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Niniejsza instrukcja obsługi ma zastosowanie do następujących modeli analizatora 

kabli oraz anten: 

Analizator kabli oraz anten S3101a 

Akcesoria standardowe analizatora kabli oraz anten S3101A 

Przedmiot Nazwa Ilość 

1 Przenośny analizator kabli oraz anten 1 zestaw 

2 Zasilacz sieciowy 1 szt. 

3 Standardowy kabel zasilający 1 szt. 

4 Wbudowana ładowalna bateria 1 szt. 

5 Kabel USB 1 szt. 

6 Instrukcja obsługi PL 1 szt. 

7 oprogramowanie PC na nośniku cyfrowym 1 szt. 

8 Ładowarka samochodowa 1 szt. 

9 Miękka torba transportowa 1 szt. 

Opcje analizator kabli oraz anten S3101 

Numer opcji Przedmiot 

S3101-01 Oprogramowanie do pomiaru mocy USB 

S3101-02 Zapasowy akumulator litowo-jonowy 

S3101-03 Kabel GPS 

S3101-04 Sonda pomiaru mocy USB 9kHz - 6GHz 

S3101-05 Sonda pomiaru mocy USB 10MHz - 18GHz 

S3101-06 Sonda pomiaru mocy USB 50MHz - 26,5GHz 

S3101-07 Sonda pomiaru mocy USB 50MHz - 40GHz 

S3101-08 Zestaw kalibracyjny „męski” typu N DC - 18GHz 

S3101-09 Zestaw kalibracyjny „żeński” typu N DC - 18GHz 

S3101-10 Zestaw kalibracyjny „męski” typu N DC - 9GHz 

S3101-11 Zestaw kalibracyjny „żeński” typu N DC - 9GHz 
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Numer opcji Przedmiot 

S3101-12 Adapter N-DIN L29/N-KJ-T 

S3101-13 Adapter N-DIN L29/N-JJ-T 

S3101-14 Kabel testowy o niskim poziomie strat N-JK (150cm) 

S3101-15 Kabel testowy o niskim poziomie strat N-JJ (150cm) 
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Przedmowa 

Dziękujemy za wybór analizatora kabli oraz anten serii S3101 wyprodukowanego przez firmę Saluki Technology Inc. 

Proszę dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi dla państwa wygody. 

Nr instrukcji obsługi 

S3101-03-01 

Wersja 

Rev01 2016.09 Saluki Technology 

Autoryzacja instrukcji obsługi 

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Firma Saluki posiada prawo 

do interpretacji zawartości oraz warunków znajdujących się w niniejszej instrukcji. 

Firma Saluki Tech jest właścicielem praw autorskich niniejszej instrukcji obsługi, która nie może być zmieniana lub 

modyfikowana przez żadną organizację lub osobę, bądź kopiowana lub przekazywana dla celów zarobkowych bez 

uprzedniej zgody firmy, w przeciwnym przypadku firma Saluki rezerwuje sobie prawo do dochodzenia oraz potwierdzenia 

odpowiedzialności prawnej względem ich naruszenia 

Zapewnienie jakości produktu 

Standardowy okres gwarancji produktu obejmuje 36 miesięcy od daty jego dostawy. 

Certyfikat jakości produktu 

Niniejszy produkt spełnia wymagania przyrządu wskazującego opisanego w niniejszej instrukcji obsługi w czasie dostawy. 

Kalibracje oraz pomiary są dokonywane przez organizacje pomiarową posiadającą kwalifikacje ustalone przez władze 

lokalne, oraz odpowiednie dane są zapewnione, jako odniesienie. 

Zarządzanie jakością/środowiskiem 

Badania, rozwój, produkcja oraz testowanie produktu są zgodne z wymaganiami systemu zarządzania jakością oraz 

środowiskiem. 
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Środki ostrożności 

 

„Warning” wskazuje na niebezpieczeństwo. Oznaczenie to przypomina użytkownikowi, aby zwracał uwagę na dany proces 

działania, metodę działania lub podobną sytuację. Niepodporządkowanie się zasadom lub niewłaściwa obsługa mogą 

spowodować obrażenia. Użytkownik musi w pełni rozumieć ostrzeżenie oraz wszystkie jego warunki muszą zostać 

spełnione przed kolejnym krokiem. 

 

„Attention” wskazuje ważne podpowiedzi bez niebezpieczeństwa. Oznaczenie to przypomina użytkownikowi, aby zwracał 

uwagę na dany proces działania, metodę działania lub podobną sytuację. Niepodporządkowanie się zasadom lub 

niewłaściwa obsługa mogą spowodować uszkodzenie instrumentu lub utratę ważnych danych. Użytkownik musi w pełni 

rozumieć ostrzeżenie oraz wszystkie jego warunki muszą zostać spełnione przed kolejnym krokiem. 

Kontakt 

Tel. do serwisu: + 22 615 94 57 

Strona internetowa: www.digimes.pl  

E-mail: digimes@digimes.pl   

Adres: 04-831 Warszawa ul. Wilgi 36c 
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1. Krótki wstęp 

S3101 jest nowoczesnym analizatorem anten i kabli, który przyśpiesza diagnozę usterek oraz testowanie, jednocześnie 

optymalizując możliwości zastosowania.  

Korzystając z najnowszych technologii, analizator S3101 został zoptymalizowany pod kątem użytkowania w warunkach 

polowych, łatwości użytkowania, oraz efektywnych możliwości wykorzystania. Urządzenie zapewnia 8 godzin 

nieprzerwanej pracy na baterii, najdłużej spośród dostępnych analizatorów kabli oraz anten. Dzięki dużemu, 7” 

dotykowemu wyświetlaczowi LCD do zastosowań zewnętrznych, nowemu intuicyjnemu graficznemu interfejsowi 

użytkownika (GUI), oraz klasycznemu trybowi, analizator S3101 jest nie tylko łatwy w obsłudze, ale także znacząco 

podnosi wydajność użytkownika w danej dziedzinie. 

1.1. Funkcje kluczowe 

⚫ Zakres częstotliwości: 1MHz do 4 GHz 

⚫ Odporny na uderzenia, pył wilgoć 

⚫ Wielozadaniowy : Return Loss, VSWR, Cable Loss, DTF Return Loss, DTF VSWR, Smith Chart oraz Port Phase 

⚫ Inteligentniejsza oraz szybsza kalibracja elektroniczna E cal 

⚫ Ponad 8 godzin nieprzerwanej pracy na baterii 

⚫ 7-calowy dotykowy wyświetlacz LCD o najszerszym kącie widzenia w swojej klasie zapewnia jasny obraz zarówno 

wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz 

⚫ Wyświetlacz wyposażony w podwójne okno zapewnia różne formaty pomiarów. 

⚫ Przewodnik pomiarów pomaga nowym użytkownikom w łatwy sposób zapoznać się z instrumentem 

⚫ Wsparcie dla pamięci USB oraz łączności z komputerem PC dla efektywnego zarządzania danymi oraz automatyzacji 

⚫ Wbudowany odbiornik GPS (poprzez zewnętrzną antenę GPS), dzięki czemu użytkownicy mogą uzyskać informacje o 

obecnym położeniu. 

