Uwaga! Po właczeniu urz dzenie startuje w trybie domy lnum zale nym od podłaczonego zasilania!!!
- Zasilanie z USB -je lei podpi ty jest kabel do komputera - wł czy sie tryb komunikacji z PC
- Zasilanie z zasilacza - właczy si tryb LCD.
Istnieje mo liwo by zasilaj c z zasilacza wymusi tryb SERIAL - trzeba nacisn Function podczas uruchamiania
Podziałka skali
Analizator posiada tylko trzy
klawisze które zawsze pełni takie
same funkcje
F - zmiana funkcji
U - Up - góra
M - Mode - ekran
D - Down - dół
Jednoczesne naci ni ci obu
klaiwszy U D równowa ne jest
naci ni ciu klawisz MODE powoduje zmien ekranu - trybu
wy wietlanego pomiaru.

Step - krok

Return Loss
Z

SWR

znacznik skali SWR 1 : 3
znacznik skali SWR 1 : 1,7

VNA - Wizualizacja SWR
IMP - - Wizualizacja Z
WOB - - Wizualizacja tłumienia
PHA - - Wizualizacja Fazy
TABELA - pomiary dla trzech
czestotoliwi ci cz stotoliwo ci

znacznik skali SWR 1 : 1,5

Aktualna funkcja realizowanego pomiaru
Dost pne sa nast puj ce funkcje:
VNA- Pomiar SWR i jego wizualizacja na wykresie
IMP- Pomiar impedancji i jego wizualizacja na wykresie
WOB-Pomiar w trybie wobuloskopu i jego wizualizacja na wykresie
PHA- Pomiar FAZY i jegj wizualizacja na wykresie

Pomiary w górnej cz ci ekranu wy wietlane s zawsze dla rodkowej cz stotoliwo ci.
Lista wy wietlanych pomiarów dla trybów:
VNA- SWR
//// RL (Return Loss - dB) //// Z (impedancja - ohm)
IMP- długo przewodu ////----------------------------------- //// Z (impedancja - ohm)
WOB- BW-Pasmo
//// tłumieni Loss - dB)
//// Q - dobro obwodu
PHA- Faza
//// RL (Return Loss - dB) //// Z (impedancja -ohm)
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Aktualna funkcja klawiszy Up /Down.
Dost pne sa nast puj ce funkcje:
Step- zmiana kroku strojenia
Center- przesuwanie całego okna pomiaru
Zoom-zmian zakresu pomiaru
Left - przesuwanie o krok lewej cz stotoliwo ci
Right- przesuwanie o krok prawej cz stotoliwo ci
Factor - zmiana współczynnika skrócenia kabla, tylko
dost ne w trybie tabeli pomiarów, Umo liwia tak e
pomiar współczynnika dla znanej długo ci kabla (linii
transmisyjnej)

/ ... based on IW3HEV & PA3CKR

jest tak e pi ty tyb - tabela pomiarów- wy wietlany jako TABELA
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