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VLASTNICKÁ PRÁVA
Tato publikace ani její části nesmí být žádným způsobem kopírovány, znovu vydávány, překládány nebo
převáděny do elektronické formy bez předchozího písemného souhlasu TESLA.
Informace obsažené v tomto návodu se vztahují pouze k součástí systému TERA v titulním listu. Další verze
a modifikace mohou být vytvářeny bez předchozího oznámení uživatelům verze stávající. TESLA se snažila,
aby informace obsažené v návodu byly postačující a bez chyb. TESLA nenese žádnou odpovědnost za chyby,
opomenutí a škody vyplývající z použití těchto informací. Odpovědnost TESLA za chyby je omezena pouze na
opravu těchto chyb a níže uvedený poradenský servis.
Uživatel by se měl seznámit se základy obsluhy daného produktu. Pokud se při obsluze produktu v titulním
listu vyskytnou nějaké problémy, kontaktujte prosím:
TESLA
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9 - Vysočany
www.tesla.cz
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1.1. Úvod
Tento dokument je uživatelský návod k obsluze počítačového programu TERAview.
Jedná se o produkt vyvinutý v České republice. Všechna práva na tento produkt jsou vyhrazena TESLA.
Nabídka, případně dodávka tohoto produktu nebo služeb s produktem spojených neobsahuje předání
těchto vlastnických práv.
Před použitím produktu se prosím dobře seznamte s tímto návodem a se všemi provozními
a bezpečnostními upozorněními. Dodržováním provozních a bezpečnostních opatření lze předejít poškození
součinných zařízení, či zraněním a úrazům obsluhy. Provozní a bezpečnostní upozornění jsou v dokumentu
označeny takto:
Pozor!: Takto formátovaný text značí provozní a bezpečnostní upozornění.
Produkt používejte pouze předepsaným způsobem a pro uvedené oblasti použití. Při předávaní produktu
třetím osobám předejte spolu s ním i tento dokument.

1.2. Popis a použití
Program TERAview je určen pro konfiguraci a diagnostiku bezdrátové radonové měřící nebo regulační
sítě TERA od výrobce TESLA. Umožňuje stahovat, zobrazovat a exportovat naměřená data. Program
TERAview komunikuje s bezdrátovými prvky v měřící sítí pomocí Centrální jednotky systému TERA připojené
k počítači přes USB rozhraní. Centrální jednotka je vybavena anténou pro rádiovou komunikaci
s bezdrátovými prvky v měřící síti. Návod a více informací k centrální jednotce naleznete na webu:
http://www.tesla.cz/ .
Před připojením centrální jednotky k PC je třeba stáhnout a nainstalovat ovladače viz. odstavec
„Instalace“.
Program TERAview lze využít v systémech:
A) TERA systém pro měření koncentrace radonu (Obrázek 1)
B) TERA systém pro regulaci koncentrace radonu (Obrázek 2)

Obrázek 1 - TERA systém pro měření koncentrace radonu
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Obrázek 2 - TERA systém pro regulaci koncentrace radonu
Popis měřícího systému - Přenosnou radonovou sondu lze libovolně rozmístit v měřených objektech díky
nezávislému bateriovému nebo akumulátorovému napájení. Výdrž baterie nebo akumulátoru po plném
nabití je více jak 1 rok. Sonda autonomně nepřetržitě měří a zpracovává výsledky ve 4 minutových
intervalech z kterých průběžně počítá hodnotu krátkodobé koncentrace radonu ( 1 hodinový klouzavý
průměr – průměr z 15 po sobě jdoucích 4 minutových zpracování). Počítá také dlouhodobou hodnotu
koncentrace radonu (24 hodinový klouzavý průměr). Sonda si ukládá do vnitřní paměti časové záznamy
hodnot koncentrace radonu, včetně hodnot teploty a vlhkosti (typicky v intervalu 1 hodina). Dále jsou do
paměti sondy časově zaznamenávány také naměřená energetická spektra (typicky v intervalu 12 hodin).
Naměřené hodnoty se mohou bezdrátově stahovat ze sond do centrální jednotky a PC buď kontinuálně
během měření nebo jednorázově po skončení měření. Centrální jednotka dokáže z jednoho místa stahovat
data až z 16-ti sond najednou. V centrální jednotce jsou data znovu ukládána do paměti.
Popis regulačního systému - Měřící sondy radonu rozmístěné v objektu bezdrátově předávají své
aktuální hodnoty koncentrace radonu do centrální jednotky. Centrála vyhodnocuje tyto informace a na
základě naměřené (nastavené) hodnoty úrovně koncentrace vyšle povel do aktuátoru (do systému lze
zapojit bezdrátový aktuátor nebo využít aktuátor přímo v centrální jednotce), který je drátově propojený se
silovým relé. Silové relé zapne ventilátor, který sníží koncentraci radonu v objektu . Po naměření nízké
koncentrace radonu aktuátor dostane povel vypnout ventilátor. Tento cyklus se opakuje podle stoupající
nebo klesající objemové aktivity radonu v budově.
Sonda se umisťuje do libovolného místa v měřené místnosti, zpravidla děrovaným dnem dolů, ale není
to podmínkou. Dno sondy nesmí být ničím zakryté. V případě časově kontinuálního stahování dat ze sondy
do centrály nebo v případě nasazení sondy v regulačním systému musí být sonda umístěna v radiovém
dosahu centrální jednotky. Vzdálenost ( rádiový dosah) mezi sondou a centrálou je cca 600 m ve volném
prostoru, v budově závisí na počtu zdí, materiálu, odrazech atd. Na centrále lze monitorovat sílu radiového
signálu bezdrátové radonové sondy. V případě potřeby lze prodloužit rádiový dosah použitím další vložené
radonové sondy nebo použitím radiového retranslátoru.
Jednotlivé bezdrátové prvky sítě mezi sebou vzájemně komunikují a předávají si data pokud jsou
v rádiovém dosahu, vytvářejí tzv. bezdrátovou síť typu MESH, kde každý prvek komunikuje s každým. Pro
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jednoznačné rozlišení prvků v aktuálně vystavěné síťové topologii je každému prvku při prvotním připojení
do sítě ( při tzv. vytvoření bondu) přidělena tzv. MESH síťová adresa (číslo) 1 až 16. V různých síťových
topologií může daný jeden prvek vždy získat jinou MESH adresu.
Pro úspěšnou konfiguraci jednotlivých bezdrátových prvků do měřícího systému je třeba také znát číslo
radiového kanálu, na kterém prvek komunikuje a tzv. P2P adresu, která jednoznačně určuje fyzickou
identifikaci prvku v bezdrátové síti. Oba tyto parametry jsou uvedeny na výrobních štítcích jednotlivých
prvků. Číslo radiového kanálu lze softwarově měnit a musí být stejné jako číslo radiového kanálu centrály.
P2P adresa je neměnitelná a v jedné měřící bezdrátové síti nesmějí být prvky se stejnou P2P adresou. P2P
adresa centrály může být shodná s jiným prvkem v síti.
Tuto verzi programu lze použít s následujícími typy prvků:
- centrála
TCR3 – OS3.08 NP
TCR4 – OS3.08 NP
TCR4A
- sonda
TSR2 – OS3.08 NP
TSR3
- aktuátor
TAR2 – OS3.08 NP
- retranslátor TRR2 – OS3.08 NP
Návody a více informací k jednotlivým prvkům bezdrátové sítě TERA naleznete na webu :
http://www.tesla.cz/ .

1.3. Instalace
Softwarové a hardwarové požadavky na PC:
- Operační systém (OS) Windows XP a vyšší verze
- Rozhraní USB
Pro úspěšnou instalaci ovladače pro Centrální jednotku a programu TERAview postupujte dle tohoto
návodu:
1) Nepřipojujte centrální jednotku k PC.
2) Stáhněte si z webové adresy: http://www.tesla.cz/ aktuální ovladač a program:
TERA USB driver (32bit/64bit).zip
TERAview_vXXX.zip
3) Extrahujte komprimované soubory do libovolného adresáře ve vašem PC.
4) Spusťte instalaci ovladače USB centrální jednotky dle typu vašeho operačního systému (OS):
64bit OS: ... \Driver Installation Tool\x64\McphCdcDriverInstallationTool.exe
32 bit OS: ... \Driver Installation Tool\x86\McphCdcDriverInstallationTool.exe
5) Otevře se průvodce instalací v lokální jazykové sadě. Stiskněte tlačítko „Další“.
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6) Otevře se okno „End User License Agreement“. Zaškrtněte „I accept“ a stiskněte tlačítko „Další“.