1.2. Typowe zastosowania 

⚫ Dostawcy usług bezprzewodowych (WSP) 

⚫ Bezpieczeństwo publiczne 

⚫ Radio i telewizja 

⚫ Przemysł lotniczy i obronny 
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2. Instrukcje bezpieczeństwa 

Proszę dokładnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa i ściśle ich przestrzegać 

Nie będziemy szczędzić wysiłków, aby upewnić się, że proces produkcyjny jest zgodny z najnowszymi standardami, jak 

również, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom. Projekt oraz testy naszych produktów oraz urządzeń dodatkowych 

są zgodne z odpowiednimi standardami bezpieczeństwa. Ustanowiliśmy system zapewniania bezpieczeństwa, abyśmy 

mogli w lepszy sposób nadzorować jakość produktów oraz zapewnić, że wszystkie produkty są zgodne z standardami 

systemu. Aby zachować prawidłowy stan sprzętu oraz zapewnić bezpieczne działanie, proszę postępować zgodnie z 

poniższymi instrukcjami. Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania. 

Obowiązkiem użytkownika jest również używanie tego produktu w prawidłowy sposób. Odpowiedni dla zastosowań 

przemysłowych, laboratoryjnych oraz w terenie, niniejsze urządzenie musi jednak być używane w odpowiedni sposób, aby 

uniknąć urazów ciała oraz szkód majątkowych. Za problemy spowodowane niewłaściwym używaniem odpowiedzialność 

ponosi użytkownik. Przez prawidłowe użytkowanie rozumie się, że użytkownik powinien używać niniejszego produktu 

zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji produktu oraz w wymaganych warunkach. Ponieważ urządzenie 

wymaga odpowiedniej ekspertyzy, jedynie zawodowi technicy oraz ludzie, którzy przeszli szkolenie oraz opanowali 

niezbędne umiejętności są wykwalifikowani do użytkowania tego produktu. Proszę zachować instrukcję bezpieczeństwa 

oraz dokumentację produktu we właściwy sposób oraz dostarczyć je użytkownikowi końcowemu. Aby uprzedzić obrażenia 

ciała oraz szkody majątkowe, należy postępować zgodnie z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa. Przed użyciem 

produktu należy dokładnie przeczytać i postępować zgodnie z niniejszą instrukcją. 

2.1. Bezpieczeństwo urządzenia 

a) Należy używać wyznaczonych pojemników do transportu oraz unikać upadków oraz gwałtownych kolizji podczas 

transportu, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. 

b) Należy używać adaptera AC-DC dołączonego do urządzenia w celu dostarczenia zasilania do produktu. Używanie innych 

adapterów zasilania może spowodować uszkodzenie sprzętu wewnątrz urządzenia. 

c) Należy używać trójprzewodowego zasilacza AC 220V o regulowanym napięci, aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu 

wewnątrz urządzenia przez silne impulsy zakłóceń. 

d) Należy upewnić się, że zasilacz jest prawidłowo podłączony do uziemienia, aby zapobiec uszkodzeniom urządzenia 

spowodowanym przez słabe lub złe podłączenie.  

e) Podczas obsługi urządzenia należy zakładać antystatyczny pasek na nadgarstek, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia 

przez wyładowania statyczne.  

f) Zabrania się wkładania sygnału DC do końcówki wejścia. Moc sygnału musi być niższa niż 0,5W. Jeżeli moc jest wyższa, 

może dojść do uszkodzenia urządzenia. 

g) Jeżeli urządzenie wykorzystuje zewnętrzne lub wewnętrzne baterie, należy je wymieniać na baterie takiego samego typu 

lub ich odpowiedniki. Używając innego rodzaju baterii może dojść do wybuchu. 
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h) Zarówno wkładanie obiektów w otwór obudowy urządzenia, jak i rozlewanie płynów na obudowę urządzenia lub wlewanie 

płynów do urządzenia są zabronione, ponieważ mogą spowodować spięcie, pożar lub obrażenia ciała. 

i) Wycięcia lub otwory w urządzeniu zaprojektowane, aby pomóc w wentylacji wnętrza urządzenia, a tym samym zapobiegać 

przegrzewaniu, nie mogą być zakryte. Urządzenia nie należy pozostawiać na kanapie, owijać w wykładzinę lub umieszczać 

w szczelnych obudowach, które nie posiadają dobrej wentylacji. 

j) Urządzenia nie należy pozostawiać na grzejnikach, podgrzewaczach lub innych urządzeniach wytwarzających ciepło. 

Temperatura otoczenia nie może przekraczać maksymalnej temperatury opisanej w niniejszej instrukcji obsługi. 

k) Uwaga: Gdy urządzenie pali się, może ono wydzielać toksyczne gazy lub płyny. 

2.2. Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa osobistego. 

a) Przenosząc urządzenie należy używać odpowiednich narzędzi oraz przenosić je w sposób delikatny, aby uniknąć urazów 

ciała spowodowanych upadkiem urządzenia. 

b) Urządzenie powinno być odpowiednio uziemione, aby zapobiegać urazom ciała spowodowanym słabym lub 

nieodpowiednim uziemieniem. 

c) Podczas czyszczenia urządzenia, należy odłączyć zasilanie urządzenia, aby uniknąć porażenia elektrycznego. Do 

czyszczenia urządzania należy używać suchej lub wilgotnej tkaniny. Nie należy czyścic wnętrz urządzenia.  

d) Przed użyciem urządzenia należy wyszkolić personel. Podczas używania urządzenia wymagana jest koncentracja. Praca 

z urządzeniem niewykwalifikowanego personelu może spowodować urazy ciała oraz szkody majątkowe.  

e) Zabrania się używania urządzenia, gdy przewód zasilający jest uszkodzony. Niezbędne jest regularne sprawdzanie 

przewodu zasilania. Należy przedsięwziąć odpowiednie środki, aby utrzymać przewód zasalania w dobrym stanie, oraz 

aby zapobiec porażeniu elektrycznemu.  

f) Używanie urządzenia w terenie podczas burzy z piorunami jest zabronione, ponieważ może to prowadzić do urazów ciała 

oraz szkód majątkowych. 
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3. Przegląd 

Rozdział ten pomoże użytkownikowi w szybki sposób zapoznać się z analizatorem S3301. Rozdział ten zawiera wstępy 

do: 

⚫ Panelu przedniego 

⚫ Górnymi interfejsami 

⚫ Obszarem wyszukiwania 

⚫ Baterią 

⚫ Włączaniem/ wyłączaniem analizatora S3101 

3.1.  Przegląd panelu przedniego 

Sekcja ta zawiera szczegółowe wprowadzenie dotyczące panelu przedniego analizatora S3101. Użytkownik może 

zapoznać się ogólnie z podstawowymi zastosowaniami klawiatury panelu instrumentu poprzez odczytywanie jej oznaczeń. 

Panel przedni analizatora kabli oraz anten S3101 jest pokazany poniżej: 

 

 

Rysunek 3-1 Panel przedni analizatora kabli oraz anten S3101 

Panel przedni analizatora kabli oraz anten S3101 składa się z wielu części, w tym przycisku ON/OFF, przycisku reset, 

obszaru przycisków funkcyjnych, obszaru klawiatury numerycznej (przycisków wprowadzania symboli) oraz wskaźnika 

LED. 

  

Obszar wyświetlania 

ekranu dotykowego 

Wskaźnik LED 

Przycisk On/Off 

Obszar przycisków funkcyjnych 

 

Resret 

Otwór czujnika 

Pokrętło 

Inne przyciski 

Klawiatura 

numeryczna 
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3.1.1. Przyciski ON/OFF, Reset  

  

Rysunek 3-2 Wykres schematyczny przysieków ON/OFF oraz Reset  

: Używany do uruchamiania i wyłączania instrumentu. 

【Preset】: Używany do resetowania oraz przywracania systemu do jego stanu domyślnego. 

3.1.2. Obszar przycisków funkcyjnych 

 

Rysunek 3-3 Wykres schematyczny obszaru przycisków funkcyjnych 

⚫ 【Freq/Dist】: Używany do ustawiania parametrów pomiarowych, w tym parametrów częstotliwości, standardu sygnału, 

parametry odległości oraz współczynnika szybkości. 

