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MT8222A „BTS MASTER”
– wielofunkcyjny analizator stacji 
bazowych

Siła reklamy powodu-
je, że często podświadomie 
przechwytujemy różne hasła 
wydobywające się z głośni-
ków naszych radioodbiorni-
ków lub telewizorów i bez-
wiednie je powtarzamy, na-
wet wtedy, gdy nas mocno 
irytują. Każdy z nas zwró-
cił chyba uwagę na pewne-
go młodzieńca, który żąda 
ostatnio Internetu wykrzyku-
jąc przy tym do nas groź-
nie. Internet jest dla niego 
prawdopodobnie pojęciem 
dość abstrakcyjnym, więc 
werbalizowanie zachcianek 
przychodzi mu dość ła-
two. Ów młodzieniec nie 
ma bowiem pojęcia o tym, 
z jakimi trudnościami tech-
nicznymi mogą się wiązać 
jego żądania, Problem staje 
się szczególnie istotny, gdy 
okaże się, że dostęp do 
Internetu należy zapewnić 
w słabo zurbanizowanym 
obszarze, gdzie nie ma 
odpowiedniej infrastruk-
tury technicznej. W jego 
przypadku sensownym roz-
wiązaniem wydają się być 
systemy łączności bezprze-
wodowej. Będą nimi zain-
teresowani zresztą nie tylko 
dostawcy Internetu, mamy 
przecież jeszcze operato-
rów telefonii komórkowej, 
wszelkiego rodzaju służby 
(straż, policja, pogotowie, 
wojsko itp.), dla których 

W Elektronice Praktycznej nie często opisujemy przyrządy takie, jak 
w niniejszym artykule. Wynika to z faktu, że stosunkowo rzadko podobne 
urządzenia trafiają do naszego redakcyjnego laboratorium. Przyczyną tego 
jest z kolei ich bardzo wąska specjalizacja, a zatem i niewielkie grono 
użytkowników – Czytelników EP potencjalnie zainteresowanych stosownymi 
recenzjami. 

łączność bezprzewodowa 
znajduje zastosowanie do 
komunikacji z mobilnymi 
patrolami i wysuniętymi na 
rubieże posterunkami. Jak 
widać w „eterze” robi się 
dość tłoczno, tym bardziej, 
że poszczególne systemy 
powinny być dla siebie zu-
pełnie niewidoczne. 

Niezbędne są więc od-
powiednie  technologie 
i uregulowania prawne. 
Istotne staje się zapewnie-
nie parametrów wszystkich 
elementów tworzących in-
frastrukturę techniczną. 

Na budowaniu nowych 
stacji przekaźnikowych, 
masztów, anten oczy-
wiście nie kończy się 
zadanie operatora da-
nego systemu. Nie 
mniej wysiłku musi 
on wkładać w utrzy-

mywanie wszystkich 
parametrów technicz-

nych już w czasie eks-
ploatacji urządzeń. Trudno 

sobie wyobrazić, by było 
to możliwe bez wykorzy-
stywania skomplikowanych 
przyrządów i mierników. 
Przykładem może być opi-
sany niżej przenośny, wie-
lofunkcyjny analizator stacji 
bazowych MT8222A „BTS 
Master” – jeden z najnow-
szych wyrobów firmy An-
ritsu

Charakterystyka przy-
rządu

„BTS Master” to ideal-
ny przyrząd dla inżynierów 
zajmujących się instalacją 
i utrzymaniem różnorod-
nych sieci bezprzewodo-
wych, w szczególności będą 
go wykorzystywać konser-
watorzy stacji bazowych 
WiMAX. Opracowano go 
w sposób niezwykle prze-
myślany, o czym świad-
czy łatwość obsługi mimo 
znacznego skomplikowania 
zarówno samego urządzenia, 
jak i pomiarów, które przy 
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frastrukturę techniczną. 
Na budowaniu nowych 