7) Otevře se okno úspěšně dokončené instalace ovladače. Stiskněte tlačítko „Dokončit“.
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8) Připojte Centrální jednotku k PC pomocí USB kabelu.
9) V dolním rohu obrazovky budete průběžně informováni o stavu instalace zařízení.

10) Program TERAview spusťte otevřením extrahovaného souboru TERAview_vXXX.exe . Program je
samospustitelný, nevyžaduje žádnou instalaci. Nejprve se otevře varovné hlášení, která upozorňuje na
neexistenci pomocného konfiguračního souboru. Stiskem tlačítka „OK“ se daný soubor vytvoří a spustí se
základní okno aplikace TERAview. Při dalším spuštění TERAview se již varovná hlášení nezobrazuje.
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11) Pokud se zobrazí v pravém dolním rohu aplikace hláška „Connected COM XX“, pak jste úspěšně
připojili centrální jednotku k PC a nainstalovali správně program TERAview. Nyní můžete přejít k výstavbě a
konfiguraci bezdrátové sítě v odstavci „Konfigurace bezdrátové měřící sítě TERA“.

1.4. Popis základního okna aplikace TERAview
Základní okno (viz. obrázek výše) je rozděleno na tři části:
1) Menu lišta – Nabízí 4 rolovací menu:
1) „File“ – Nabízí položku „Exit“ pro ukončení programu a položku „Auto Download“,
umožňující zapnout a nastavit interval automatického stahování a ukládání dat
2) „Configuration“ – s položkami „PC link“, „Wireless“ a „Measuring system“ slouží ke
konfiguraci bezdrátové sítě, měření a připojení k PC,
3) „Data reading“ – Umožňuje zobrazit a stahovat naměřené výsledky z paměti prvků
v bezdrátové síti viz. odstavec „Měření v bezdrátové měřící síti TERA“.
4) „About“ – Otevře okno s informacemi o programu. V tomto okně se rovněž nastavují
přístupová práva. Okno se zavře stiskem tlačítka „OK“.
2) Zobrazovací pole – Slouží k zobrazování aktuálně nastavených a naměřených hodnot.
3) Spodní lišta – Zobrazuje aktuální stav USB připojení centrální jednotky „Connected COM XX“/“No
connection“ připojeno/nepřipojeno k sériovému portu COM XX.
Dále je zde zobrazován aktuální seznam nastalých chyb v provozu bezdrátového
systému „Error messages“ . Typickými chybami mohou být například prvky, které
nekomunikují „Element out of range!“ nebo příliš nízké napětí baterie prvků „Low
battery!“

1.5. Konfigurace bezdrátové měřící sítě TERA – „Configuration/Wireless“
Tato kapitola vás seznámí s postupem prvotní výstavby a konfigurace bezdrátové sítě.Pro úspěšnou
výstavbu a konfiguraci bezdrátové sítě postupujte chronologicky dle tohoto návodu:

1.5.1 Příprava a topologie
Poblíž PC s připojenou centrální jednotkou a nainstalovaným programem TERAview viz. odstavec
„Instalace“ si připravte jednotlivé bezdrátové prvky (prvky), které budou tvořit předpokládanou
bezdrátovou síť (síť). Jednotlivé prvky smontujte a oživte dle přiložených návodů k obsluze. Ponechte
všechny prvky, kromě centrální jednotky, bez externí anténky. Rozvrhněte si plánovanou topologii
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(rozmístění) prvků především s ohledem na plánovaný počet retranslátorů (opakovačů) radiového signálu
pro zvýšení dosahu. Funkci retranslace zastává automaticky i měřící sonda.
Na obrázku níže je vzorový příklad jedné sítě, na které si ukážeme celý postup výstavby a konfigurace sítě.
Jednotlivé prvky jsou popsány v odstavci „popis a použití“.

1.5.2 Volba radiového kanálu
Provozní radiový kanál (kanál) dané sítě lze libovolně volit ze 62 různých předpřipravených frekvenčních
kanálů, jejichž reálné hodnoty frekvencí jsou dány tímto předpisem:
fN [MHz] = 863.15 + N * 0.1 , kde N je číslo radiového kanálu.
Zvolený provozní kmitočet musí být v souladu s oprávněním správce kmitočtového spektra daného území.
Defaultně z výroby jsou všechny prvky nastaveny na doporučený kanál číslo 52, jak také ukazuje
samolepka na výrobním štítku jednotlivých prvků.
V případě provozování více nezávislých sítí na jedné lokalitě je doporučeno dodržet mezi provozními
kanály obou sítí minimální rozestup 5 kanálu. Jelikož je dané provozní frekvenční pásmo 863-869.2 MHz tzv.
volné, tedy není zpoplatněno a mohou v něm pracovat libovolná jiná zařízení, je možné, že na zvoleném
kanále dané sítě může docházet k rušení od jiných zařízení. Pro tyto výše zmíněné případy je možné kanál
přenastavit:
Configuration -> Wireless -> RF Channel change -> Channel setting
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Položka
MESH address:

Channel:
Save
Close

Volba
1-16
Term
All
0-61
-

Popis
Přenastavení radiového kanálu pouze jednotlivých prvků sítě
Přenastavení radiového kanálu pouze centrální jednotky
Přenastavení radiového kanálu na celé síti
Výběr nového čísla radiového kanálu
Stiskem se přenastaví nové číslo radiového kanálu u zvolených prvků
Zavře se okno

Pozor!: Při používání této funkce musí uživatel přesně vědět, co chce udělat. Při nesprávném postupu
může dojít k rozpadu spojení mezi prvky. Nejlépe je vždy přelaďovat celou síť najednou. Po přeladění
rádiového kanálu sítě nebo jednotlivého prvku doporučujeme tuto změnu vyznačit na výrobní štítek prvků
do kolonky „CH:“
Pro další postup konfigurace vzorové sítě necháváme všechny prvky sítě naladěné na doporučeném
kanálu z výroby s číslem 52 a změnu kanálu sítě tedy neprovádíme.

1.5.3 Připojení bezdrátových prvků do sítě
Připojovaný bezdrátový prvek musí být jediný v rádiovém dosahu centrály nebo musí alespoň mít
výrazně silnější signál než ostatní prvky. Toho lze docílit
-

vypnutím napájení ostatních prvků (vypnutí vypínačem nebo vyjmutím baterie)

-

umístěním ostatních prvků např. do plechového uzavřeného kontejneru

-

použitím antény u připojovaného prvku (nejméně spolehlivé, použít jako krajní řešení)

Nyní postupně připojíme samostatně jednotlivé prvky do sítě následujícím způsobem:
3.1) Configuration -> Wireless -> Add bond

3.2) Nastavíme rozmezí rádiových kanálu „Channel start:“, „Channel stop:“, na kterých má
centrální jednotka hledat připojovaný prvek. Známe-li číslo rádiového kanálu připojovaného prvku
z výrobního štítku na pozici „CH:“, zadáme do obou políček toto číslo.V případě naší vzorkové sítě
zadáváme 52 až 52. Neznáme-li rádiový kanál připojovaného prvku musíme pro vyhledání zadat
celý rozsah radiových kanálů 0 až 61 a vyhledávání bude trvat delší dobu.
3.3) Stiskneme tlačítko „Search“ pro vyhledání prvku.
3.4) Centrála vyhledá prvek s nejsilnějším radiovým signálem (prvek s namontovanou externí
anténou) a vypíše na obrazovku jeho P2P unikátní adresu „P2P address:“. Zkontrolujeme, zda
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zobrazená P2P adresa je shodná s P2P adresou připojovaného prvku. P2P adresa prvku je napsána
na výrobním štítku prvku na pozici „P2P:“. Na řádku „Info:“ se zobrazí informace o připojovaném
prvku – defaultně informace o rádiovém modulu, verzi operačního systému a verzi firmware.
Uživatelsky je možné tyto informace změnit – viz. 1.5.8.
3.5) Vybereme vhodnou síťovou adresu MESH pro daný prvek „Requested MESH address:“.
Centrální jednotka může komunikovat až s šetnácti prvky, tedy v síti lze přidělit MESH síťové adresy
1 až 16. Libovolnému prvku lze v zásadě přidělit libovolnou volnou síťovou adresu MESH. Avšak máli být v síti použit retranslátor nebo měřící sonda s funkcí retranslace, musí být těmto prvkům
přidělena nejnižší možná síťová adresa MESH.

