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Generator wektorowy 
SMBV100A
Sygnały GPS, Galileo i cyfrowych interfejsów 
komunikacyjnych generowane za pomocą jednego 
urządzenia

Najnowsza aktualizacja oprogramowania wektorowego generatora 
sygnałów Rohde & Schwarz SMBV100A pozwala na generowanie 

sygnałów przeznaczonych do testowania odbiorników GPS 
i  Galileo. Ponadto, umożliwia prowadzenie pomiarów w  czasie 

rzeczywistym oraz badanie zachowania się układów w  warunkach 
odpowiadających prawdziwym scenariuszom użytkowania, 

z  symulowaniem różnych dróg propagacji sygnału i  przesłaniania 
satelitów.

Wielu operatorów sieci komórkowych, 
a  także niezależnych serwisów interneto-
wych oferuje swoim klientom dodatkowe 
usługi uzależnione od miejsca, w  którym 
się znajdują. Pozwala to na dostosowywanie 
treści prezentowanej np. na telefonie lub in-
nym urządzeniu mobilnym do tego, co otacza 
użytkownika. Oczywiście, wymaga to przede 
wszystkim wyznaczenia lokalizacji klienta, co 
najczęściej jest realizowane z użyciem global-
nych systemów nawigacji satelitarnej (GNSS 
– Global Navigation Satellite Systems).

Odbiorniki GNSS są coraz częściej na 
stałe zintegrowane z telefonami komórkowy-
mi. Jednakże poprawność działania takiego 
odbiornika musi być przetestowana, zarów-
no na etapie projektowania, jak i produkcji. 
Liczba testów, które zazwyczaj się przepro-
wadza, jest dosyć duża. Mierzy się między 
innymi czas potrzebny na wyznaczenie po-
zycji po włączeniu zasilania, czułość odbior-
nika oraz dokładność pozycjonowania.

Ponieważ nowoczesne telefony komórko-
we w zdecydowanej większości obsługują tak-

że bezprzewodowe standardy komunikacji na 
krótkie odległości, takie jak Bluetooth i  Wi-Fi 
(IEEE 802.11g/n), idealnym rozwiązaniem by-
łoby zastosowanie do omawianych pomiarów 
generatora sygnałów, który obsługuje wszystkie 
wymienione standardy, w tym sygnały GNSS.

Rysunek 1. Główne menu modułu GNSS 
pozwala na wybranie podstawowych 
ustawień symulacji
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Generator wektorowy SMBV100A

SMBV100A – uniwersalny wektorowy generator 
sygnałów GNSS

Generator wektorowy firmy Rohde & Schwarz typu SMBV100A 
dzięki nowemu oprogramowaniu stał się właśnie takim uniwersal-
nym źródłem sygnałów GNSS. Oprócz bardzo dużej precyzji działa-
nia, wyróżnia się teraz dodatkowymi funkcjami, które pozwalają na 
symulowanie w zaawansowany sposób działania satelitów systemów 
nawigacji GPS i Galileo. Symulacje mogą być prowadzone niezależnie 
lub dla obu systemów jednocześnie, co umożliwia testowanie odbior-
ników, które wyznaczają pozycję w oparciu o oba systemy nawigacji 
naraz, tj. w tzw. trybie hybrydowym. Tryb ten pozwala na zwiększenie 
dokładności ustalania lokalizacji, a w niektórych sytuacjach w ogóle 
umożliwia jej wyznaczenie, gdyż w wielu miastach, w wyniku prze-
słonięcia się satelitów, odbiorniki nie mają możliwości odbioru sygna-
łów od odpowiednio wielu nadajników jednego systemu.

Oprogramowanie do symulowania sygnałów GNSS zaimple-
mentowane w SMBV100A pozwala na skonfigurowanie wielu opcji, 
tak aby dopasować je do konkretnych potrzeb danego użytkownika 
oraz na dobranie odpowiedniego zestawu testów potrzebnych na eta-
pie prototypowania lub produkcji (rysunek 1).

