
 

 

 

 

 
 

R8100 TETRA TMO 

Instrukcja obsługi 
 

 
 

  



 

 

Wstęp 
 

Niniejszy dokument zawiera wskazówki zapewniające opis wszystkich głównych funkcji, cech 

charakterystycznych i powiązanych pomiarów urządzenia. 

 

Uruchomienie (Przycisk Power On) 

 

R8100 włączy się w domyślnym trybie analogowym lub ostatnio używanym ustawieniu wstępnym. 

Poniżej pokazana jest domyślna konfiguracja analogowa bez wstępnie załadowanego ustawienia. 

Poczekaj, aż plik konfiguracyjny zostanie załadowany, jak pokazano na pasku komunikatów. 

 

 
Pasek komunikatów 

 

Jeżeli ostatnio załadowaną konfiguracją PRESET była konfiguracja TMO, to jej nazwa pojawi się na 

domyślnie ustawionym pasku komunikatów, a urządzenie uruchomi się w trybie testowym TMO 

 

Wybierz przycisk TETRA TMO, aby rozpocząć pomiary. 

 

 
 

  



 

 

Wybieranie aplikacji TMO 

 

Wybierz przycisk „TEST”, aby wyświetlić zakładkę menu, jak poniżej 

Wybierz przycisk „Test Mode”  

 

 
 

 

Wszystkie dostępne zainstalowane opcje Testów Radiowych pojawią się w dolnym menu wyboru. 

 

Wybierz TETRA TMO 

 

 
 

  



 

 

Wybierz przycisk TETRA TMO, aby uruchomić i skonfigurować ustawienia operacyjne. 

 

 
 

W polu „TETRA TMO” wyświetli się „sync in progres xx seconds” 

Po kilku sekundach pole wyświetli status „Active” 

 

 
 

  



 

 

Konfigurowanie parametrów kanału i sieci 
 

Uwaga: Tę część procedury można pominąć, jeśli testowane radio mobilne już wcześniej 

zaprogramowało swoje parametry w Planie kanałów (Channel Plan) R8100 lub przywołało je z 

zapisanego ustawienia wstępnego. Ponieważ R8100 będzie emulować PRAWDZIWĄ stację bazową i 

sieć, należy koniecznie upewnić się, że częstotliwości i ustawienia sieciowe testowanego radia są znane 

i powielone w planie kanałów R8100 przed podłączeniem radia. 

 

Plan kanałów został opracowany z myślą o wszystkich pasmach, wszystkich odstępach między kanałami 

i offsetach dupleksowych rozmieszczonych na całym świecie. 

 

Ustawienia planu kanałów 

Wybierz „Channel Plan” 

Wybierz „Band” i wybierz swoje pasmo z menu rozwijanego. 

Wybierz główny kanał kontrolny „MCCH” i wprowadź kanał operacyjny 

Przykład: 3600 = baza dla 390 000 MHZ 

Wybierz „TS” i wprowadź przedział czasowy, którego chcesz użyć podczas dokonywania 

pomiarów 

Wybierz „Channel Offset” i wprowadź przesunięcie operacyjne z menu rozwijanego 

Przesunięcia kanałów... 0 Hz. +6,25 kHz, -6,25 kHz, +12,5 kHz, -12,5 kHz. 

Wybierz „Duplex Offset” i wprowadź przesunięcie operacyjne z menu rozwijanego. Prawidłowe 

przesunięcia są ograniczone przez wybrane pasmo. 

Wybierz „Operating Mode”, Normalny lub Odwrotny: Dupleks + lub - ustawia TCH powyżej lub 

poniżej częstotliwości MCCH. 

 

Końcowe częstotliwości wysyłania/pobierania TCH są obliczane automatycznie na podstawie 

powyższych ustawień.  

 

  



 

 

Ustawienia sieci 
 

Wybierz „MCC” mobilny kod kraju i wprowadź swój kod operacyjny  

Wybierz „MNC” kod sieci komórkowej i wprowadź kod operacyjny 

“BCC” Kod koloru stacji bazowej (nie jest potrzebny do nawiązania połączenia) 

 „Larea” Lokalny kod obszaru (nie jest potrzebny do nawiązania połączenia) 

Wybierz „Main Screen”, aby powrócić do wyświetlania menu głównego 

 

Uwaga: Klawisz menu „Frequency” umożliwia bezpośrednie wprowadzenie tylko częstotliwości MCCH. 