3.6) Stiskneme tlačítko „Set Bond“ pro přidání a uložení prvku s požadovanou MESH síťovou
adresu do realizované sítě. Informační okno ohlásí úspěšné přidání prvku do sítě, stiskneme
tlačítko „OK“. V nově přidanému prvku je automaticky přenastaven radiový kanál na radiový kanál
centrální jednotky (pokud byl rádiový kanál prvku jiný než centrální jednotky).

Pokud byl připojovaný prvek již dříve přibondován v jiné síti, je zobrazeno varovné okno s informací o
tomto stavu a nabízí volbu , zda i přesto prvek přidat do nové sítě „ANO“ nebo prvek nepřidavát „NE“.
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Když se pokusíme k síti přibondovat prvek, který je již do sítě zařazen s jinou adresou, objeví se varovné
hlášení s upozorněním, že púvodní adresu je nutné po přibondování nové adresy odbondovat samostatně.

3.7) Doporučujeme přidělenou síťovou adresu MESH a radiový kanál zapsat i na výrobní štítek
připojeného prvku do kolonky „MESH:“ a „CH:“.
3.8) Odmontujeme externí anténu z připojeného prvku (pokud byla použita).
3.9) Nyní můžeme znovu přejít na bod 3.1) a přidat do sítě další prvek nebo okno zavřít stiskem
tlačítka „Close“.
V tomto bodě jsme v případě vzorové sítě na radiovém kanálu 52 přidali 4 prvky. Dle pravidla v bodu3.5)
jsme retranslátoru přiřadili nejnižší MESH adresu 1. Přehled P2P adres a MESH adres prvků vzorové sítě je v
tabulce.
Prvek
Prvek 1
Prvek 2
Prvek 3
Prvek 4

P2P adresa
21
118
17
67

MESH adresa
1
2
3
4

Popis
retranslátor
sonda
sonda
aktuátor

1.5.4 Odebrání bezdrátového prvku ze sítě
V případě potřeby změny topologie nakonfigurované sítě nebo její kompletní zrušení lze prvky odebrat
ze sítě následujícím postupem:
4.1) Configuration -> Wireless -> Remove bond
4.2) Vyberte adresu „MESH:“ prvku, který chcete odebrat a stiskněte tlačítko „Read“. Vyčkejte na
vyhledání prvku a zobrazení identifikačních informací „Info:“. Jako vzorový příklad odebíráme
prvek s adresou MESH: 1.
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4.3) Před stiskem tlačítka „Remove“ pro odstranění prvku ze sítě lze zaškrtnout rozšířené možnosti
odebrání:
„Remove in terminal only“
„Remove all bonds“
„Remove“

Odebere jeden zvolený prvek ze sítě pouze v paměti centrální
jednotky.
Odebere všechny prvky ze sítě pouze v paměti centrální jednotky.
Nejsou-li zaškrtnuté možnosti výše, odebere zvolený prvek ze sítě
v paměti centrální jednotky a vymaže záznam o připojení k centrální
jednotce v paměti prvku.

Pokud se odebírá ze sítě nefunkční (nedostupný) prvek, je nutné použít možnost odebrání pouze
v centrále „Remove in terminal only“. Použití „Remove“ by vedlo k ohlášení chyby.
4.4) Zobrazí se dotazovací okno na potvrzení odebrání prvku. Stiskněte tlačítko „Ano“.

4.5) Zobrazí se informační okno o úspěšném odebrání prvku ze sítě. Stiskněte tlačítko „OK“
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4.6) Chcete-li odebrat další prvek pokračujte znovu v bodě 4.2) nebo stiskněte tlačítko „Close“ pro
zavření okna. V případě odebrání všech prvků ze síítě se zobrazí informační okno “No elements are
bonded“.

1.5.5 Konfigurace MESH sítě
Nastavíme a zkontrolujeme zbývající parametry jednotivých prvků v síti následujícím způsobem (pro
vzorovou siť):
5.1) Configuration -> Wireless -> MESH configuration
5.2) Stiskněte tlačítko „Read“ pro načtení všech známých informací o doposud vystavěné radiové
síti. Zjišťování může trvat delší dobu. Během načítání parametrů lze načítání zastavit tlačítkem
„Stop“. Je-li u některé pozici zobrazen otazník „?“ je daný prvek nebo parametr nedostupný.

Jednotlivé parametry znamenají:
„Routing hops:“

„Channel:“
„ID“
„Function“

„RF power“

„RSSI“

„Voltage“
„P2P“

Počet rádiových skoků v síti 0-15. Pro síť s žádným retranslačním prvkem se
zadává počet 0. V případě existence retranslačních prvků v síti je třeba zadat
počet, který je roven počtu retranslačních bodů v síti + 1.
Číslo radiového kanálu sítě. Stiskem tlačítka s číslem kanálu lze číslo kanálu
sítě změnit viz. odstavec „Volba radiového kanálu“
Mesh adresa jednotlivých prvků v síti.
Funkce jednotlivých prvků v síti.
„not assigned“ – není přiřazeno, prvek se neúčasní měření
„repeater“ – retranslátor
„actuator“ – aktuátor
„radon probe“ - radonová sonda
Vysílací radiový výkon jednotlivých prvků v síti. Hodnotu výkonu lze změnit
při stisku tlačítka s hodnotou výkonu viz. odstavec „Nastavení vysílacího
výkonu“.
hodnota síly přijímaného radiového signálu jednotlivých prvků v síti v pořadí
prvek/centrální jednotka v rozmezí 40 až 100, přičemž vyšší číslo znamená
vyšší sílu přijímaného signálu a tedy větší spolehlivost spojení.
Napětí baterie nebo akumulátoru jednotlivých prvků v síti.
P2P adesa jednotlivých prvků v síti.
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5.3) Nastavíme parametry „Routing hops:“ , „Channel:“ , „Function“ , „RF power“ dle tabulky výše
a dle požadavků na vlastnosti sítě. Zavřeme okno tlačítkem „Close“. V případě vzorové sítě bude
nastavení a parametry vypadat přibližně jako v následující okně:

1.5.6 Rozmístění prvků
Přišroubujte externí antény na všechny prvky sítě a rozmístěte je na plánovaná místa. Radiový dosah
prvků je ve volném prostoru až 600m, ale podstatně kratší uvnitř budov. Radiové šíření je ovlivněno mnoha
faktory. Především záleží na složení zdí a na obsahu kovových výstuží ve sledovaném objektu a na odrazech
rádiového signálu. Po rozmístění všech prvků sítě znovu spusťte okno konfigurace MESH:
Configuration -> Wireless -> MESH configuration
a stiskněte tlačítko „Read“. Pro bezchybnou funkci rádiové komunikace by načtené hodnoty síly
přijímaného radiového signálu „RSSI“ jednotlivých prvků neměly klesat pod hodnotu 50.
Má-li některý z prvků nízké hodnoty RSSi nebo teprve hledáte vhodné místo pro umístění prvků, můžete
využít okno pro rychlé měření síly radiového signálu vybraného prvku:
Configuration -> Wireless -> RSSI measuring
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Zde se nastaví adresa MESH sledovaného prvku „MESH address:“, časový interval mezi aktuálními
odečty RSSI „Insert delay:“ a stiskne se tlačítko „Measure“. Při každém zobrazení písmena „P“ se zobrazí
aktuální hodnota síly přijímaného rádiového signálu prvku „MESH -> RSSI:“ a centrální jednotky „TERM ->
RSSI:“. Měření se zastaví stiskem tlačítka „Stop“. Pokud se síla signálu nezměří nebo je příliš nízká, objeví se
hlášení „Error FEh“.
Je třeba si uvědomit, že při měření RSSI se zobrazuje síla přijímaného signálu centrály a koncového prvku
rádiové cesty. V případě, že je použitý retranslátor, případně sonda jako retranslátor, nemáme žádnou
informaci o síle přijímaného signálu tohoto prvku ani z jednoho směru. V těchto případech je vhodné
pomocí centrály a jednoho prvku proměřit celou cestu postupně po jednotlivých skocích .