⚫ 【Sweep/Setup】: Używany do ustawiania parametrów pomiarowych, w tym trybu wyzwalającego, trybu odchylenia, czasu 

odchylenia, punktów odchylenia oraz szerokości pasma częstotliwości pośredniej.  

⚫ 【Trace】: Używany do realizowania porównania pomiędzy ścieżką odniesienia oraz bieżącymi danymi, w tym działaniem 

cyfrowym podziału wartości różnicy; lub do przechowywania bieżących danych, jako ścieżki odniesienia. Ścieżka 

odniesienia może również załadować ścieżki zapisane za pomocą【Save/Recall】. 

⚫ 【Ampt】: Używany do ustawienia zakresu wyświetlania osi Y. 

⚫ 【Marker】: Używany do ustawiania funkcji markera, w tym włączania/ wyłączania markera, trybu markera, szukania 

szczytu oraz trybu przeciągania markera. 

⚫ 【Cal】: Używany do realizowania funkcji kalibracyjnych, w tym metody kalibracji, statusu włączenia/ wyłącznie kalibracji 

Przycisk zasilania Przycisk ustawienia fabrycznego 

Wskaźnik 
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oraz wyboru zestawu modelu kalibracji. 

⚫ 【Save/Recall】: Używany do realizowania operacji na plikach, w tym zapisywania i załadowywania statusu pomiarów 

oraz ścieżek pomiarowych, robienia zrzutów ekranu, pozycji przechowywania oraz kopii pliku. 

⚫ 【Limit】: Używany do realizowania funkcji testu granicznego, w tym włączania/ wyłączania testu granicznego, włączania/ 

wyłączania alarmu, jak również kompilacji, zapisywania oraz załadowywania ścieżek ograniczenia. 

⚫ 【Run/Hold】: Używany do przełączania wyników pomiędzy odchyleniem ciągłym oraz utrzymującym się odchyleniem 

bieżącym analizatora. 

⚫ 【Meas】: Używany od ustawiania trybu pomiarowego oraz przełącznika okna pojedynczego-podwójnego. 

⚫ 【System/Local】: W trybie działania lokalnym, używany do ustawienia trybu systemowego, np. przełączania trybów 

pomiędzy pomiarem anteny oraz pomiarem mocy, ustawienia daty i czasu systemowego, trybu oszczędzania energii, oraz 

widoku numeru seryjnego produktu i numeru wersji programu wewnętrznego analizatora; gdy w trybie zdalnego sterowania, 

używany do powrotu analizatora to funkcji lokalnych.  

3.1.3. Obszar przycisków numerycznych (znaków)  

Klawiatura numeryczna może być używana do wprowadzania dokładnych wartości lub do szybkiego przełączania 

pomiędzy wartościami, do zmiany ustawienia pomiarowego analizatora. Przyciski mogą być również używane do 

wprowadzania znaków, głównie do zapisywania ustawień instrumentu lub do wprowadzania nazw plików ścieżek 

pomiarowych. 

 

 

Rysunek 3-4 Obszar klawiatury numerycznej 

Klawiatura numeryczna (znaki) jest używana do wprowadzania wartości podczas ustawiania częstotliwości, markera, odległości, amplitudy 

oraz innych parametrów. Następnie wystarczy nacisnąć odpowiadający przycisk jednostki lub przycisk Enter, aby zakończyć wprowadzanie. 

W lewym górnym rogu każdego przycisku numerycznego znajduje się 2 lub 3 znaki, gdy użytkownik chce wprowadzić znaki, wystarczy 

nacisnąć przyciski kilka razy w krótkim odstępie czasu, aby przełączać się pomiędzy cyframi oraz znakami. Korespondencja związku pomiędzy 

wprowadzonymi znakami oraz ilością naciśnięć jest pokazana poniżej w Tabeli 3-1: 

Tabela 3-1 Wstęp do przycisków na klawiaturze 
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Ilość naciśnięć 

Przycisk cyfry 

 

1 2 3 4 

1 1 A B C 

2 2 D E F 

3 3 G H I 

4 4 J K L 

5 5 M N O 

6 6 P Q R 

7 7 S T U 

8 8 V W X 

9 9 Y Z 9 

0 0    

【 •】Przycisk kropki dziesiętnej: Używany do wprowadzania kropek dziesiętnych podczas wpisywania wartości z 

częściami dziesiętnymi. Używany do wprowadzania znaku „.” podczas wprowadzania znaków. 

【+/-】Znak Plus/Minus: Używany do wprowadzania dodatnich lub ujemnych wartości przed wprowadzaniem cyfr. 

Używany do wprowadzania znaków „+” lub “-” podczas wprowadzania znaków. 

3.1.4. Inne przyciski 

 

Rysunek 3-5 Inne przyciski 

⚫ 【↑】&【↓】: Oznaczają odpowiednio zwiększanie oraz zmniejszanie i są używane do stopniowej regulacji lub wyboru 

bieżących opcji. 

⚫ 【←】Przycisk Backspace: Używany do usuwania ostatnio wprowadzonych cyfr lub znaków. 

⚫ 【Esc】: Używany do unieważniania wprowadzonych wartości oraz zamykania etykiety wejściowej podczas wprowadzania 

parametrów. 

⚫ 【Enter】: Używany do zatwierdzania wprowadzonych wartości podczas wprowadzania parametrów. 

  

Inne przyciski 
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3.1.5. Pokrętło 

Jest głównie używane do poruszania markerem oraz zmiany wartości bieżących parametrów, takich jak regulacja 

częstotliwości, odległości oraz amplitudy zgodnie z odpowiednią proporcją; dodatkowo, pokrętła można również używać 

do przełączania pomiędzy obecnie wybranymi przedmiotami podczas pracy z listą. Punkt podparcia pokrętła znajduje się 

w centrum gałki, ma on kształt „parasola”. Dlatego też, nie należy próbować trzymać pokrętła z boku za pomocą jednego 

palca, aby je obrócić podczas użytkowania, co zwiększy tarcie pomiędzy pokrętłem oraz osłoną. Operatorzy mogą używać 

czterech palców do chwycenia części bocznej lub górnej urządzenia, aby utworzyć oś obrotu, a następnie użyć kciuka, 

aby zakończyć obrót. Jak pokazano na obrazku: 

 

Niezalecane 

 

Niezalecane 

 

Zalecane 

Rysunek 3-6 Działanie Pokrętła 

3.2. Przegląd panelu górnego 

Panel górny analizatora kabli oraz anten S3101 jest pokazany na Rysunku 3-7, w tym interfejs mocy, interfejs cyfrowy oraz 

przyłącze testowe. 

 

Rysunek 3-7 Panele górne 

3.2.1. Interfejs zasilania 

Używany, jako wejście dla zasilania DC. Wyjście DC z adaptera AC-DC jest używane do zasilania analizatora. Przewodnik 

wewnątrz zewnętrznego interfejsu mocy jest dodatni, z uziemionym zewnętrznym przewodnikiem. 

 

Przyłącze 

zasilania 
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Rysunek 3-8 Interfejs mocy 

3.2.2. Interfejs cyfrowy 

 

Rysunek 3-9 Interfejs cyfrowy 

1) Wejście na kartę SD: Karta Micro SD może być używana w ramach powiększenia pamięci instrumentu lub kopii istotnych 

danych oraz dokumentów instrumentu.  