Generator wektorowy SMBV100A pozwala na bezpośrednie wy-
twarzanie sygnałów w wielu różnych standardach, co czyni go unikal-
nym w tej klasie przyrządów. Obsługuje standardy GSM/EDGE, 3GPP 
z  HSPA oraz LTE. Pozwala na symulowanie komunikacji Bluetooth 
i Wi-Fi. Umożliwia nadawanie sygnałów audio z modulacją FM (w tym 
z RDS) oraz w standardach HD Radio, Sirius, XM Satellite Radio i DAB.

Większość nowoczesnych odbiorników GNSS obsługuje wspoma-
gany tryb wyznaczania pozycji, który znacząco skraca czas potrzebny 
na jej obliczenie. AGPS (Assisted GPS) wymaga pobrania dodatko-
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Seria STM32F0 – Entry-Level CortexTM-M0 MCU

Rodzina mikrokontrolerów STM32 została 
rozszerzona o now  serię STM32F0, przeznaczon  
do aplikacji realizowanych dotychczas przez 
8- i 16-bitowe MCU. Umożliwia ona rozszerzenie 
funkcjonalności dotychczasowych produktów 
niskim kosztem. Równocześnie wykorzystywana 
jest STM32-DNA z pełn  gam  produktów.
 ARM 32-Bit CortexTM-M0 CPU (maks. 48 MHz)
 VCC 2,0 V do 3,6 V
 Pamięć FLASH 16 i 64 kbyte

Dostępna jest również szeroka gama narzędzi 
rozwojowych.
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Rysunek 2. Okno definiowania parametrów wielotorowej propa-
gacji sygnału satelitarnego

Rysunek 3. Wizualizacja położenia satelitów w symulowanej 
chwili. Na ilustracji pokazano przypadek korzystania z konstelacji 
hybrydowej, z różnicowaniem aktywnych i nieaktywnych sateli-
tów za pomocą kolorów. Satelity z prefiksem G należą do systemu 
GPS, a z prefiksem E do Galileo
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wych danych przez sieć komórkową, zamiast 
z satelitów nadających z szybkością 50 bitów 
na sekundę. Oprogramowanie do symulo-
wania GNSS wbudowane w  SMBV100A 
generuje dane dla AGPS, które następnie 
mogą być przesłane do telefonu za pomocą 
aktywnego połączenia radiowego. Dzieje się 
to równocześnie z generowaniem sygnału sa-
telitarnego docierającego do odbiornika.

Łatwość użytkowania, szybkie testy
Dzięki nowemu oprogramowaniu, przete-

stowanie odbiornika na etapie budowy prototy-
pu lub w trakcie produkcji wymaga od użytkow-
nika wydania tylko kilku poleceń. Wystarczają 
one do przeprowadzania skomplikowanych 
pomiarów z  uwzględnieniem złożonych sce-
nariuszy dla maksymalnie 12 symulowanych 
satelitów. Aby umożliwić szybkie prowadzenie 
szerokiego zakresu różnorodnych testów, symu-
lator GNSS w SMBV100A został wyposażony 
w  szereg trybów pracy przystosowanych do 
specyficznych potrzeb różnych typowych apli-
kacji. Okno ich wyboru pokazano na rysunku 1.

Pomiary w trakcie prototypowania
Testowanie odbiornika RF, jego odporności 

na korelację skrośną i  zakłócenia, przeprowa-
dzane są przede wszystkim w trakcie budowy 
prototypu urządzenia. Wymagają sygnałów 
z jednego lub więcej satelitów. Ich liczba i po-
ziom docierającego sygnału może się różnić, 
ale dla zapewnienia powtarzalności wyników, 
satelity, z których jest odbierany sygnał, nie po-
winny znikać za horyzontem. Dlatego pomiary 
tego typu przeprowadza się w trybie symulacji 
statycznej. Odbierane sygnały wydają się po-
chodzić od satelitów nieporuszających się, choć 
ich liczba i charakterystyka nadawania może się 
zmieniać.