1.5.7 Nastavení vysílacího výkonu
Doporučujeme hodnotu vysílacího výkonu neměnit z továrně nastavené maximální hodnoty 7 (5 dBm).
Při vysokých provozních hodnotách síly přijímaného radiového signálu RSSI prvků lze snížením hodnoty
výkonu snížit spotřebu prvku a prodloužit tak životnost baterie. Snížení o jeden stupeň znamená snížení o
cca 2,5 dB.
Configuration -> Wireless -> RF power change

Vyberte si číslo MESH adresy „MESH address:“ prvku, u kterého chcete změnit hodnotu vysílacího
výkonu. Stiskem tlačítka „Read“ zjistíte, aktuálně nastavenou hodnotu výkonu u zvoleného prvku. V políčku
„Power:“ můžete zadat novou hodnotu výkonu v rozmezí 0-7 a pro zapsání nové hodnoty výkonu do paměti
prvku stiskněte tlačítko „Save“. Zavřít okno lze tlačítkem „Close“. Pro nově nastavenou hodnotu vysílacího
výkonu prvku zkontrolujte hodnoty RSSI, viz. 1.5.6.

1.5.8 Další možnosti konfigurace
Kromě výše popsaných možností konfigurace nabízí rozbalovací menu „Configuration -> Wireless“ ještě
další možnosti:
„Routing change“ nabízí možnost změny počtu routovacích skoků pro jednotlivé prvky sítě individuálně.
Toto individuální nastavení nemá za normálních okolností žádný význam a jeho použití se nedoporučuje.
Stejné okno „Routing settings“, s přednastavenou hodnotou „All“ v okénku „MESH address“ se otevře při
nastavování počtu skoků při konfiguraci sítě – viz. 1.5.5.
„Info change“ otevře okno „Info settings“ umožňující uživatelsky změnit defaultní informaci uloženou
v paměti rádiového modulu, která se zobrazuje např. při bondování prvků. Defaultně je uložena informace o
rádiovém modulu, verzi operačního systému a verzi firmware. Zapisovaná informace může mít délku 16
znaků.
Poslední dvě konfigurační možnosti – Rx threshold change a Rf mode change jsou určeny pouze pro
servisní účely a nejsou v uživatelských módech USER a EXPERT přístupné.
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1.6. Konfigurace měření – „Configuration/Measuring system“
1.6.1 Nastavení parametrů měření - centrální jednotka
Zde se nastavují základní parametry měřícího systému, které jsou svázány s centrální jednotkou.
Configuration -> Measuring system -> System configuration

Popis jednotlivých nastavení je v následující tabulce:
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„Terminal after reset“

„System function assign“

„Timers – Query time:“

„Timers – Batt time“

„Terminal real time setting“

„History of Measurement“

Tento panel umožňuje definovat chování terminálu a výchozí
stav místního relé po resetu (např. po úplném vybití
akumulátoru)
idle – je nutné kompletní nastavení
control only – bezdrátová síť zůstává nakonfigurována, ale
centrála nespustí měření
control+data acq-history – centrála spustí měření bez stahování
historie
control+data acq+history – centrála spustí měření se stahováním
historie
Uložení tohoto parametru do centrály se provede stiskem
tlačítka „Save“. Ukáže se informační okno o úspěšném
provedení, stiskněte tlačítko „OK“.
Možnost přiřazení funkcí k jednotlivým prvkům, stejné nastavení
jako v odstavci „Konfigurace MESH sítě“. Uložení tohoto
parametru do centrály se provede stiskem tlačítka „Save“. Ukáže
se informační okno o úspěšném provedení, stiskněte tlačítko
„OK“.
Časový interval, po kterém si centrální jednotka vždy pravidelně
stahne aktuální data z bezdrátových prvků celé sítě. Interval se
nastavuje ve vteřinách v rozmezí 240 – 32400 (tj. 4 minuty až 9
hodin). Prodloužením tohoto intervalu lze snížit spotřebu prvku
a prodloužit tak životnost baterie. Uložení tohoto parametru do
centrály se provede stiskem tlačítka „Save“. Ukáže se informační
okno o úspěšném provedení, stiskněte tlačítko „OK“.
Časový interval, po kterém je měřeno aktuální napětí baterie
retranslátoru. Interval se nastavuje v násobcích intervalu „Query
time“ v rozmezí 1x – 256x. Prodloužením intervalu se sníží
spotřeba retranslátoru a prodlouží se tak životnost baterie.
V případě poklesu napětí baterie retranslátoru pod hodnotu
3,0V aplikace otevře varovné hlášení o nízkém stavu napětí
baterie. V tomto případě je třeba baterii v retranslátoru vyměnit
za novou. Uložení tohoto parametru do centrály se provede
stiskem tlačítka „Save“. Ukáže se informační okno o úspěšném
provedení, stiskněte tlačítko „OK“.
Nastavení aktuální reálného času do centrální jednotky. To je
možné provést nastavením podle aktuálního času v PC „Copy PC
time“ nebo ručním zápisem v políčkách a stiskem tlačítka „Set“.
Centrální jednotka automaticky nemění čas při přechodu mezi
zimním a letním časem.
Zaškrtnutím políčka „History clear“ a stiskem tlačítka „Save“
dojde k vymazání veškerých starších dat uložených v paměti
centrální jednotky. Ukáže se informační okno o úspěšném
provedení, stiskněte „OK“.

Pozor!: Při mazání starších dat z centrály „History clear“ si musí být uživatel zcela jist, že předchozí
data už nebude potřebovat.
Pro naši vzorovou síť necháme časové intervaly v defaultním nastavení, jak je vidět na obrázku výše.
Nastavíme aktuální čas a můžeme vymazat starší data z paměti centrály, protože víme, že chystané měření
bude zcela nové a předchozí výsledky zcela jistě nepotřebujeme. Okno zavřeme stiskem tlačítka „Close“.

1.6.2 Nastavení parametrů měření – radonové sondy
Zde se nastavují základní parametry měřícího systému, které se týkají radonových sond.
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Configuration -> Measuring system -> Radon probes configuration
Po volbě tohoto menu se otevře okno s několika panely, ve kterých je možné nastavovat parametry
všech sond v systému a rovněž tyto sondy úplně nebo částečně inicializovat.