2) Interfejs LAN (sieciowy): interfejs sieciowy o szybkości 10/100Mbps, posiadający w standardzie 8-stykową strukturę, może 

być użyty do automatycznego wyboru spośród dwóch szybkości transmisji danych, oraz jako połączenie urządzenia z 

komputerem PC za pomocą kabla sieciowego, następnie powiązane narzędzia oraz oprogramowanie może być 

obsługiwane z poziomu komputera PC w celu wykonywania kontroli programu oraz transmisji danych do analizatora kabli 

oraz anten S3101. 

3) Interfejs Mini USB: Używany do podłączania zewnętrznego komputera PC, następnie powiązane narzędzia oraz 

oprogramowanie może być obsługiwane z poziomu komputera PC w celu wykonywania kontroli programu oraz transmisji 

danych do analizatora kabli oraz anten S3101. 

4) Gniazdo USB typu A: używane do podłączania zewnętrznych instrumentów USB, takich jak urządzenie pamięci USB, 

mysz USB i klawiatura USB. 

3.2.3. Przyłącze testowe 

 

Rysunek 3-10 Przyłącze testowe 

1) Antena GPS: używane do podłączania instrumentu z anteną GPS oraz podtrzymywania pozycjonowania bieżącego 

położenia analizatora. 

2) Przyłącze 10MHz I/O: używane do wejścia/wyjścia sygnałów częstotliwości 10MHz, może być również używane do 
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dostarczania sygnałów o częstotliwości 10MHz do analizatora, jako sygnałów odniesienia przez połączenie z innym 

zewnętrznym instrumentem. Wyjście sygnału wewnętrznego o częstotliwości 10MHz do instrumentu zewnętrznego, jako 

zegara odniesienia. 

3) Przyłącze 1: przyłącze testowe o impedancji charakterystycznej 50Ω oraz gnieździe typu N. 

 

Poziom ograniczenia uszkodzenia dla przyłącza testowego: moc +27dBm RF lub napięcie ±25V DC, oraz może spalić 

instrument w przypadku przekroczenia powyższego zakresu. 

3.3. Przegląd obszaru wyświetlacza 

Analizator S3101 jest wyposażony w 7-calowy wyświetlacz true colour LED HB TFT z funkcją ekranu dotykowego oraz 

wspiera operacje kontekstowe aplikacji za pomocą ekranu dotykowego. Obszar wyświetlacza dotykowego jest pokazany 

na Rysunku 3-11. Dodatkowo, wyświetlacz zapewnia różne ustawienia o różnym kontraście kolorów odpowiednie dla 

różnych środowisk testowych, takich jak środowisko terenowe, nocne oraz normalne. 

 

Rysunek 3-11 Obszar wyświetlacza dotykowego  

  

Obszar wyświetlania informacji  Pasek stanu systemu Obszar rysowania  Pasek menu 
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3.3.1. Pasek stanu systemu 

 

Rysunek 3-12 Pasek stanu systemu 

1) Data i czas systemowy analizatora: Operator może ustawić lub zmienić ustawienia poprzez 【 System/Local】

→[SET]→[Date/Time]. 

2) Obszar wyświetlacza GPS: Operator może połączyć antenę GPS a następnie włączyć GPS poprzez 【System/Local】

→[GPS]→[GPS On Off]. Informacje GPS będą wyświetlane w tym obszarze. 

3) Obszar identyfikacji źródła zasilania: Obszar ten zawiera następujące trzy stany wyświetlacza, jak pokazano na Rysunku 

3-13: 

a) gdy bateria nie jest zainstalowana, wyświetla on wzór zewnętrznego źródła zasilania;  

b) gdy bateria jest zainstalowana i zewnętrzne źródło zasilania nie jest podłączone, wyświetla on bieżący stan 

naładowania baterii;  

c) gdy bateria jest zainstalowana i zewnętrzne źródło zasilania jest podłączone, wyświetla on stan ładowania baterii. 

 

 

a) Zewnętrzne źródło zasilania b) Wyświetlanie stanu naładowania baterii  c) Status ładowania 

Rysunek 3-13 Identyfikacja źródła zasilania 

3.3.2. Obszar wyświetlacza informacji 

 

Rysunek 3-14 Obszar wyświetlacza informacji 
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Obszar wyświetlacza informacji zawiera głównie włączanie/ wyłączanie kalibracji, punkt przemiatanie, czas przemiatania 

oraz przeprowadź/ zatrzymaj itd. Obszar ten służy głównie do dostarczenia operatorowi informacji ustawień dotyczących 

ścieżek przemiatania w bieżącym obszarze rysowania; i operator może kliknąć odpowiedni obszar, aby zresetować te 

informacje. Na przykład: punkt przemiatania jest wyświetlany, jako 201, użytkownik może kliknąć ekran dotykowy, aby 

przemieść obszar odpowiadający punktom, następnie oznaczony zestaw informacji o tych punktach zostanie wyświetlony 

w obszarze rysowania na środku wyświetlacza dotykowego, oraz punkty ścieżki przemiatania mogą zostać zresetowane 

za pomocą klawiatury numerycznej oraz przycisków 【Enter】, pokrętła lub 【↑】【↓】. 

3.3.3. Obszar wyświetlacza ścieżki 

 

Rysunek 3-15 Obszar rysowania 

Obszar wyświetlacza ścieżki głównie przedstawia użytkownikowi ścieżki danych pomiarowych w formacie 

dwuwymiarowych obrazów, w celu łatwej oraz intuicyjnej obserwacji wyników pomiarowych. Zawiera on głównie format 

pomiarowy, ścieżki oraz jednostkę osi X/Y. 

1) Nazwy formatów pomiarowych wyświetlanych na ekranie ścieżek, takie jak utrata powrotu, tłumienie przewodu i DTF; 

2) Ścieżka danych pomiarowych uzyskana na podstawie różnych formatów pomiarowych; 

3) Oś Y: informacje amplitudy; oś X informacje o częstotliwość lub odległości. 

 

Dolny znak osi X obszaru rysowania posiada funkcję wyświetlacza informacji, i może on ustawić informacje o częstotliwość 

lub odległości osi X za pomocą kliknięcia odpowiadających obszarów na ekranie. 

  

Ścieżka 

Informacje o 

amplitudzie 

Format 

Informacje o częstotliwości 
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3.3.4. Pasek menu 

Znajduje się w obszarze menu w prawym rogu ekranu dotykowego i zawiera tytuł paska menu oraz elementy menu. Po 

kliknięciu dowolnych przycisków funkcyjnych na panelu przednim analizatora, prawy ekran dotykowy rozszerza menu 

odpowiadające tytułom, a następnie użytkownik może kliknąć menu, aby wybrać odpowiadające elementy menu oraz 

ustawić parametry pomiarowe. Pasek menu odpowiadający 【Meas】jest pokazany na Rysunku 3-16. 

 

Rysunek 3-16 【MEAS】Pasek menu 

3.4. Bateria 

Analizator kabli oraz anten S3101 jest wyposażony w pozwalającą na ładowanie baterię litowo-jonową o dużej pojemności, 

z czasem pracy dochodzącym do ponad 8 godzin (Typ). Aby zapewnić żywotność baterii, należy ją wyjmować z przedziału 

baterii podczas transportu oraz długiego przechowywania urządzenia. Rekomenduje się kupowania zapasowych baterii 

takiego samego modelu, jak oryginalna w celu uniknięcia przerywania testów z powodu niskiego stanu baterii, w trakcie 

wykonywania długich testów terenowych. 
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3.4.1. Instalacja oraz wymian baterii 

Analizator kabli oraz anten S3101 posiada łatwą w instalacji oraz wymianie baterię, która jest pokazana na poniższych 

rysunkach. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3-17 Procedura instalacji lub wymiany baterii 

3.4.2. Przeglądanie stanu baterii 

Użytkownik może zobaczyć stan baterii za pomocą następujących metod:  

1) Sprawdź ikonę baterii na systemowym pasku stanu, która wskazuje przybliżony poziom naładowania. Jeżeli pozostała 

tylko jedna kreska, należy w odpowiednim czasie wymienić lub naładować baterię.  

