  
שמוסיפים תוכנות אפליקציה במחשב

Rationale (SDR Forum):
multi-mode, multi-band and/or multi-functional  wireless 
devices that can be enhanced using software upgrades
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)המשך(התפיסה 
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  SDR Forum–הגדרות 

SDR:
Radio in which some or all of the physical layer functions are 
Software Defined

Waveform
The set of transformations applied to information to be transmitted 
and the corresponding set of transformations to convert 
received signals back to their information content. 
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קצת היסטוריה

1984
)היום E-Systems  )Raytheonי "פתוח רדיו תוכנה ראשון ע

1992
Joseph Mitola בו פעם ראשונה מוגדר מושג , מפרסם מאמרSoftware 
Defined Radio

1995
בדיקת היתכנות מסתיימת בהצלחה–SPEAKeasyפרויקט 

1999
JTRS יוצא לדרך
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)המשך(קצת היסטוריה 
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)המשך(קצת היסטוריה 
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JTRSפרויקט : ב"ארה
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תפיסה מבצעית

http://www.reuters.com/home�
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U.S. Ground Tactical RF Communications Market Gaps

Source: Marine Corps SYSCOM C4 Tactical Roadmap

Presenter
Presentation Notes
EPLRS-Enhanced Position Location Reporting SystemTHHR-Tactical Hand Held Radio
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Software Communication Architecture

JTRS–SCA2.2.2תקן מחייב במכשירי 
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Domains JTRS

Ground Mobile Radio - GMR
BOEING –בלן ראשיק

Northrop Grumman ,Rockwell Collins ,BAE  ו–HARRIS –בלני משנהק

HMS–Handheld, Manpack and Small Form Fit
General Dynamics –בלן ראשיק

Rockwell Collins ,BAE  ו–THALES –בלני משנהק

AMF -  Airborne, Maritime and Fixed  
Lockheed Martin - קבלן ראשי

BAE, General Dynamics, Northrop Grumman ,Raytheon –בלן משנהק

ViaSat –בלן ראשי ל ק- MIDS

JEM–JTRS Enhanced MBITR
THALES
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Domains JTRS

NED–Network Enterprise Domain
WNW - BOEING )Wideband Network Waveform (

ITT - SRW )Soldier Radio Waveform(

BAE–LINK 16

Raytheon–EPLRS
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סטאטוס

:GAOי דוח של "עפ GMR Domainמצב של 

http://www.reuters.com/home�
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JTRS EDM - engineering development model

XCVRS

PAs

Presenter
Presentation Notes
התחל עם פתיחה חזקה, הרלבנטית לנושא ולקהל שלך. פנה אל תחומי העניין של הקהל שלך. האנרגיה והגישה שלך קובעים את הטון ומספקים מומנטום לפגישה.הנחיה היא תהליך המסייע לאנשים לתקשר ולעבוד ביחד. צור סביבה פתוחה שתאפשר פתרון בעיות ושינוי.
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דור ביניים

– JTRSמוצרים  like , תואמיSCA:
PRC-152  , רדיוHH  שלHARRIS קיים בשוק

PRC-117G(V)1(C)  שלHARRIS קיים בשוק
  FLEXNET  שלRockwell Collins/THALES

Flexnet Four

Flexnet One

PRC-117G(V)1(C

PRC-152
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EESOR:  אירופה
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SDR אירופאי

SDR Demonstrator:מספר מדינות ביצעו פרויקטים לבדיקת היתכנות של 
Finland )ELEKTROBIT(

Germany/France )THALES(
  Italy ) חברתSELEX(

SDR  שלSELEX:

  ESSORל  הוחלט על הקמת קונסורציום אירופאי "בעקבות פעילות הנ
European Secure SOftware Radio :

http://www.reuters.com/home�
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SDR  אירופאי- EESOR

http://www.reuters.com/home�
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SDR  אירופאי- EESOR

http://www.reuters.com/home�
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ישראל
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תעשיה אווירית

SDR  אוויריARC 840D
  SCA2.2תאימות ל 

חיצוני HPAמגבר , ארבע ערוצים

אופציה - L-Band, ץ"מה 400–30: תחום תדר
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ELBITמוצרי 

SDR7200
SCA2.2תאימות ל  

על הפלטפורמה HPAכולל שני מגברי , שני ערוצים 

אופציה–L-Band, ץ"מה 512–2: תחום תדר
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)המשך( ELBITמוצרי 

Handheld  - SDR7200HH
SCA2.2תאימות ל 

רחבת סרט: repositoryשתי צורות גל ב  

וצרת סרט

ץ"מה 512–30: תחום תדר 

  GPS–ווידיאו ו 

ג"ק 1: משקל כולל סוללה
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מגמות בעולם
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רדיו קוגניטיבי
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SDR בשוק האזרחי

:תחנות בסיס סלולריות
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SDR  המשך(בשוק האזרחי(

ציוד לחובבי רדיו
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!תודה 


	Slide Number 1
	תוכן המצגת
	Slide Number 3
	התפיסה
	התפיסה (המשך)
	הגדרות – SDR Forum 
	קצת היסטוריה
	קצת היסטוריה (המשך)
	קצת היסטוריה (המשך)
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	U.S. Ground Tactical RF Communications Market Gaps 
	Software Communication Architecture
	Domains JTRS
	Domains JTRS
	סטאטוס
	Slide Number 17
	דור ביניים
	Slide Number 19
	SDR אירופאי
	Slide Number 21
	SDR אירופאי - EESOR
	Slide Number 23
	תעשיה אווירית
	מוצרי ELBIT
	מוצרי ELBIT (המשך)
	Slide Number 27
	רדיו קוגניטיבי
	SDR בשוק האזרחי
	SDR בשוק האזרחי (המשך)
	Slide Number 31