Zvolte postupně jednotlivé radonové sondy podle čísla MESH adresy „MESH address:“. Stiskem tlačítka
„Read“ v panelu „Parameters“ přečtěte ze sond aktuálně nastavené parametry.. V případě potřeby přepište
hodnoty parametrů a zaškrtněte okénko„Save“ u příslušných parametrů. Některé parametry jsou v režimu
USER neaktivní a je možné je pouze číst. Popis jednotlivých parametrů je v následující tabulce:
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Parameters
„Discrimination:“

„Calibration 0:“

„Calibration 1:“

„Gain:“
„Limit:“

„Record time:“
„Spectra time:“
„Agorithm:“

Celé měřené energetické spektrum je rozděleno do 96 kanálů a tři nastavitelné
diskriminační hladiny dělí celou oblast na čtyři části. Hladiny jsou nastaveny
tak, že v oblasti 2 jsou impulsy od Ra A a v oblasti 3 impulsy od Ra C. Energie
impulsů generovaných v důsledku rozpadu radonu je přesně známá, takže
vhodným nastavením diskriminačních hladin se oddělí užitečné impulsy od
artefaktů vzniklých rušením apod. ( USER – jen ke čtení)
Je hodnota konstanty pro výpočet koncentrace radonu z počtu impulsů při
měření podle algoritmu 0 – jen Ra A. Stanovuje se individuálně při kalibraci
sondy. ( USER – jen ke čtení)
Je hodnota konstanty pro výpočet koncentrace radonu z počtu impulsů při
měření podle algoritmu 1 – Ra A + Ra C. Stanovuje se individuálně při kalibraci
sondy. ( USER – jen ke čtení)
Umožňuje posouvat energetické spektrum doleva nebo doprava. Stanovuje se
individuálně při kalibraci sondy . ( USER – jen ke čtení)
Je hodnota koncentrace radonu, při které spíná/rozpíná relé v případě
regulačního systému. Hodnota má zavedenou hysterezi cca 10%, aby při
mezních hodnotách nedocházelo k častému spínání/rozpínání. Defaultní
hodnota je 200 Bq/m3.
Minutový časový interval mezi dvěma záznamy radonové koncentrace.
Defaultní hodnota je 60 (minut), tzn. záznam se vytváří jednou za hodinu.
Nastavuje se v minutách doba čtení spektra. Defaultní hodnota je 720 (minut),
tzn. spektrum se zaznamenává jednou za 12 hodin.
0- koncentrace se měří pouze z Ra A (rychlejší, méně citlivé)
1- koncentrace se měří z Ra A + Ra C (pomalejší, citlivější)

Panel „Info“ po stisku čtecího tlačítka „Read“ ukáže aktuální hodnotu reálného času „Real time:“
nastaveného v sondě a hodnotu vnitřního čítače sondy pro servisní účely „Total counts:“.
V panelu „Inicialise:“ je možné samostatně zaškrtat, jaká inicializace se má provést. Význam jednotlivých
položek je v následující tabulce:
„Clear spectrum memory“

Vymaže veškeré předchozí záznamy spekter z paměti sondy

„Restart current spectrum
meas“
„Clear Rn records memory“

Vymaže buffer stávajícího (právě měřeného) spektra a začne
nové měření
Vymaže veškeré předchozí záznamy naměřených hodnot
z paměti sondy
Vynuluje aktuální počítané průměrované hodnoty koncentrace
radonu v sondě
Nastaví do sondy reálný čas z centrální jednotky
Pouze pro servisní účely - neaktivní

„Restart current radon meas“
„Copy real time from terminal“
„Reset probe MCU,
Clear total counts“

Všechny zaškrtnuté položky z obou panelů, tj. „Parameters“ a „Initilise“ se pro zvolenou sondu
provedou najednou stiskem tlačítka „Do selected actions“. Pokud chceme sondy pouze inicializovat, např.
před startem nového měření a nemění se žádné parametry, použijeme tlačítko „Initialise All Probes“
v panelu „Initialise“. Po stisku tohoto tlačítka se provedou zaškrtnuté položky pouze z panelu „Initialise“ ve
všech sondách.
Po stisku kteréhokoli z tlačítek „Do selected actions“ nebo „Initialise All Probes“ se po provedení akce
ukáže informační okno o úspěšném provedení. Toto okno zavřeme stiskem tlačítka „OK“.
Inicializace se doporučuje před každým zcela novým měřením.
Pozor!: Při inicializaci sondy si musí být uživatel zcela jist, že předchozí data už nebude potřebovat,
nebo že je má stažené a uložené.
Pro naši vzorovou síť nebudeme měnit žádné parametry a necháme je v továrním nastavení. Pouze
provedeme inicializaci radonové sondy a základní okno zavřeme tlačítkem „Close“.
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1.6.3 Nastavení parametrů měření – aktuátory
Zde se nastavují základní parametry měřícího systému, které jsou svázány s aktuátory.
Configuration -> Measuring system -> Actuators configuration ->Parameters
Není-li se systémem svázaný žádný aktuátor, objeví se informační hlášení: „No actuators are bonded”.
V okénku umístěném pod volbou adresy se nastavuje, zda chceme definovat stávající stav aktuátoru –
“Current state” nebo stav, do kterého se aktuátor nastaví po svém resetu – “Default state after reset”.

Stiskem tlačítka „Read“ se přečte aktuální stav kontaktů relé „State:“´a nastavený mód činnosti relé
pro aktuátor s Mesh adresou „MESH address:“. Stav „Off“ znamená, že kontakty relé jsou aktuálně
rozepnuté a stav „On“ znamená, že kontakty relé jsou aktuálně sepnuté. Relé aktuátoru lze nastavit do tří
módu činnosti dle následující tabulky. Volba módu činnosti se zapíše do aktuátoru stiskem tlačítka „Save“.
„Off“
„On“
„Auto“

Relé v aktuátoru je permanentně nesepnuté
Relé v aktuátoru je permanentně sepnuté
Relé v aktuátoru je řízeno bezdrátově z centrální jednotky podle aktuální koncentrace
radonu a podle nastavených spínacích limitů v radonových sondách.

Pozor!: Při zapojení aktuátoru do systému pro regulaci koncentrace radonu je třeba mít nastaven mód
spínače v aktuátoru na „Auto“.
Pro naši vzorovou síť zvolíme pro aktuátor s MESH adresou 4 nastavování současného stavu „Current
state“, mód přepínače “Auto“ a stiskneme tlačítko „Save“. Okno pak zavřeme stiskem tlačítka „Close“.

1.6.4 Nastavení parametrů měření – retranslátory
Retranslátory pracují autonomně a žádná konfigurace není třeba.

1.7. Konfigurace propojení s PC – „Configuration/PC link“
Při volbě Configuration -> PC link se objeví následující okno, ve kterém je možné upravovat parametry
komunikace mezi centrálou a počítačem. V naprosté většině případů jsou vyhovující nastavené defaultní
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parametry, takže toto okno je určeno pro IT specialisty, pokud ve výjimečných případech standardní
nastavení nevyhovuje.

1.8. Měření v bezdrátové měřící síti TERA
Tato kapitola vás seznámí s postupem spuštění měření, zobrazení aktuálních výsledků a vyčtení
datových záznamů ze sond a centrální jednotky.
Radonové sondy časově nepřetržitě měří koncentraci radonu a související parametry. Kontinuální
měření a vyhodnocování všech parametrů v sondě lze zastavit pouze vypnutím sondy nebo vyjmutím
baterie/akumulátoru. Naměřené výsledky se automaticky ukládají do paměti sondy. Centrální jednotka
pouze zprostředkovává sběr dat z těchto sond a z jiných bezdrátových prvků sítě.
Existují dvě možné metody stahování dat do centrální jednotky z radonových sond a celé sítě:
a) Kontinuální stahování dat – Centrální jednotka je přítomna v bezdrátové síti během měření a
pravidelně si stahuje aktuální data a záznamy z radonových sond a ostatních prvků. Tento princip je
jediný možný u systému pro regulaci koncentrace radonu v objektech, kde centrální jednotka
kontinuálně vyhodnocuje limit koncentrace v měřeném prostoru. Výhodou tohoto principu při
nasazení v systémech pro měření koncentrace radonu je, že naměřené záznamy jsou z paměti
radonových sond přenášeny do centrální jednotky kontinuálně a po ukončení měření jsou data
ihned k dispozici a je možné je rychle stáhnout z centrální jednotky do PC.
b) Stahování dat po ukončení měření – Centrální jednotka není v průběhu měření přítomna u měřících
radonových sond. Radonové sondy si po konfiguraci měří autonomně sami. Centrální jednotka je
bezdrátově připojena k radonovým sondám až po ukončení měření a stahování záznamů měření
probíhá dodatečně. Výhodou tohoto principu měření je, že v průběhu měření není potřeba
přítomnost centrální jednotky. Nevýhodou tohoto principu je, že dodatečné stahování většího
objemu dat může trvat delší čas, protože bezdrátový komunikační kanál mezi sondou a centrální
jednotkou má velmi omezenou přenosovou rychlost.