Testy funkcji chipsetów
Chcąc przeprowadzać testy chipsetów na 

etapie ich projektowania lub implementacji 
w urządzeniach, najlepiej skorzystać z trybu sy-
mulacji automatycznej lokalizacji. Jest to najlep-
szy z trybów do szybkiego wykonania pomiaru 
czasu potrzebnego na wyznaczenie pozycji. 
Specjalnie na potrzeby tego trybu generator zo-
stał wyposażony w  zestaw predefiniowanych 
miast na różnych kontynentach, dla których 
zdefiniowano rzeczywisty możliwy układ sate-
litów. Symulator automatycznie dobiera wtedy 
do 12 z nich, tak by najlepiej pasowały do kon-
stelacji dostępnej w danej pozycji i chwili. Jest 
to możliwe dzięki plikowi z almanachami, które 
pozwalają na automatyczne obliczenie ścieżek 
satelitów. Ponadto, nowe pliki almanachów 
można pobrać z Internetu. Są one aktualizowa-
ne co tydzień.

Jednak tryb automatycznej lokalizacji nadaje 
się nie tylko do pomiarów symulujących nieru-
chomy odbiornik. Pozwala także na prowadzenie 
pomiarów np. w  trakcie wirtualnej przejażdżki 
po Manhattanie, czy np. wokół Koloseum. Auto-

matyczne zmienianie sygnałów satelitów w cza-
sie rzeczywistym pozwala generatorowi tworzyć 
praktycznie dowolne scenariusze.

Złożone testy w warunkach 
rzeczywistych

Ostatnim trybem symulacji jest lokalizacja 
użytkownika. Pozwala on na przeprowadzanie 
wyczerpujących testów funkcjonalnych, obej-
mujących wrażliwość na krótko- i  długookre-
sowe przysłanianie satelitów oraz wielotorową 
propagację sygnałów, tak jak w warunkach rze-
czywistych. Oczywiście, tak samo jak w trybie 
automatycznej lokalizacji, także i  tu możliwe 
jest symulowanie poruszania się odbiornika. 
Użytkownik ma pełną kontrolę nad liczbą i do-
borem symulowanych satelitów oraz nad pozio-
mem emitowanego przez nie sygnału. Możliwe 
jest zmienianie poziomu sygnału, włączanie 
i  wyłączanie go w  czasie rzeczywistym bez 
wstrzymywania pracy generatora, dzięki cze-
mu odbiornik nie traci synchronizacji. Pozwala 
to m.in. na symulację przejazdu przez miasto, 
gdzie niektóre z satelitów są blokowane przez 
wysokie budynki, czy nawet wjazdu do tune-
lu, gdzie sygnały ze wszystkich satelitów nagle 
przestają docierać do odbiornika przez jakiś 
czas. Nie stanowi problemu też zasymulowanie 
sytuacji, gdy po wyjeździe z tunelu do odbiorni-
ka trafią sygnały pochodzące z innych satelitów 
niż wcześniej, co pozwala zbadać reakcję bada-
nego urządzenia, gdy zachodzi potrzeba resyn-
chronizacji.

Ponieważ w  miastach nierzadko sygnał 
z  satelitów odbija się od budynków i  dociera 
do odbiornika wielotorowo z  przesunięciem 
fazowym, w  SMBV100A zaimplementowano 
również funkcję symulacji takiej sytuacji. Użyt-
kownik może niezależnie dla każdego satelity 
zdefiniować sposób podziału sygnału na wiele 
torów. Łącznie sygnały mogą być propagowane 
16 ścieżkami. Dla każdej z nich można oddziel-
nie wskazać poziom sygnału i jego opóźnienie, 
co widać na rysunku 2.

Aby jeszcze bardziej zbliżyć symulacje 
do warunków rzeczywistych, możliwe jest 
uwzględnienie w  konfiguracji generatora 
wpływu troposfery i jonosfery na propagację 
fal radiowych (rysunek 3).