2) Naciśnij 【System/Local】, aby wejść do menu systemowego, kliknij [Next Page]→[Self-test], aby sprawdzić pozostały 

poziom naładowania baterii w elemencie pokazującym zasilanie. 

3) Usuń baterię i naciśnij przycisk z białym punktem na końcu baterii, wskaźnik umieszczony na baterii rozświetli się 

pokazując bieżący poziom naładowania baterii. Jeżeli pozostała tylko jedna kreska, należy w odpowiednim czasie 

naładować baterię. 

Pociągnij w dół 

pokrywę przedziału 

baterii 

Otwórz pokrywę 

przedziału baterii 

Zainstaluj/ wyjmij 

baterie 

Zamknij pokrywę przedziału 

baterii 

Pociągnij do góry pokrywę 

przedziału baterii 
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3.4.3. Ładowanie baterii 

Użytkownik może ponownie naładować baterię analizatora kabli oraz anten S3101 podczas pracy analizatora, lub gdy jest 

on wyłączony. Procedury ładowania baterii są następujące:  

1) Zainstaluj baterię w analizatorze. 

2) Podłącz dołączony adapter zasilania AC-DC i włącz zasilanie zewnętrzne. 

3) Żółta dioda LED w lewym dolnym rogu panelu przedniego zaświeci się i miga podczas ładowania przy wyłączonym 

urządzeniu, wskazując, że bateria jest ładowana, natomiast stale świecąca żółta dioda LED wskazuje, że ładowania 

dobiegło końca; zielona dioda LED zapala się oraz miga podczas ładowania przy włączonym urządzeniu, wskazując, że 

bateria jest ładowana, natomiast stale świecąca zielona dioda LED wskazuje, że ładowania dobiegło końca. W tym 

momencie, ikona baterii po prawej stronie systemowego paska stanu na ekranie dotykowym będzie wskazywała, że bateria 

jest w pełni naładowana.  

Co więcej, czas ładowania dla całkowicie rozładowanej baterii wynosi około 4h. 

3.5. Włączaniem/ wyłączaniem analizatora S3101 

Naciśnij i przytrzymaj żółty przycisk zasilania  w lewym dolnym rogu panelu przedniego analizatora kabli oraz 

anten S3101 przez około trzy sekundy, po sygnale dźwiękowym, puść go, analizator wyświetli ekran startowy. 

Analizator S3101 potrzebuje około 20 sekund, aby załadować system startowy oraz wykonać serię auto-testów, następnie 

instrument przechodzi do interfejsu inicjalizacji programu głównego i wyświetla wiadomość „Initializing, please wait……”. 

Po uruchomieniu programu głównego, urządzenie wyświetli raport auto-testów, i użytkownik może sprawdzić, czy 

instrument działa prawidłowo. Aby komponenty wewnętrzne urządzenia osiągnęły stabilny wskaźnik wydajności, analizator 

S3101 powinien być uruchomiony na około 15 minut przed rozpoczęciem dokonywania pomiarów. 

Naciśnij i przytrzymaj żółty przycisk zasilania  w lewym dolnym rogu panelu przedniego przez około trzy sekundy, 

analizator automatycznie wyjdzie z programu aplikacji pomiarowej i wyłączy się.
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4. Kalibracja 

Analizator kabli oraz anten S3101 powinien być skalibrowany przed dokonywaniem pomiarów. Kalibracja może 

zminimalizować błędy pomiarowe oraz poprawić dokładność pomiarów za pomocą testera. Analizator S3101 zapewnia 2 

metody kalibracji 

⚫ Kalibracja mechaniczna 

Wykonując kalibrację mechaniczną, wymagany jest dołączony zestaw kalibracyjny typu N.  

⚫ Kalibracja wbudowana E cal 

4.1. Kalibracja mechaniczna 

1) Naciśnij przycisk 【Cal】, kliknij menu [Cal Kit], aby wybrać model zestawu kalibracyjnego i następnie kliknij Enter; 

2) Kliknij [M Cal], i kreator kalibracji natychmiast wyświetli wiadomość „Please connect [OPEN], and start calibrating by 

pressing corresponding soft key！”; 

3) Podłącz otwarty OPEN port kalibratora do S3101, naciśnij przycisk [Open] a następnie zostanie wyświetlona wiadomość 

„[OPEN] Measuring...” jak pokazano na Rysunku 4-1: 

 

Rysunek 4-1 Kalibracja Open Standard 

Po ukończeniu kalibracji otwartym obwodem, przycisk [Open] znajdujący się po prawej stronie paska menu jest 

podkreślony, jako [Open], i wyświetlona zostaje podpowiedź mówiąca „Please connect [SHORT], and start calibrating by 

pressing corresponding soft key！” jak pokazano na Rysunku 4-2: 
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Rysunek 4-2 Kalibracja Short Standard 

4) Odłącz OPEN zestawu kalibracyjnego od gniazda S3101 , podłącz SHORT, i naciśnij przycisk [Short], następnie na ekranie 

pojawi się podpowiedź „[SHORT] Measuring...”. Po wykonaniu pomiaru przycisk [Short] button po prawej stronie paska 

menu zostanie podkreślony, jako [Short], i wyświetlona zostaje podpowiedź mówiąca „Please connect [LOAD], and start 

calibrating by pressing corresponding soft key”. 

5) Odłącz SHORT od gniazda S3101, podłącz LOAD , i naciśnij przycisk [Load], następnie na ekranie pojawi się podpowiedź 

„[LOAD] Measuring...”. Po ukończeniu pomiaru load, przedmiot [Load] po prawej stronie paska menu zostanie podkreślony, 

jako [Load], i wyświetlona zostaje podpowiedź mówiąca „Please Press „Done” soft key to finish the calibration”, jak 

pokazano na Rysunek 4-3. Następnie naciśnij przycisk [Done], aby zakończyć kalibrację. 

 

Rysunek 4-3 Ukończona kalibracja mechaniczna 

6) Po ukończeniu kalibracji, górna część obszaru wyświetlania oraz górna część paska menu po lewej stronie pokazują 

informację „Calibrate ON.” Jak pokazano na Rysunku 4-4. Podłącz LOAD do portu pomiarowego typu N w S3101 , 

obserwuj krzywą wyświetlaną na ekranie, jeśli wartość jest poniżej 42db wskazuje to na właściwą kalibrację. Po odłączeniu 

obciążenia od portu, podłącz antenę lub fider do pomiarów . 
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Rysunek 4-4 Przełącznik kalibracji jest włączony 

4.2. Wbudowany zestaw kalibracji E cal 

4.2.1. Wstęp 

Operatorzy mogą w szybki sposób wykonywać „jednym kliknięciem” kalibracje dla portu pomiarowego poprzez 

wbudowaną kalibrację elektroniczną, która nie tylko jest kalibracją prostszą w obsłudze oraz o wysokiej dokładności, ale 

także pozwala na zaadoptowanie do temperatur środowiska 0℃ ~ +50℃, w znaczący sposób poprawiając wydajność 

testową.. 

Wbudowanej kalibracja elektroniczna nie wpływa na użytkowanie oraz wydajność zestawów kalibracji mechanicznej. Mogą 

być stosowane w celu spełnienia wymagań testowych przy różnych zastosowaniach i wymaganiach . 

4.2.2. Procedura kalibracji 

Proces kalibracji wbudowanej jest następujący: 

1) Przed wykonaniem kalibracji wbudowanej, nie należy podłączać żadnych obiektów do portu pomiarowego. 