1.8.1 Spuštění a zastavení měření
Spuštěním a zastavením měření v centrální jednotce se pouze rozumí zahájení a ukončení sběru dat
z prvků bezdrátové sítě. Měření se spouští a zastavuje v základním okně aplikace v tabulce „Terminal“
položkou „Data acquisition:“ a stiskem tlačítek s volbami, které jsou detailně popsány v následující tabulce:
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„Start“

„Continue“

„Interrupt“

Zahájení sběru zcela nových naměřených dat od okamžiku stisku tlačítka
„Start“.Naměřená data před okamžikem stisknutí tlačítka „Start“ nebudou
stahována.
Pokračování ve sběru dat po případném přerušení stahování, tak aby stažená data
byla kompletní od prvotního stisknutí tlačítka „Start“. Stáhnou se i data , která se
nestáhla během přerušení (historie), maximálně 256 záznamů a 32 spekter
Přerušení sběru dat do centrální jednotky ( radonové sondy měří samozřejmě
kontinuálně dál)

Pozor!: Při potřebě změny konfigurace sitě během měření (stahování dat) je třeba vždy přerušit
stahování stiskem tlačítka „Interrupt“. Pro opětovné pokračování stahování je pak potřeba stisknout
tlačítko „Continue“.
Pozor!: Je-li přerušeno (zastaveno) stahování dat do centrální jednotky stiskem tlačítka „Interrupt“,
vždy důkladně zvažte, co očekáváte od měřícího systému v dalším kroku:
a) Ukončil jsem měření a budu dělat zcela nové měření ->stisknu tlačítko „Start“
b) Pouze jsem přerušil dané měření z důvodu konfigurace sítě atd. a budu posléze pokračovat
v daném měření ->stisknu tlačítko „Continue“
Pozor!: Při zahájení zcela nového měření (stisk tlačítka „Start“) se doporučuje provést inicializaci
(nulování) radonových sond viz. odstavec „Nastavení parametrů měření – radonové sondy“ a vymazání
starších záznamů v centrální jednotce viz. odstavec „Nastavení parametrů měření – centrální jednotka“.
Při těchto operacích si uživatel musí být vědom ztrát naměřených dat z předchozích období, nebo si je
před vymazáním stáhnout do PC.

1.8.2 Zobrazení aktuálních hodnot
Při spuštěném měření (sběru dat) jsou v základním okně aplikace zobrazeny aktuální hodnoty ze
zapojených prvků v dané bezdrátové síti. Názvy tabulek v základním okně odpovídají prvkům, z kterých se
mohou stahovat aktuální hodnoty a parametry:
„Terminal“ – Centrální jednotka
„Actuators“ – Aktuátory
„Radon probes measured values“ – Radonové sondy
Aktuální hodnoty jsou z prvků čteny vždy v určitý okamžik „Query time“, který se nastavuje při
konfiguraci bezdrátové sítě viz. odstavec „Nastavení parametrů měření - centrální jednotka“.
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Aktuální hodnoty centrální jednotky se čtou pravidelně po 1 sekundě.
Základní okno aplikace pro naši vzorovou síť s „Query time“ 240s je na následujícím obrázku:

Popisy jednotlivých položek jsou v následující tabulkách:
„Terminal“
;

„Relay:“

;

Akumulátor v centrální jednotce se nabíjí;
Akumulátor v centrální jednotce se nenabíjí
Aktuální napětí akumulátoru centrální jednotky.
nad 3,5V – zelená barva - v pořádku
pod 3,5V – žlutá barva – potřeba nabíjet
pod 3,3 V – červená barva – nutně nabít
pod 3,1 V – Centrální jednotka se automaticky vypíná
Aktuálně nastavený mód spínacího relé umístěného v centrální
jednotce. Lze přenastavit:
„Off“ Relé je permanentně nesepnuté
„On“ Relé je permanentně sepnuté
„Auto“ Relé je řízeno centrální jednotkou podle aktuální
koncentrace radonu a podle nastavených spínacích limitů v
radonových sondách.
Aktuální stav kontaktů relé v centrální jednotce:
Nesepnuté kontakty;
Sepnuté kontakty
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;

;

„Temperature:“
„Pressure:“
„Humidity:“
„Real time:“
„Query after xxx secs“;
„No data acquisition“
„Actuators“
„MESH:“
„Set“
„Mode:“

;
„Voltage:“

Aktuální stav měření (sběru dat) v centrální jednotce:
Neměří se ;
Probíhá měření;
Probíhá měření (stahují se právě nové aktuální hodnoty)
Teplota ve stupních Celsia (°C) měřená v centrální jednotce.
Atmosférický tlak v kilopascalech (kPa) měřený v centrální
jednotce.
Vlhkost v procentech (%) měřená v centrální jednotce.
Zobrazuje aktuální datum a čas v centrále
Čas zbývající do dalšího sběru aktuálních dat;
Není spuštěné měření (sběr dat).

Výběr zobrazovaného aktuátoru podle adresy MESH.
Tlačítko pro konfiguraci aktuátoru viz. odstavec „Nastavení parametrů
měření – aktuátory“. Při konfiguraci musí být vypnuté měření „Interrupt“.
Aktuálně nastavený mód spínače aktuátoru:
„Off“ Spínač je permanentně nesepnutý
„On“ Spínač je permanentně sepnutý
„Auto“ Spínač je řízen bezdrátově z centrální jednotky podle aktuální
koncentrace radonu a podle nastavených spínacích limitů v radonových
sondách.
Aktuální stav kontaktů spínače v aktuátoru:
Nesepnuté kontakty;
Sepnuté kontakty
Aktuální napětí baterie aktuátoru. Pod hodnotu napětí 3,0V se hodnota
zbarví červeně a otevře se varovné hlášení o nízkém stavu napětí baterie.
V tomto případě je třeba baterii vyměnit.

„Radon probes measured values“
„MESH:“
Výběr zobrazované radonové sondy podle adresy MESH.
„Radon:“
Hodinový klouzavý průměr radonové koncentrace v Bq/m3.
„Long term:“
Denní klouzavý průměr radonové koncentrace v Bq/m3.
„Temperature:“
Teplota ve stupních Celsia (°C) měřená v radonové sondě.
„Humidity:“
Vlhkost v procentech (%) měřená v radonové sondě.
„Voltage:“
Aktuální napětí baterie nebo akumulátoru radonové sondy. Pod hodnotu
napětí 3,0 V se hodnota zbarví červeně a otevře se varovné hlášení.
V tomto případě je třeba baterii vyměnit nebo akumulátor nabít.
„HV check:“
Stav vysokého napětí v radonové sondě (pro servisní účely).
„Failures count:“
Počet neúspěšných komunikacích mezi danou radonovou sondou a
centrální jednotkou. Maximální zobrazované číslo je 3, které se při větším
počtu neúspěšných komunikací již nemění. Při první správné odpovědi se
tento údaj nuluje. Historii neúspěšných komunikací lze nálézt
v diagnostických údajích centrální jednotky viz. odstavec „ Záznamy
naměřených hodnot v centrální jednotce“ (pro servisní účely).