Pomiary na etapie produkcji
Pełne testy wyznaczania pozycji są 

rzadko wykonywane na etapie produkcji 
urządzeń, gdyż zajmują zbyt wiele czasu. 
Zazwyczaj wystarczy jedynie upewnić się, 
że podstawowe funkcje odbiornika działa-
ją poprawnie i że antena została poprawnie 
podłączona. Najlepszym sposobem jest prze-
łączenie generatora w specjalny tryb, w któ-
rym używany jest tylko jeden satelita, niepo-
ruszający się względem odbiornika. Operator 
generatora wybiera najpierw tryb statyczny, 
a następnie zmniejsza siłę sygnału do takiego 
poziomu, by sprawdzić czułość odbiornika.

Podsumowanie
Nowe oprogramowanie generatora R&S 

SMBV100A pozwala ma wykonanie różno-
rodnych, kompleksowych pomiarów urzą-
dzeń korzystających z  systemów lokalizacji 
satelitarnej GPS i/lub Galileo. Ponadto, jest 
w  pełni funkcjonalnym generatorem o  bar-
dzo dobrych parametrach, który pozwala na 
symulowanie wielu popularnych standar-
dów komunikacyjnych.

Marcin Karbowniczek, EP

Podstawowe parametry symulatora GNSS w  generatorze wektorowym SMBV100A:
•	 Obsługa	 częstotliwości	 GPS	 L1	 i  L2	 oraz	 Galileo	 E1,	 symulowanie	 konstelacji	 hybrydowych.
•	 Symulowanie	 konstelacji	 nawet	 z  12	 satelitami	 w  czasie	 rzeczywistym	 (brak	 potrzeby	
wcześniejszego	 przygotowania	 fal	 do	 transmisji).

•	 Elastyczne	 tworzenie	 scenariuszy,	 wliczając	 poruszanie	 się	 odbiorników	 (import	 pozycji	
w  standardzie	 NMEA),	 wielotorową	 propagację  sygnałów,	 dynamiczną	 kontrolę	 tłumienia	 sygnału,	
wpływ	 atmosfery,	 bez	 potrzeby	 stosowania	 dodatkowych	 narzędzi	 programowych.

•	 Nieograniczony	 czas	 symulacji	 z  możliwością	 zmieniania	 konfiguracji	 satelitów	 „w  locie”	 bez	 utraty	
synchronizacji	 odbiornika.

•	 Tryb	 symulacji	 nadzorowanej	 przez	 użytkownika	 umożliwiający	 pełną	 kontrolę	 nad	 wszystkimi	 jej	
parametrami,	 w  tym	 import	 danych	 nawigacyjnych	 w  standardzie	 RINEX.

•	 Obsługa	 predefiniowanych	 i  wybranych	 przez	 użytkownika	 scenariuszy	 wspomagania	 AGPS,	 wraz	
z  tworzeniem	 danych	 potrzebnych	 do	 wspomagania.

Wektorowy	 generator	 sygnałów	 Rohde	 &	
Schwarz	 SMBV100A	 ma	 parametry	 typowo	
spotykane	 w  znacznie	 droższych	 urządzeniach,	
dzięki	 czemu	 jego	 cena	 jest	 bardzo	 atrakcyjna.	
Pozwala	 na	 generowanie	 sygnałów	 o  mocy	
do	 +24  dBm	 z  częstotliwością	 do	 6  GHz.	
Maksymalna	 szerokość	 pasma	 RF	 wynosi	
528  MHz.	 Obsługuje	 takie	 standardy	 cyfrowe,	
jak:	 WiMAX,	 3GPP	 FDD,	 HSPA	 i  LTE,	 które	
mogą	 być	 bezpośrednio	 konfigurowane	 za	
pomocą	 intuicyjnego	 interfejsu	 użytkownika.	
Wbudowany	 modulator	 pozwala	 również	 na	
generowanie	 sygnałów	 w  paśmie	 podstawowym,	
dzięki	 czemu	 nie	 ma	 potrzeby	 korzystania	
w  tym	 celu	 z  dodatkowego	 komputera	 PC.