2) Po wykonaniu ustawień parametrów, naciśnij przycisk 【Cal】, kliknij menu [Embedded Calibration], jak pokazano na 

Rysunku 4-5, instrument automatycznie wykona procedurę kalibracji wraz z wyświetleniem na interfejsie podpowiedzi 

mówiącej „Embedded Calibration Measuring……”. 
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Rysunek 4-5 Rozpoczęcie wykonywania kalibracji wbudowanej E cal 

3) Po ukończeniu kalibracji, interfejs wyświetlacza pokaże podpowiedź mówiącą „Finish embedded calibration！” i stan 

kalibracji automatycznie zostanie zmieniony z “OFF” na „ON”, jak pokazano na Rysunku 4-6. 

 

Rysunek 4-6 Ukończenie kalibracji wbudowanej 
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5. Operacje podstawowe 

Sekcja ta podaje opis jak ustawić częstotliwość, marker oraz ograniczenie, itd. parametry analizatora kabli oraz anten 

S3101, aby umożliwić operatorom zrozumienie podstawowych operacji analizatora. 

5.1. Częstotliwość 

Gdy formatem pomiarowym analizatora jest strata odbiciowa, strata przewodu oraz faza, karta Smith’a, naciśnij przycisk 

【Freq/Dist】 i po prawej stronie ekranu zostanie wyświetlony pasek menu częstotliwość. 

⚫ Ustaw zakres częstotliwości pomiarowych za pomocą startu i zatrzymania częstotliwości. 

1) Naciśnij przycisk 【Freq/Dist】, aby wejść do paska menu częstotliwości; 

2) Kliknij menu [Start Frequency] na ekranie dotykowym, aby wprowadzić częstotliwość startu przekręcając pokrętłem, 

używając przycisków 【↑】 lub 【↓】 lub klawiatury numerycznej. Gdy do wprowadzenia wartości częstotliwości używane 

są przyciski numeryczne, w obszarze menu zmieniają się cztery jednostki menu na [GHz], [MHz], [kHz] oraz [Hz], 

następnie wybierz odpowiednią jednostkę częstotliwości, aby ukończyć ustawianie częstotliwości startu; 

 

Rysunek 5-1 Wprowadzanie częstotliwość startu 

3) Kliknij menu [Stop Frequency] na ekranie dotykowym, aby wprowadzić odpowiednią częstotliwość zatrzymania.  

⚫ Ustaw zakres częstotliwości pomiarowych za pomocą częstotliwości centralnej oraz rozpiętości. 

1) Naciśnij przycisk 【Freq/Dist】, aby przejść do paska menu częstotliwości; 

2) Kliknij menu [Center Freq] na ekranie dotykowym, aby wprowadzić częstotliwość centralną przekręcając pokrętło, 

używając przycisków 【↑】 lub 【↓】 lub klawiatury numerycznej. Gdy do wprowadzenia wartości częstotliwości używane 

są przyciski numeryczne, w obszarze menu zmieniają się cztery jednostki menu na [GHz], [MHz], [kHz] oraz [Hz], 

następnie wybierz odpowiednią jednostkę częstotliwości, aby ukończyć ustawianie częstotliwości centralnej;  

3) Kliknij menu [Span] na ekranie dotykowym, aby wprowadzić odpowiednią rozpiętość częstotliwości. 
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5.2. Odległość 

Gdy format pomiarowy analizatora to strata odbiciowa DTF oraz DTF VSWR, naciśnij przycisk 【Freq/Dist】, aby wyświetlić 

pasek menu Freq/Dist. W którym ustawianie częstotliwości jest zgodne z instrukcjami zawartymi w sekcji 5.1, oraz kroki 

ustawiania odległości są następujące: 

1) Naciśnij przycisk 【Freq/Dist】, aby wejść do paska menu Freq/Dist ; 

2) Kliknij menu[Start Dist] na ekranie dotykowym, aby wprowadzić odległość startu przekręcając pokrętło, używając 

przycisków 【↑】 lub 【↓】 lub klawiatury numerycznej. Gdy do wprowadzenia wartości częstotliwości używane są 

przyciski numeryczne, w obszarze menu wyświetlane są jednostki menu [M], następnie kliknij menu [M] lub naciśnij 

przycisk 【Enter】, aby zakończyć wprowadzanie odległości startowej; 

 

Rysunek 5-2 Wprowadzanie odległości zatrzymania 

3) Kliknij menu [Stop Distance] na ekranie dotykowym, aby wprowadzić odpowiednią odległość zatrzymania. 

5.3. Amplituda 

⚫ Ręcznie ustaw zakres wyświetlanych częstotliwości za pomocą wartości górnych, środkowych i dolnych w menu Amplituda: 

1) Naciśnij przycisk 【Ampt】, aby wejść do menu amplitudy; 

2) Kliknij menu [Top] na ekranie dotykowym, aby wprowadzić odpowiednią wartość górnej amplitudy przekręcając pokrętło, 

używając przycisków 【↑】 lub 【↓】 lub klawiatury numerycznej, a następnie naciśnij przycisk 【Enter】, aby zakończyć 

wprowadzanie wartości; 
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Rysunek 5-3 Wprowadzanie wartości górnej amplitudy 

3) Kliknij menu [Bottom] na ekranie dotykowym, aby wprowadzić odpowiednią wartość dolnej amplitudy.  

⚫ Ustawianie amplitudy poprzez tryb auto: 

Dla łatwości obsługi, analizator oferuje tryby automatycznego ustawiania amplitudy dla bieżących danych pomiarowych, 

w tym skalowanie automatyczne, skalowanie pełne oraz skalowanie domyślne. W trybie skalowania automatycznego, 

analizator automatycznie dostosuje wartości amplitudy dolnej oraz górnej w oparciu o wartości maksymalne oraz 

minimalne bieżących danych pomiarowych; W trybie skalowania pełnego, analizator automatycznie ustawi wartości 

amplitudy dolnej oraz górnej na 100dB oraz -100dB bądź 450º oraz -450º; W trybie skalowania domyślnego, analizator 

automatycznie ustawi wartości amplitudy dolnej oraz górnej na 50dB oraz -50dB bądź 450º oraz -450º. Określone kroki 

ustawień amplitudy za pomocą tych trybów automatycznych są następujące: 

1) Naciśnij przycisk 【Ampt】, aby wejść do menu amplitudy;   

2) Kliknij menu [Auto Scale], [Full Scale] lub [Default Scale] na ekranie dotykowym, a następnie oprogramowanie aplikacji 

automatycznie ustawi odpowiadające wartości amplitudy.  

 

Rysunek 5-4 Skalowanie automatyczne amplitudy 

⚫ Używaj wartości odniesienia dla amplitudy, pozycji odniesienia oraz ustawienia skalowania: Aby w lepszy sposób stosować 

się do krzywej pomiarowej, analizator zapewnia operatorom wartości odniesienia, pozycję odniesienia oraz ustawienia 

skalowania. Określone ustawienia są następujące: 
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1) Naciśnij przycisk 【Ampt】, aby wejść do menu amplitudy; 

2) Kliknij menu [Ref Value], [Ref Pos] lub [Scale] na ekranie dotykowym, aby wprowadzić odpowiednią wartość odniesienia 

dla amplitudy, pozycję odniesienia lub skalowania przekręcając pokrętło, używając przycisków 【↑】 lub 【↓】 lub 

klawiatury numerycznej, a następnie naciśnij przycisk 【Enter】, aby zakończyć wprowadzanie takich przedmiotów.  