Ustawienia wszystkich innych parametrów kanału i sieci są ustawione jak wyżej. W polach MCCH i TCH 

zamiast numerów kanałów pojawi się „Direct Entry”. 

 

 
 

  



 

 

Obszary wyświetlania ekranu głównego 
 

Ekran główny ma kilka obszarów wyświetlania, które pokazują ustawienia, status, pomiary cyfrowe i 

pomiary graficzne.  

 

 
 

 

TETRA TMO 
 

„Self Synch in progress” i licznik czasu w sekundach. 

W przypadku niezarejestrowania radia lub zerwania połączenia, automatyczna synchronizacja 

uruchamia się ponownie po 30 sekundach w celu automatycznego ponownego nawiązania połączenia. 

„Active” Auto synchronizacja jest zakończona i jesteśmy gotowi nawiązać połączenie (rejestrację) z 

radiem. 

Status rejestracji mobilnej 

Mobile SSI:                        Group SSI: 

 

Są to pola danych przesyłane przez podłączone radio po udanej rejestracji. 

 

Ustawienia i wyświetlanie statusu konfiguracji  

 

Pomiary cyfrowe (TX) 

 

 
  



 

 

Wyświetlane pomiary są oznaczone kolorami Pozytywny/Negatywny dla specyfikacji ETSI lub limitów 

testowych zdefiniowanych przez użytkownika. Zielony = pozytywny, czerwony = negatywny 

 

Wyświetlacze graficzne 
 

Dwie strefy wyświetlania graficznego można zaprogramować na dwa z pięciu możliwych wyborów. 

Zarówno górny, jak i dolny wyświetlacz mogą być dowolnie wybrane do wyświetlania: Widma. Profilu 

mocy, symboli, trajektorii lub wykresów słupkowych. 

Ponadto każdy ekran można rozszerzyć w trybie pełnoekranowym. 

 

 
 

 

Połączenie mobilne i rejestracja radiowa 
 

1. Podłącz radiotelefon za pomocą odpowiednich adapterów do portu RF I/O urządzenia R8100. 

Uwaga: jeśli znane są straty zewnętrznego kabla, ich wartość można wprowadzić, jako offset w 

standardowym menu „Settings” R8100 

 

Wybierz przycisk „Settings”, „Systems Settings”, Strona 3 z 5,”RF Level Offset->ON”, “RF IN/OUT 

Offset”, Wprowadź wartość. Naciśnij klawisz Esc, Esc, aby powrócić do ekranu głównego. 

 

2. Włącz radio i wybierz odpowiednią sieć i grupę, z którą chcesz się połączyć i przetestuj. 

           Radio może być włączone wcześniej procedura połączenia będzie taka sama. 

 

3. Radio będzie skanować listy częstotliwości i sieci w poszukiwaniu prawidłowej i autoryzowanej sieci. 

Jeżeli połączenie nie zostanie nawiązane należy sprawdzić poprawność, co najmniej jednego 

nieprawidłowego ustawienia. 

 

 



 

 

4. Po znalezieniu prawidłowej sieci radio wyemituje sygnał dźwiękowy, na wyświetlaczu wskaże 

MNC/MCC, z którym się połączy, oraz wskaźnik paska usługi. Na koniec wyśle swój identyfikator 

rejestracyjny SSI (identyfikator subskrybenta) i identyfikator grupy SSI do R8100 

 

5. R8100 wyświetli dane rejestracyjne radia 

 

 
 

 

Funkcje i cechy pomiarów 
 

Wybór rodzaju połączenia  

Wybierz „Call Type” 

Wybierz żądany typ z menu rozwijanego 

 

 
 

Ind Duplex Type to dwukierunkowe połączenie Duplex i może być używane do wykonywania ciągłych 

pomiarów. Alternatywnie, “Phone Type”.  

