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Tetra Smart Solutions

Urządzenie
telemetryczne

Urządzenie telemetryczne 
Tetra z solarem



TTS-1000 jest „gotowym do użycia” zestawem testowym 
Tetra do pomiaru w terenie, który może być użyty do 
pomiaru siły sygnału RF Stacji Bazowej Infrastruktury Tetra 
równocześnie z wszystkimi sąsiadującymi komórkami. Zestaw 
zabudowany jest do kompaktowej walizki typu Pelicase  
i może być obsługiwany niezależnie, bez konieczności użycia 
zewnętrznego komputera PC.

Zasilanie jest dostarczane do urządzenia wykorzystując 
gniazdo zapalniczki bezpośrednio z akumulatora 
samochodowego lub opcjonalnie z zasilacza 12V lub 24V.
Akcesoria takie jak kabel do gniazda zapalniczki, odbiornik 
GPS, przedłużacz do odbiornika GPS, antena magnetyczna, 
pamięć flash i oprogramowanie do analizy znajdują się  
w zestawie.

Po włączeniu TTS-1000 parametry sieci Tetra i tryb pracy mogą 
być skonfigurowane przy użyciu ekranu dotykowego. Interfejs 
przedstawia między innymi:  częstotliwość sieci Tetra, ilość 
skanowanych kanałów, numery MCC i MNC, urządzenie ISSI  
i odległość w metrach między każdym pomiarem.

Ponieważ pomiar jest dokonywany nie tylko ze stacji bazowej, do której 
zalogowane jest urządzenie, ale również z wszystkich sąsiadujących 
komórek, nałożenie komórek jest łatwe do sprawdzenia i w mało 
prawdopodobnej sytuacji, kompletnego wyłączenia stacji bazowej 
pozostałe pokrycie może być przeanalizowane.

Po rozpoczęciu pomiaru wyświetlane są następujące wartości: 
współrzędne GPS, poziom sygnału odbiorczego jako wartość –dBm, 
liczba podanych stacji bazowych i liczba dostępnych satelitów oraz 
odległość do następnego punktu pomiarowego. Zapisanych może 
być do 9999 zmierzonych rekordów danych w standardowym pliku 
csv, łącznie ze znacznikiem czasu. Po zakończeniu pomiaru dane 
mogą być skopiowane na pamięć flash do późniejszej analizy na 
komputerze obsługującym jakikolwiek arkusz kalkulacyjny lub też 
dane mogą być przekonwertowane do graficznej mapy pomiaru 
bazującej na Google Maps.

Mapa zasięgu RF przy użyciu Google Maps

TTS-1000 Zestaw testowy Tetra 
do pomiaru w terenie

Obsługa urządzenia

Przekrój terenu