1.9. Zobrazování a ukládání naměřených hodnot – „Data reading“
1.9.1 Záznamy naměřených hodnot v centrální jednotce
Tyto časové záznamy naměřených a diagnostických hodnot lze stahovat z centrální jednotky pouze při
tzv. kontinuálním stahování dat, respektive v případě, že centrální jednotka je po celou dobu měření
zapojena do měřícího systému.
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Data reading -> Terminal-> Data

Stiskem tlačítka „Read/Interrupt/Continue“ se stáhnou veškeré časové záznamy hodnot z centrální
jednotky do aplikace TERAview od doby, kdy došlo k poslednímu mazání paměti záznamů v centrální
jednotce viz. „Nastavení parametrů měření - centrální jednotka“. Stahování lze přerušit stiskem tlačítka
„Interrupt“ a pokračovat stiskem „Continue“.
Záznamy se vytvářejí v centrální jednotce pouze když je spuštěné měření.
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Z terminálu lze stáhnout čtyři druhy záznamů:
„Records“
„Spectra“
„Diagnostics“
„Terminal“

Časový záznam naměřených hodnot v jednotlivých sondách (koncentrace radonu,
teplota, vlhkost, napětí baterie, atd.)
Časový záznam energetického spektra v jednotlivých sondách
Časový záznam událostí v měřící síti
Časový záznam naměřených hodnot v centrální jednotce (tlak, teplota, vlhkost,
napětí akumulátoru)

Veškeré záznamy stažené v aplikaci TERAview lze smazat tlačítkem „Clear“. Stiskem tohoto tlačítka se
záznamy nesmažou z centrální jednotky.
Veškeré stažené záznamy se dají jednorázově uložit do souborů v PC tlačítkem „Save All“ . Po stisku
tohoto tlačítka je zapotřebí v následujícím oknu zvolit cílový adresář v PC, kam se mají dané záznamy zapsat.
Potvrzením volby cílového adresáře se otevře kontrolní okno, zda-li opravdu chcete vytvořit soubory
záznamu do daného umístění a zda-li chcete v případě existence starších záznamu v tomto umístění přepsat
aktuálně ukládánými záznamy.

Potvrzením tohoto kontrolního okna se vytvoří sada souborů ve formátu xxx.tab. Názvy souborů
jednotlivých záznamů jsou pevně definovány následovně:
RDN_XX.tab
SPC_XX.tab
DIA.tab
TERM.tab

Časové záznamy naměřených hodnot ze sond, kde XX je Mesh adresa jednotlivé
sondy
Časové záznamy energetických spekter ze sond, kde XX je Mesh adresa jednotlivé
sondy
Časový záznam událostí v měřící síti
Časový záznam naměřených hodnot z centrální jednotky (tlak, teplota, vlhkost,
napětí akumulátoru)

Soubory s koncovkou .tab jsou textové soubory obsahující tabulku dat, kde sloupce jsou odděleny
tabulátory. Lze je otevřít v libovolných textových editorech (Notepad, Word, atd.) a tabulkových
procesorech (Excel,atd.) pro další zpracování. Pro snadné grafické zobrazení souborů RDN_xx.tab a
SPC_xx.tab lze také využít program RadonView, viz. „Příslušenství“.
Záznamy si lze také prohlížet a stahovat jenotlivě v aplikaci TERAview při stisku tlačítka „View“ nebo
„Save“ v podoknech „Records“, „Spectra“, „Diagnostics“, „Terminal“. V podoknech je také vždy uveden

27/36

počet záznamů „Total:“. V podokně „Records“ lze volit Mesh adresu zobrazované radonové sondy „Probe:“.
V podokně „Terminal“ je vidět čas prvního záznamu hodnot měřených v terminálu „Time:“.
Následující obrázky s tabulkami ilustrují zobrazení a možnosti volby u jednotlivých typů záznamů.
„Records“ – Časové záznamy naměřených hodnot v radonových sondách

MESH address:
1..X
time
radon [Bq/m3]
sum1,sum2,sum3,sum4
temperature [°C]
humidity [%]
HV
Alg

Save
Close
Find record No:
Find

Volba Mesh adresy zobrazované radonové sondy
Číslo záznamu
Čas pořízení záznamu
Hodinový klouzavý průměr radonové koncentrace
Počet impulsů v daném energetické okně (expert, servis)
Teplota měřená v komoře radonové sondy
Relativní vlhkost měřená v komoře radonové sondy
Počet impulsů generátoru vysokého napětí (servisní záznam)
Algoritmus měření koncentrace radonu
0 – měření pouze z Ra A (rychlejší, méně citlivé)
1 -255 – měření z Ra A + Ra C (pomalejší, citlivější)
Stiskem tlačítka lze uložit záznam do souboru ve formátu .tab
Stiskem tlačítka se zavře okno prohlížení záznamů
V okénku se může určit číslo záznamu, od kterého se začne zobrazovat
Stiskem tlačítka se najde záznam s definovaným číslem
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„Spectra“ – Časový záznam energetického spektra v radonových sondách

MESH address:
Buffer:
Spectrum data

Save
Close

Volba Mesh adresy zobrazované radonové sondy
Výběr zobrazovaného energetického spektra podle data a času
Zobrazená data pro vybrané energetické spektrum. Položka „Time“
určuje čas počátku měření spektra a položka „Meas Time“ určuje
následný interval sběru dat spektra. Pokud v žádném kanále nedosáhne
počet impulsů 255, je tento interval roven intervalu nastavenému, jinak
je příslušně kratší. Nové měření spektra v každém případě začíná až po
uplynutí nastaveného intervalu.
Stiskem tlačítka lze uložit záznam do souboru.tab v PC
Stiskem tlačítka se zavře okno prohlížení záznamů

Energetické spektrum zobrazuje počet impulsů generovaných v důsledku rozpadu radonu. Každý
detekovaný impuls má určitou energii , která je zaznamenávána a vyhodonocována do 96 diskrétních
energetických hladin (kanálů). Jedna diskrétní hladina představuje energetický interval 0,1 MeV a celé
energetické pásmo je přibližně 0 - 10 MeV. Překročí-li počet impulsů v některé hladině počet 255, měření
spektra se ukončí před stanoveným záznamovým intervalem. Pak reálný čas záznamu spektra ve vteřinách
je napsán v pětimístném číslu za názvem záznamu spektra.
Očekávaný energetický vrchol pro Po-218 je na 60-61 kanále jako 6,00MeV. Očekávaný energetický
vrchol pro Po-214 je na 77-78 kanále jako 7,69MeV.
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„Diagnostic“ – Časový záznam událostí v měřící síti

1..X
time
MESH
output
info
Close
Find record No:
Find

Číslo záznamu
Čas pořízení záznamu
MESH adresa prvku, který událost vyvolal (Term – centrální jednotka)
Kód události
Popis události
Stiskem tlačítka se zavře okno prohlížení záznamů
V okénku se může určit číslo záznamu, od kterého se začne zobrazovat
Stiskem tlačítka se najde záznam s definovaným číslem
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„Terminal“– Časový záznam naměřených hodnot v centrální jednotce

1..X
time
pressure [hPa]
temperature [°C]
humidity [%]
accu [V]
Close
Find record No:
Find

Číslo záznamu
Čas pořízení záznamu
Tlak vzduchu měřený v centrální jednotce
Teplota měřená v centrální jednotce
Relativní vlhkost měřená v centrální jednotce
Napětí akumulátoru v centrální jednotce
Stiskem tlačítka se zavře okno prohlížení záznamů
V okénku se může určit číslo záznamu, od kterého se začne zobrazovat
Stiskem tlačítka se najde záznam s definovaným číslem

1.9.2 Záznamy naměřených hodnot v radonových sondách
V případě, že centrální jednotka nebyla po dobu měření zapojena do měřícího systému a je využita
pouze pro přímé jednorázové stahování záznamů z radonových sond po skončení měření, pak zvolíme níže
popsaný postup pro stažení záznamů naměřených hodnot a stažení záznamů energetických spekter
z jednotlivých sond.
Rádiová komunikace v běžném provozu probíhá v režimu XLP (extra low power) z důvodu minimalizace
příkonu a dosažení maximální výdrže baterií/akumulátorů v sondách. Tento režim by byl při jednorázovém
stahování zejména větších objemů dat velmi časově náročný. Z toho důvodu a z důvodu splnění podmínek
regulátora pro dané kmitočtové pásmo se při přímém stahování přednostně používá režim STD (standard),
který je sice energeticky náročnější, ale podstatně rychlejší.
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Časové záznamy naměřených hodnot v radonových sondách
Data reading -> Radon probes -> Records

MESH address:
Records from to

Mode

Read/Stop
1..X
time
radon [Bq/m3]
sum1,sum2,sum3,sum4
temperature [°C]
humidity [%]
HV
Alg