5.4. Przemiatanie 

Przemiatanie/Ustawienia skupia się głównie na ustawieniach parametrów pomocniczych bieżącego testu, w tym na czasie 

przemiatania, punktach przemiatania, średnim wygładzeniu oraz szerokości pasma IF. 

5.4.1. Ustawienie trybu wyzwalającego: 

1) Naciśnij przycisk 【Sweep/Setup】, aby wejść do paska menu Przemiatanie/Ustawienia; 

2) Naciśnij menu [Trigger Mode Cont Single] na ekranie dotykowym, aby zakończyć przełączanie bieżącego trybu 

wyzwalającego. Po przełączeniu na „Single”, analizator zakończy przemiatanie po ukończeniu przemiatania głównego dla 

ustawionego zakresu częstotliwości. 

5.4.2. Ustawianie trybu przemiatania:  

Analizator kabli oraz anten S3101 zapewnia dwa tryby ustawienia przemiatanie, w tym przemiatanie liniowe oraz 

przemiatanie listowe, i operatorzy mogą dokonać przełączenia pomiędzy modelami przemiatania za pomocą menu [Sweep 

Mode Linear List]. Przed dokonaniem przemiatania listowego, najpierw należy dokonać edycji listy, aby stworzyć listę 

informacji do dokonania przemiatania, a następnie użyć [Sweep Mode Linear List] do wykonania przełączenia. Kroki dla 

przemiatania listowego są następujące: 

1) Naciśnij przycisk 【Sweep/Setup】, aby wejść do paska menu Przemiatanie/Ustawienia; 

2) Kliknij menu [Edit List] na ekranie dotykowym, i pasek menu przełączy się do paska menu Edit List, jak pokazano na 

Rysunku 5-5. Kliknij [Add Seg] aby dodać zakres fal do odchylenia w polu listy; w tym przypadku operatorzy mogą ustawić 

segment listy według [Start Freq], [Stop Freq] oraz [Points]. Jeżeli lista już istnieje, operatorzy mogą ustawić parametry 

zgodnie z segmentami według [Seg ID] lub kliknąć odpowiedni numer segmentu na ekranie dotykowym; 
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Rysunek 5-5 Edytowanie listy odchyleń 

3) Po zakończeniu edytowania, kliknij menu [Back], aby powrócić do paska menu Odchylenie/Ustawienia; w tym przypadku, 

użytkownik może wykorzystać menu [Sweep Mode Linear List], aby przełączyć tryb listy odchylenia, jak pokazano na 

Rysunku 5-6: 

 

 

Rysunek 5-6 Lista przemiatania 

4) Klikając menu [List Info Off On], operatorzy mogą obserwować edytowaną listę informacji. 

5.4.3. Ustawienie czasu przemiatania: 

Czas przemiatania analizatora kabli oraz anten S3101 można ustawić w dwóch trybach, automatycznym oraz manualnym. 

W trybie automatycznym, analizator oblicza minimalny czas potrzebny na przemiatanie jednego ekranu w oparciu o 

bieżący stan instrumentu. Operatorzy mogą kliknąć menu [Sweep Time Auto Man], aby przełączyć na tryb manualny, i w 

tym przypadku zakończyć ustawienia przemiatania zgodnie z potrzebami. Określony proces ustawienia jest następujący: 

1) Naciśnij przycisk 【Sweep/Setup】, aby wejść do paska menu Przemiatanie/Ustawienia; 

2) Kliknij menu [Sweep Time Auto Man], aby przełączyć czas przemiatania do trybu manualnego, a na menu wyświetlone 

zostanie [Sweep Time Auto Man]. Wprowadź odpowiedni czas przemiatania przekręcając pokrętło, używając przycisków 

【↑】 lub 【↓】 lub przycisków numerycznych, a następnie naciśnij przycisk 【Enter】, aby zakończyć wprowadzanie 

danego przedmiotu. 

5.4.4. Ustawienie punktów przemiatania: 

Domyślny punkt przemiatania analizatora kabli oraz anten S3101 wynosi 201, a operatorzy mogą ustawić wymagane 

punkty przemiatania w dowolny sposób w przedziale wartości od 2 do 4001 zgodnie z wymaganiami testowymi. Określone 

kroki dla przemiatania są następujące: 

1) Naciśnij przycisk 【Sweep/Setup】, aby wejść do paska menu Przemiatanie/Ustawienia; 

2) Kliknij menu [Sweep Point] na ekranie dotykowym, aby wprowadzić odpowiednie punkty przemiatania przekręcając 

pokrętło, używając przycisków 【↑】 lub 【↓】 lub klawiatury numerycznej, a następnie naciśnij przycisk 【Enter】, 

aby zakończyć ustawianie danego przedmiotu. 
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5.5. Ustawienie [Avg/BW] 

Zakłócenia przypadkowe w ścieżce odbioru analizatora zmniejszają dokładność pomiarową. Aby zredukować hałas 

śladowy oraz obniżyć poziom hałasu, Analizator kabli oraz anten S3101 oferuje trzy funkcje, w tym średnią, gładką oraz 

regulację szerokości pasma IF w celu otrzymania bardziej dokładnych wyników oraz lepszego zakresu dynamicznego. 

5.5.1. Redukcja szerokości pasma IF   

Szerokość pasma IF może zostać zawężona, aby zredukować zakłócenia, tym samym redukując wpływ zakłóceń na wyniki 

pomiarowe oraz redukując hałas śladowy. Poziom hałasu może zostać zredukowany o 10dB przy każdej redukcji o 10 

razy szerokości pasma IF. Analizator kabli oraz anten S3101 posiada wsparcie zmiennych filtrów IF, przy czym szerokość 

pasma częstotliwości może być ustawiona w przedziale od 10 KHz do minimalnie 1Hz, ze zmianami kroków w 1, 2, 5 oraz 

10. Niemniej jednak, należy zauważyć, że redukcja szerokości pasma IF wydłuży czas przemiatania. Kroki ustawienia 

szerokości pasma IF są następujące: 

1) Naciśnij przycisk 【Sweep/Setup】, aby wejść do paska menu Przemiatanie/Ustawienia; 

2) Kliknij menu [Avg/BW], aby wprowadzić pasek menu Avg/BW; 

3) Kliknij [IF BW], aby wyskoczyła lista „Set IF BW”. Wybierz wymaganą szerokość pasma IF przekręcając pokrętło, używając 

przycisków 【↑】 lub 【↓】 lub dotykając wybrane przedmioty, następnie kliknij przycisk [Enter] w ramce dialogowej 

szerokości pasma IF lub przycisk 【Enter】, aby zakończyć ustawienie, jak pokazano na Rysunku 5-7: 

 

Rysunek 5-7 Ustawienie szerokości pasma IF  

5.5.2. Przemiatanie uśrednione 

Poprzez kilka następujących po sobie przemiatań, analizator pobiera średnią wartość tych samych punktów pomiarowych 

dla każdego pomiaru, aby obliczyć każdą wartość pomiarową. Ustawienie współczynników uśredniających określa czasy 

przemiatań stałych. Im większy współczynnik uśredniony, tym bardziej efektywne jest obniżenie wpływu hałasu na pomiar. 

1) Naciśnij przycisk 【Sweep/Setup】, aby wejść do paska menu Przemiatanie/Ustawienia; 

2) Kliknij menu [Avg/BW] na ekranie dotykowym, aby wprowadzić pasek menu Avg/BW; 
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3) Kliknij menu [Avg Factor] na ekranie dotykowym, aby wprowadzić odpowiednie współczynniki uśrednione przekręcając 

pokrętło, używając przycisków 【↑】 lub 【↓】 lub klawiatury numerycznej, a następnie naciśnij przycisk 【Enter】, 

aby zakończyć ustawianie. 