 

  



 

 

Pomiary ręczne 
 

1. Wybierz „Call Type”, przewiń do pozycji „Ind Duplex” i naciśnij „Enter” 

2. Wybierz „Call Mobile” 

3. Odbierz połączenie przychodzące do radia. 

4. Obserwuj cyfrowe i graficzne wskaźniki pomiaru R8100 

5. Pomiary są oznaczone kolorami: zielony-spełnia, czerwony-nie spełnia; standardów ETSI i 

wyświetlone na wyświetlaczu głównym i na wykresach słupkowych. 

6. Umożliwienie szybkiej oceny ogólnego stanu radia. 

 

Negatywny  Pozytywny 

 

 

 
 

 

Funkcje AutoTestu 
 

Dostępne są trzy funkcje AutoTestu do mierzenia, rejestrowania i zapisywania wyników testów w celu 

uzyskania historii radia i/lub do dostarczenia wydruku czynności związanych z naprawą i utrzymania 

RMA: 

 

TX Test 

Na ekranie głównym wybierz „TX Test” 

− Wybierz „Burst Samples” i wprowadź liczbę impulsów (domyślnie jest to 100) 

− Wybierz „Start Test” 

 

Wyświetlacz pokaże wartości bieżące pomiarów Prąd, Minimum, Maksimum i Średnia dla wszystkich 

parametrów TX. Oznaczony kolorem pozytywny/ negatywny. 

 

  



 

 

 

− Wybierz „Main Screen”, aby powrócić 

 

Pomiary są automatycznie zapisywane w pliku „Test Results”. 

 

Ekran Ustawień  Ekran pomiarów 

 

 

 
 

 

Test czułości RX 
 

− Na ekranie głównym wybierz “RX Test” 

− Poziom początkowy to domyślnie -100dBm  

− Poziom kroku to domyślnie 2dB 

 

Operator może je zmienić, wybierając i wprowadzając nowe poziomy. 

 

− Wybierz „Start RX Test” 

 

R8100 obniży poziom wyjściowy RF, a następnie wyśle CMD Reg do radia na każdym kroku i zgłosi 

poziom, na którym radio nie reaguje. 

 

  



 

 

Wynik jest automatycznie dodawany do pliku „Test Results” 

 

 
 

Kontrola pętli mocy (PLC) 
 

Radia TETRA mogą regulować moc nadawania na podstawie poziomu siły odbieranego sygnału (RSSI). 

 

Uwaga: Nie wszystkie radia są skonfigurowane do wykonywania tej funkcji, ale są zaprogramowane 

tak, aby wykorzystywały swoją pełną moc przez 100% czasu. 

Wybierz „PLC Test” 

Wybierz „Start Test” 

 

R8100 ustawia wyjściowy poziom sygnału RF na poziomy RSSI określone przez ETSI, przy których radio 

musi dostosować swoją moc wyjściową TX. Może to potrwać kilka sekund czasu reakcji na nowy RSSI. 

Dokładność jest określona przez ETSI +/- 2dB od wartości nominalnej. 

 

Wyniki testu są automatycznie zapisywane w pliku „Test Results” 

 

 
 

 

  



 

 

Plik wyników testu 
 

Wyniki testu można wyświetlić na dowolnym ekranie AutoTestu, wybierając przycisk „Test Results” w 

każdym menu. 

 

Wyniki są automatycznie nadpisywane przy kolejnym uruchomieniu testów. 

Z tego menu plik można zapisać na dysku USB w formacie .csv. 

 

“Operator ID” Wybierz, aby wprowadzić identyfikator operatora 

“Mobile ID” Wybierz, aby wprowadzić identyfikator mobilny lub numer seryjny  

“Clear Results” Czyści wszystkie pola 

“Export to CSV” Wysyła plik do zainstalowanego napędu USB R8100. 

Uwaga: Dysk USB musi być obecny, aby ta opcja pojawiła się w menu. 

 

 
 

  



 

 

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 czyli czułość odbiornika. 

  



 

 

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 radiotelefonuTETRA. 

 

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. 