Save
Close

Volba Mesh adresy stahované radonové sondy
Volba rozsahu počtu položek stahovaných záznamů od - do
(přednastavené hodnoty lze také libovolně přepsat požadovanou číslicí).
Položka číslo 1 je vždy nejaktuálnější záznam.
Volba módu ovlivňuje rychlost stahování. Pokud je sonda v přímém
rádiovém dosahu centrály, použije se defaultní nastavení „STD, no
repeaters“. V případě, že je sonda mimo rádiový dosah a používá
opakovač pro spojení s centrálou, je nutné použít volbu
„STD+repeaters“. Volbu „XLP, no change“ za normálních podmínek
nepoužívat. (pouze pro servisní účely)
Stiskem tlačítka se spustí stahování záznamů z radonové sondy
(Stahování lze přerušit tlačítkem „Stop“)
Číslo záznamu
Čas pořízení záznamu
Hodinový klouzavý průměr radonové koncentrace
Počet impulsů v daném energetické okně (expert, servis)
Teplota měřená v komoře radonové sondy
Relativní vlhkost měřená v komoře radonové sondy
Počet buzení generátoru vysokého napětí (servisní záznam)
Algoritmus měření koncentrace radonu
0 – měření pouze z Ra A (rychlejší, méně citlivé)
1 -255 – měření z Ra A + Ra C (pomalejší, citlivější)
Stiskem tlačítka lze uložit stažené záznamy do souboru.tab v PC
Stiskem tlačítka se zavře okno prohlížení záznamů
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Časový záznam energetického spektra v radonových sondách
Data reading -> Radon probes -> Spectra

MESH address:
Buffers from to

Mode

Read/Stop
Select buffer:
Spectrum data
Save
Close

Volba Mesh adresy zobrazované radonové sondy
Volba rozsahu počtu položek stahovaných záznamů od - do
(přednastavené hodnoty lze také libovolně přepsat požadovanou číslicí).
Položka číslo 1 je vždy nejaktuálnější záznam.
Volba módu ovlivňuje rychlost stahování. Pokud je sonda v přímém
rádiovém dosahu centrály, použije se defaultní nastavení „STD, no
repeaters“. V případě, že je sonda mimo rádiový dosah a používá
opakovač pro spojení s centrálou, je nutné použít volbu
„STD+repeaters“. Volbu „XLP, no change“ za normálních podmínek
nepoužívat. (pouze pro servisní účely)
Stiskem tlačítka se spustí stahování záznamů z radonové sondy
(Stahování lze přerušit tlačítkem „Stop“)
Výběr zobrazovaného energetického spektra podle čísla položky
Zobrazená data pro vybrané energetické spektrum
Stiskem tlačítka lze uložit stažené záznamy do souboru.tab v PC
Stiskem tlačítka se zavře okno prohlížení záznamů

Energetické spektrum zobrazuje počet impulsů generovaných v důsledku rozpadu radonu. Každý
detekovaný impuls má určitou energii , která je zaznamenávána a vyhodonocována do 96 diskrétních
energetických hladin (kanálů). Jedna diskrétní hladina představuje energetický interval 0,1 MeV a celé
energetické pásmo je přibližně 0 - 10 MeV. Překročí-li počet impulsů v některé hladině počet 255, měření
spektra se ukončí před stanoveným záznamovým intervalem. Pak reálný čas záznamu spektra ve vteřinách
je napsán v pětimístném číslu za názvem záznamu spektra.
Očekávaný energetický vrchol pro Po-218 je na 60-61 kanále jako 6,00MeV. Očekávaný energetický
vrchol pro Po-214 je na 77-78 kanále jako 7,69MeV.

33/36

1.9.3. Automatické stahování dat – „Auto Download“
V záložce „File“ na liště menu se kromě položky „Exit“ pro ukončení programu nachází položka „Auto
Download“ pro nastavení možnosti automatického stahování a ukládání záznamů naměřených dat a
spekter. Po kliknutí na tuto položku se otevře následující okno:

Kliknutím na nápis „Directory:“ nebo bílý proužek pod ním se otevře standardní okno pro volbu
adresáře, do kterého se budou data ukládat. Po výběru adresáře toto okno zavřeme stiskem tlačítka OK a
v bílém proužku se objeví zvolený adresář včetně cesty.
V okénku „Interval:“ se nastaví interval stahování dat v hodinách. Zadání hodnoty 0 znamená vypnutí
automatického stahování.
Po nastavení parametrů se okno zavře stiskem „OK“.
V nastaveném časovém intervalu se automaticky stahují záznamy a spektra a ukládají se do zvoleného
adresáře ve tvaru
RDNxx_rrmmdd_hhmmss.tab

pro záznamy

SPCxx_rrmmdd_hhmmss.tab

pro spektra

kde xx – MESH adresa sondy
Do souboru se vždy ukládají záznamy a spektra vzniklá od uložení předchozího souboru. Spojením
jednotlivých souborů tak lze získat celková data od počátku ukládání.
Pozor! Aplikace TERAview musí zůstat po celou dobu zapnutá. Při vypnutí a opětovném zapnutí
TERAview se autodownload zruší a je třeba provést nové nastavení.

1.10. Nastavení přístupových práv a informace o programu – „About“
Po kliknutí na záložku „About“ na liště menu se otevře následující okno
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V tomto okně je na první řádce (nalevo od tlačítka OK) informace o verzi operačního systému rádiového
modulu (RF>=3.08), dále informace o přístupových právech aplikace (USER) a softwarová verze aplikace
(3.11.06). Na druhé řádce je datum uvolnění této verze aplikace a na třetí řádce je identifikační číslo
centrální jednotky a její verze firmware.
V systému existují pro uživatele přístupová práva dvou úrovní
- USER – Běžný uživatel aplikace a systému TERA
- EXPERT – Odborník a uživatel aplikace s možností přenastavovat radonové parametry sond
Funkce, nepřístupné v jednotlivých úrovních, jsou v příslušných menu programu zobrazeny jako
neaktivní. Standardně je program dodáván s nastavenou nejnižší přístupovou úrovní USER.
V případě kliknutí na první řádku se nad tlačítkem OK objeví okénko sloužící pro zadání hesla pro
přechod do servisního módu. Tento mód slouží pouze pracovníkům výrobce a heslo je tudíž tajné.
Změny přístupových práv EXPERT
Vybraní uživatelé mohou dostat od výrobce heslo pro použití úrovně EXPERT. Toto heslo je jedinečné
pro každou konkrétní centrálu a výrobce ho uživateli sdělí na základě identifikačního čísla centrály ID (na
obrázku FFFFFF). Po kliknutí na třetí řádek se otevře další řádka – viz. obr. níže, kde se do okénka „KEY:“
zadá obdržené heslo. Po stisku tlačítka „GO“ se přístupové právo přenastaví na úroveň EXPERT a okno
„About“ se zavře. Příznak úrovně EXPERT je zapsána do paměti terminálu a je platná pouze pro konkrétní
terminál navždy, než je udělána například změna popsaná níže.
V případě přechodu EXPERT -> USER se do okénka „KEY:“ nezadá nic a stiskne se „GO“. Opuštění okna
„About“ bez jakékoli akce se provede stiskem „ESC“ nebo „OK.

1.11. Záruka a licence
Aplikaci TERAview je možné volně stáhnout z webových stránek výrobce TESLA www.tesla.cz.
Stažením aplikace TERAview z webových stránek a následným spuštěním souhlasíte s podmínkami v licenční
smlouvě koncového uživatele, která je součástí staženého balíčku TERAview. Souhlasíte s tím, že nebudete
poskytovat povolení, kopírovat, prodávat, pronajímat, převádět, distribuovat, zveřejňovat, nabízet třetím
stranám nebo jinak komerčně využívat aplikaci TERAview bez předchozího písemného souhlasu TESLA.
TESLA nenese žádnou odpovědnost za chyby, opomenutí a škody vyplývající z použití aplikace TERAview.
Další verze a modifikace mohou být vytvářeny bez předchozího oznámení uživatelům verze stávající.
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1.12. Příslušenství
RadonView – PC aplikace pro snadné prohlížení záznamů a spekter změřené radonové koncentrace
(soubory .tab) od SÚRO (Státní Ústav Radiační Ochrany)
(https://www.suro.cz/en/prirodnioz/suro-software-data-processing-from-continuous-rn-monitors )

1.13. Revize dokumentu
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