4) Klikając menu [Avg Off On] na ekranie dotykowym, analizator obliczy współczynniki uśrednione ustawione przez operatora 

i wyświetli ścieżki uśrednione na ekranie, jak pokazano na poniższym rysunku: 

 

Rysunek 5-8 Set Współczynniki uśrednione 

5.5.3. Wygładzanie ścieżki 

Wygładzanie ścieżki jest wyświetlane za pomocą średniej sąsiadujących punktów danych, natomiast stosunku pomiędzy 

sąsiadującymi punktami danych do uśrednienia oraz punktami całkowitymi jest nazywany szczeliną wygładzania. 

Analizator kabli oraz anten S3101 ustawia szczelinę wygładzania w postaci wartości procentowej. Funkcje wygładzania 

mogą zredukować wartość zakłócenia szczyt-szczyt dla ścieżki danych pomiarowych, bez znaczącego zwiększenia czasu 

przemiatania.  

1) Naciśnij przycisk 【Sweep/Setup】, aby wejść do paska menu Przemiatanie/Ustawienia; 

2) Kliknij menu [Avg/BW] na ekranie dotykowym, aby wprowadzić pasek menu Avg/BW; 

3) Kliknij menu [Aperture] na ekranie dotykowym, aby wprowadzić wartość szczeliny wygładzenia (maksymalnie 20%) za 

pomocą klawiatury numerycznej, a następnie naciśnij przycisk 【Enter】, aby zakończyć ustawienie; 

4) Kliknij menu [Smooth Off On] na ekranie dotykowym, aby włączyć lub wyłączyć funkcję wygładzania, jak pokazano na 

Rysunku 5-9: 
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Rysunek 5-9 Set Szczeliny wygładzania 

5.6. Ograniczenie 

Funkcja Ograniczenie jest dostępna jedynie dla formatów pomiarowych straty odbiciowej, DTF, utraty przewodu lub fazy, 

oraz trybu przemiatania dla przemiatania liniowego. 

Funkcja testowa Ograniczenie może w sposób wizualny pokazać czy zmierzone dane przekraczają zakres amplitudy 

reprezentowany przez linie ograniczenia. Połączona przez multi-segmenty, linia ograniczenia może być edytowana za 

pomocą edycji wartości ograniczenia. Jeżeli nie ma punktu danych przekraczającego wartość pozycji ograniczenia, to test 

ograniczenia kończy się wynikiem pozytywnym i linia ograniczenia jest zaznaczona na zielono; dopóki istnieje punkt 

danych, który przekracza wartość, test kończy się wynikiem negatywny, i linia ograniczenia jest zaznaczona na czerwono. 

Włącz funkcję alarmu, aby sygnały dźwiękowe ostrzegały operatorów, gdy test ograniczenia zakończyła się wynikiem 

negatywnym. 

5.6.1. Linia ograniczenia 

Edytowanie linia ograniczenia odbywa się za pomocą podnoszenia punktu ograniczenia oraz regulacji częstotliwości oraz 

amplitudy punktu ograniczenia. Punkt ograniczenia może być edytowany jedynie w stanie aktywnym oraz bieżące aktywne 

punkty ograniczenia są pokazane, jako otwarte okręgi w linii ograniczenia, podczas gdy nieaktywne to pełne okręgi. 

Określone edytowanie może być wykonane zgodnie z następującymi krokami: 

1) Naciśnij przycisk 【Limit】, aby wprowadzić pasek menu ograniczenia; 

2) Kliknij menu [Mode Up Low] na ekranie dotykowym, aby wybrać typ edytowanej linii ograniczenia, górną lub dolną linię 

ograniczenia; 

3) Kliknij menu [Edit] na ekranie dotykowym, aby wprowadzić pasek menu Edycja linii ograniczenia. Jeżeli obecnie nie 

występuje punkt ograniczenia, dodaj punkt ograniczenia o wartości 0 odpowiednio dla częstotliwości rozpoczęcia i 

zakończenia, a przełącznik ograniczenia zostanie automatycznie otwarty; 

4) Kliknij menu [Add Point] na ekranie dotykowym, aby dodać punkt ograniczenia, który jest punktem pośrednim pomiędzy 

bieżącym aktywowanym punktem oraz sąsiadującym punktem ograniczenia po prawej stronie; 

5) Kliknij menu [Freq] na ekranie dotykowym, aby wyregulować częstotliwość bieżącego aktywowanego punktu; 
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6) Kliknij menu [Value] na ekranie dotykowym, aby wyregulować amplitudę bieżącego aktywowanego punktu; 

7) Kliknij menu [Sel Point] na ekranie dotykowym, aktywowany punkt ograniczenia jest reprezentowany przez otwarty okrąg; 

możliwe jest również wprowadzeni numery seryjnego przed naciśnięciem przycisku 【Enter】 , aby aktywować 

odpowiadający punkt ograniczenia; jak również, kliknij jeszcze raz [Limit Point], aby przełączyć do następnego punktu 

ograniczenia po prawej stronie punktu ograniczenia; 

8) Powtórz powyższe kroki, aby edytować i zakończyć edytowanie linii ograniczenia, jak pokazano na poniższym rysunku: 

 

Rysunek 5-10 Edytowanie linii ograniczenia 

5.6.2. Włączenie testu ograniczenia 

Naciśnij przycisk 【Limit】 oraz kliknij menu [Alarm Off On] na ekranie dotykowym, aby otworzyć lub zamknąć funkcję 

alarmu. 

Dodatkowo, podczas procesu edytowania, funkcja testu ograniczenia zostanie otworzona automatycznie, pojedynczy lub 

wszystkie punkty ograniczenia mogą zostać usunięte za pomocą kliknięcia przycisku [Del Point] lub [Del All]; tam, gdzie 

nie ma punktu ograniczenia, test ograniczenia zostanie automatycznie zamknięty. Rysunek 5-11 pokazuje nieudany test 

linii ograniczenia. 

 

Rysunek 5-11 Test ograniczenia 

5.6.3. Przechowywanie oraz przywoływanie linii ograniczenia 

Określone kroki przechowywania oraz przywoływania linii ograniczenia są pokazane poniżej: 
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⚫ Naciśnij przycisk【Limit】, aby wprowadzić pasek menu ograniczenia. Następnie kliknij menu [Save] na ekranie dotykowym, 

aby wprowadzić nazwę pliku w wyskakującym okienku i naciśnij przycisk 【Enter】, aby ukończyć przechowywanie linii 

ograniczenia. 

⚫ Naciśnij przycisk【Limit】 , aby wprowadzić pasek menu ograniczenia. Następnie kliknij menu [Recall] na ekranie 

dotykowym, aby wybrać linię ograniczenia w wyskakującej liście plików linii ograniczenia i naciśnij przycisk 【Enter】, 

aby ukończyć przywoływanie linii ograniczenia. 

5.7. Marker 

Aby umożliwić odczytywanie danych pomiarowych, oraz wyszukiwanie określonych wartości pomiarowych, analizator 

zapewnia sześć różnych markerów dla każdego okna. 

5.7.1. Włączanie markera 

1) Naciśnij przycisk 【Marker】, aby wejść do paska menu markera; 

2) Kliknij menu [Marker 1 2 3 4 5 6] na ekranie dotykowym, aby wybrać odpowiadające markery, a następnie kliknij menu 

[Marker Off On], aby w oddzielnym oknie otworzyć odpowiadający marker.  

 

Rysunek 5-12 Przełączanie markerów oraz ustawienia 

5.7.2. Przenoszenie markera 

1) Użyj powyższej metody „Włączania markera”, aby wybrać marker, który ma zostać przeniesiony, sprawiając, że staje się 

on obecnie aktywowanym markerem; 

2) