Testowanie i Monitoring Stacji Bazowej systemu TETRA

Wprowadzenie do testowania i monitorowania Stacji Bazowej Tetra

▪

Obydwie opcje monitorowania stacji bazowej TETRA (R8-TETRA_BSM) i testowania stacji
bazowej TETRA T1 (R8-TETRA_BSTI) posiadają ten sam interfejs operacyjny.

▪

Opcja monitorowania stacji bazowej (TETRA R8-TETRA_BSM) może być zakupiona i działać,
jako samodzielna aplikacja.

▪ Użytkownik może przełączać się pomiędzy opcjami na bieżąco, jeśli są włączone/zakupione.
▪

Zakup aplikacji testowania stacji bazowej TETRA T1 obejmuje również aplikację do
monitorowania stacji bazowej TETRA.

▪

Istnieje możliwość aktualizacji opcji monitorowania stacji bazowej TETRA do opcji testowania
stacji bazowej TETRA T1.

▪

Mobilny kod kraju (MCC), mobilny kod sieci (MNC), kod koloru stacji bazowej (BCC) i lokalny
kod obszaru (Larea) są dekodowane i wyświetlane tylko w aplikacji testowania stacji bazowej
TETRA T1.

▪ Obie opcje przeprowadzają pełne pomiary parametryczne nadajnika, poprzez połączenie
bezpośrednie lub połączenie antenowe OTA.
▪

Opcja testowania stacji bazowej TETRA T1 posiada dodatkowe testy nadajnika i odbiornika do
pomiaru BER/MER.

Pierwsze włączenie zasilania
1. Uruchom przyrząd/Włącz zasilanie
2. Naciśnij zielony przycisk zasilania
3. Poczekaj, aż załaduje się konfiguracja
4. Naciśnij niebieski przycisk „TEST”

Wybierz „Test Mode”
Na stronie 2 wybierz “TETRA Base Station’’

Wybierz „Test Mode”
Wybierz „T1 Mode’’ lub „Monitor Mode”

RX – Tony testowe i głosowa pętla zwrotna
Ta funkcja działa w każdym typie połączenia dupleksowego.
Przykład:
Skonfiguruj połączenie grupowe:
Wybierz „Call Type” i„ Group ”z menu rozwijanego
Wybierz „Select Group”, aby radio wysłało przydziały grupowe podczas rejestracji.
Wybierz grupę, do której chcesz zadzwonić
Wybierz „Call Mobile”
Radiotelefon TETRA wyświetli identyfikator połączenia grupowego 777 na swoim wyświetlaczu.
Naciśnij PTT, aby obserwować pomiary TX
Zwolnij PTT
Wybierz „Voice Loopback”
Zmieniaj tony w menu, aby usłyszeć je w głośniku radia
Wybierz „Voice”
Naciśnij PTT i mów do mikrofonu, aby nagrać wiadomość
Zwolnij PTT. Nagrana wiadomość będzie odtwarzana wielokrotnie, dopóki nie zostanie
wybrane ustawienie „OFF”
Uwaga. Można wykonać ręczny test czułości RX:
Wybierz „RF Level”, a następnie strój/zmieniaj wartość poziomu, do momentu gdy radio przestanie
być słyszalne <-116 do -120 dbm to typowy poziom zerwania połączenia.

Pełnoekranowe wyświetlacze graficzne
Wykresy słupkowe

Wykresy słupkowe przedstawiają graficzną reprezentację mierzonych parametrów.
Oznaczone kolorem pozytywny/negatywny, jak na ekranie głównym.
Białe znaczniki wskazują na limity/granice parametrów.
Indywidualne limity/granice mogą być regulowane przez operatora.
Wybór klasy mocy zmienia limity dla tej klasy radia.

Analizator widma

Analizator widma powinien być już znany, ponieważ jest kopią głównego analizatora widma ze
standardowego R8100. Dodano do niego funkcje dotyczące TMO,
Przeglądając strony menu, możemy zobaczyć nowe dostępne funkcje.
Start/Stop Częstotliwości
Tryb wyświetlania
− Funkcja Max Hold jest przydatna do przechwytywania serii TDMA.
Markery
Tryby Markerów
− Tryb Delta jest przydatny do pomiaru przepustowości kanału
Regulowany SPAN/zakres.

Profil mocy

Widok kanału TDMA
2 Markery do analizy czasowej
Przełączniki Markerów do regulacji Mkr1 lub Mkr2.

Ekran konstelacji
Standardy Konstelacji QPSK
Graficzne przedstawienie:
Błędów fazowych
Błędów amplitudy
Modulacja I/Q

Limity testowe

To menu pozwala operatorowi ustawić własne limity dla każdego mierzonego parametru TMO.
Limity te są odzwierciedlone na ekranie Wykresów Słupkowych.
Ustawienie każdego parametru służy do automatycznego obliczania wyników
pozytywnych/negatywnych.
Powrót do ustawień domyślnych przywraca wszystkie limity ustalone według standardu ETSI.

Rodzaje połączeń
Każdy rodzaj połączenia może być wykonany indywidualnie na i z radiotelefonu TETRA.
Ind Duplex - Jednoczesny TX i RX
Ind Simplex PTT do TX.
Grupa PTT do TX
Wywołanie Telefon - TX oraz RX
SDS i DGNA Wysyłanie i odbieranie krótkich wiadomości tekstowych , Przypisywanie i cofanie
przypisywania grup dynamicznych OTA. Połączenia Awaryjne (Emergency)
Słuchanie otoczenia....(operacja tajna) Głośnik radiowy jest zablokowany, mikrofon jest
włączony.
Wszystkie te opcje można aktywować lub wyłączyć za pomocą oprogramowania radia.
Inicjację połączenia i połączenia można wykonać za pomocą wywołania MS Radio lub BS R8100.

Tryb działania BST T1
1. Podłącz RF stacji bazowej do portu I/O
urządzenia mierzonego (BST) RF.
2. Na stronie 2 z 2 wybierz „Monitor Port” i ustaw
na RF I/O.
3. W zależności od mocy wyjściowej stacji
bazowej tłumienie może wymagać regulacji.
4. Wprowadź częstotliwość Downlink stacji
bazowej.
5. Lub wybierz za pomocą opcji “CHANNEL PLAN”
Uwaga: Parametry kanału łącza zwrotnego są
ustawione w planie kanałów. Wprowadzenie
częstotliwości bezpośrednio wykorzysta ten plan
do automatycznego zdefiniowania parametrów
pasma częstotliwości . “UPLINK”
Urządzenie wyświetli:
Automatyczna synchronizacja
synchronizacja ze stacją bazową.
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Po osiągnięciu synchronizacji wyświetli się
komunikat TETRA signal detected
Jeśli stacja bazowa przesyła sygnał T1, zostanie
to wyświetlone, jako TETRA T1 Detected
Kanał, typ T1, MNC, MCC, BCC i LA są
dekodowane i wyświetlane.
Wszystkie pomiary BST są teraz wyświetlane na
żywo na wyświetlaczach cyfrowych i graficznych

Wyświetlacze graficzne
Klawisz “ Graphical Displays” zapewnia dostęp
do podglądu pełnoekranowego dla:
•
•
•
•

Wykresów słupkowych
Widma
Profilu Mocy
Konstelacji

Górne i dolne mini wykresy
Klawisz “Graphical Displays” zapewnia dostęp
do podglądu pełnoekranowego dla:
•
•
•
•

Wykresów słupkowych
Widma
Profilu Mocy
Konstelacji

Górne i dolne mini wykresy

Ustawienia planu kanałów

Ustawienia limitów testowych

Automatyczny Test nadajnika
Jeśli radiotelefon TETRA jest połączony
prawidłowo i nastąpiło połączenie, wyniki testu
zostaną obliczone i wyświetlone na bieżąco
Aby zapisać wyniki, wybierz:
Test Results

Wyniki testu i zapis do pliku
Jeżeli zostanie podłączone urządzenie USB do
przyrządu przycisk Export to CSV staje się
aktywny.
Na dysku(USB) zostanie utworzony folder o
nazwie „Freedom” podfolder o nazwie „TETRA
BST” i podfolder o nazwie “Results”
Ten sam folder będzie miał podfolder o nazwie
“Screen Shots”
Zrzuty ekranu są w formacie jpg
Można zapisać w dowolnym momencie,
wciskając jednocześnie Shift + 0 w dowolnym
momencie.

Testowanie TETRA T1

Testowanie TETRA T1
Istnieją dwa tryby działania:
User Defined oraz Base Station Specific
W opcji User Defined [zdefiniowane przez
użytkownika] operator może wybrać:
1. Typ sygnału pasma częstotliwości
• Automatyczna odpowiedź na prawidłowe sygnał
testowy T1 Downlink i ustawienie odpowiednio do
niego Uplinku
• Do wyboru:
TCH 7.2
SCH/F
STCH+STCH
SCH/HU+SCH+HU
TCH/S
TCH/2.4 N=1
TCH/4.8 N=1

2. Tryb sygnału UPLINK
Automatyczny
TX ON
Nadawanie
Odbiór
Pętla zwrotna
Manualne Nadawanie

Uwaga: Użytkownik tego trybu musi posiadać
wiedzę i znajomość stacji bazowej i jej procedur
testowych T1 MNC, MCC i BCC są ustawione w
planie kanałów w celu obsługi powyższych
wyborów dla prawidłowego kodowania/
dekodowania szyfrowania.

Ekran planu kanałów

Prawidłowy przepływ sygnału T1> Wyszukiwanie> Znaleziono> Sprawdzanie> Połączony
Wybierz przycisk TEST T1, aby wykonać i zobaczyć pomiary

Ekran wyników testu

Ekran pomiarów T1 Motorola MTS1 lub Dimetra Selected
Ustawienia RF dla testu RX Uplink BER / MER
Motorola MTS i Dimetra to wstępnie
ustawione profile testowe dla producentów
Pomiary Downlinkowe TX
Pomiary Uplinkowe są wyświetlane na
ekranie BS OEM

Testowanie TETRA T1
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