stacji przekaźnikowych, 

parametrów technicz-
nych już w czasie eks-

ploatacji urządzeń. Trudno 

jego pomocy są wykonywa-
ne. Na uznanie zasługuje 
zintegrowanie wielu funkcji 
przy zachowaniu stosunko-
wo niewielkich rozmiarów 
i wagi. Cechy te sprawia-
ją, że doskonale nadaje się 
do pracy w warunkach te-
renowych. Nie trzeba przy 
tym dodawać, że marka 
producenta jest gwarantem 
uzyskiwania bardzo dokład-
nych, powtarzalnych i wia-
rygodnych wyników pomia-
rów. 

Przyrząd MT8222A „BTS 
Master” może być wykorzy-
stywany jako: 

– analizator widma pra-
cujący w paśmie od 
100 kHz do 7,1 GHz, 

– analizator kabli i an-
ten (10 MHz do 4 GHz 
z możliwością rozszerze-
nia do 6 GHz), 

– selektywny miernik mocy 
w paśmie od 10 MHz 
do 7,1 GHz, 

– analizator nadajników 
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Wi M a x ,  W – C D M A /
HSDPA,  GSM/GPRS/
EDGE, cdmaOne, CDMA 
2000, CDMA2000 1xEV–
DO,

– analizator interferencji 
(100 kHz do 7,1 GHz),

– s k a n e r  k a n a ł o w y 
(100 kHz do 7,1 GHz), 

– szerokopasmowy moni-
tor mocy (100 kHz do 
50 GHz),

– bardzo dokładny mier-
nik mocy (50 MHz do 
6 GHz), 

– analizator T1/FT1,
– analizator T3/T1/FT1,
– analizator stopy błędów 

E1,
– generator fali ciągłej.

„BTS Master” posia-
da wbudowaną opcję Bias 
Tee (12 V–24 V), jest też 
wyposażony w odbiornik 
GPS z dołączaną anteną ze-
wnętrzną będącą na wyposa-
żeniu standardowym. Dane 
pomiarowe mogą być łatwo 
archiwizowane przez opro-
gramowanie „Master Softwa-
re Tools”, które również jest 
dostarczane standardowo. 
Oprogramowanie to umoż-
liwia ponadto łatwą analizę 
i ocenę pracy mierzonych 
systemów. Przyrząd posiada 
wewnętrzną pamięć Flash 
służącą do przechowywania 
wyników pomiarów oraz 
nastaw, jednak możliwości 
te są zdecydowanie 
większe, gdy zostanie 
użyta karta Compact 
F l a s h , 

większe, gdy zostanie 
użyta karta Compact 

dla której gniazdo znajduje 
się w tylnej części obudo-
wy. Karta taka umożliwia 
ponadto dość wygodne prze-
noszenie danych, ale czyn-
ność ta jest również możli-
wa poprzez sieć etherneto-
wą 10/100 Base–T, a także 
interfejs USB 2.0. 

Do przełączania trybów 
pracy, wprowadzania da-
nych, wyboru nastaw itp. 
służy wygodna klawiatura 
„kalkulatorowa” rozszerzona 
o pokrętło obrotowe i kla-
wisze przesuwu kursorów. 
Większość klawiszy oprócz 
typowych funkcji numerycz-
nych ma „podpięte” również 
funkcje dodatkowe. Jest też 
grupa czterech „twardych” 
klawiszy wykorzystywanych 
do szybkiego wchodzenia 
w najczęściej powtarzane 
opcje. W trakcie pomiarów 
można korzystać z sześciu 
markerów, które ułatwiają 
wykonywanie obliczeń. Du-
żym udogodnieniem podczas 
archiwizacji wyników jest 
automatyczne dodawanie 
znacznika czasowego (daty 
i godziny). W wewnętrznej 
pamięci można zarejestro-
wać ponad 1000 ścieżek 
i tyle samo nastaw przyrzą-
du. Wyniki są prezentowane 
na dużym, czytelnym wy-
świetlaczu LCD. Mogą mieć 
formę wykresów, histogra-
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mów, tabel, a nawet w po-
staci analogowego miernika 
wskazówkowego. Analiza-
tor „BTS Master” pozwala 
też definiować ograniczenia 
mierzonych sygnałów, dzię-
ki którym możliwe jest pro-
wadzenie testów pass/fail. 
W przypadku przekroczenia 
któregoś z takich ograniczeń 
generowany jest odpowiedni 
alarm. 

Przyrząd z oczywistych 
względów będzie wykorzy-
stywany w terenie i z tego 
względu został wyposażony 
w akumulator zapewniający 
nieprzerwaną pracę przez 
3 godziny, ale zewnętrzna 
ładowarka pozwala na kon-
tynuowanie pracy w trak-
cie ładowania akumulatora. 
Przed uszkodzeniami me-
chanicznymi zabezpiecza 
solidny futerał, który po 
rozłożeniu pełni funkcję 
podnóżka. W czasie trans-
portu miernik wraz z ca-

łym niezbędnym oprzyrzą-
dowaniem jest umieszcza-
ny w walizce sprawiającej 
wrażenie niemal pancernej 
ochrony. Brak jej wprawdzie 
zamka szyfrowego, ale za to 
przewidziano zamknię-
cie na dwie solidne 
kłódki, co nie jest 
bez znaczenia, jeśli 
weźmiemy pod 
uwagę nie 
m a ł ą  ( o j 
nie małą!) 
w a r t o ś ć 
przyrządu. 

C e c h ą 
wyróżnia jącą  przyrząd 
MT8222A „BTS Master” 
w porównaniu z wcześniej-
szymi modelami są zaimple-
mentowane w nim dodatko-
we funkcje bardzo przydat-
ne podczas codziennej pra-
cy inżynierów. Jedną z nich 
jest możliwość pracy w try-
bie analizatora bitowej sto-
py błędów E1 (E1 Bit Error 

Rate Tester BERT). Pomia-
ry mogą być prowadzone 
w systemach z kodowaniem 
liniowym AMI i HDB3 
z ramkowaniem PCM30 
i PCM31 z wykorzystaniem 
predefiniowanych scenariu-

s z y  t e s t o -
wych lub 
scenariuszy 
własnych. 

Wykrywane 
są błędy ramek 

i bitów, alarmy AIS 
i RAI. Można dokonywać 

pomiarów Vpp, CRC, prowa-
dzić testowanie synchroni-
zacji ramki i wzorca, badać 
przesunięcie zegara i ramek. 
Badanie bitowej stopy błę-
dów wymaga prowadzenia 
pomiarów w długim cza-
sie. MT8222A może więc 
tworzyć dziennik zdarzeń, 
72–godzinny histogram na-
grywający aktywność nośnej 
2 Mb/s–E1, w tym trans-
mitowanych danych. Przy-

padkowy charakter błędów 
i bardzo długie odstępy 
czasu, jakie najczęściej wy-
stępują pomiędzy kolejnymi 
zdarzeniami mogą znacznie 
utrudniać moment ich za-
obserwowania. Dla ułatwie-
nia zastosowano więc odpo-
wiednie alarmy generowane 
w przypadku wystąpienia 
błędu. 

Wart podkreślenia jest 
fakt, że „BTS Master” jest 
przystosowany do wyko-
nywania pomiarów WiMax 
mobile, co jest innowacyj-
nym posunięciem w ska-
li światowej, jeśli chodzi 
o przyrządy przenośne. 
MT8222A „BTS Master” 
może być wyposażony 
w opcje pomiarów RF, de-
modulacji oraz pomiarów 
z powietrza (Over The Air) 
systemu WiMAX mobile.
Jarosław Doliński, EP
jaroslaw.dolinski@
ep.com.pl
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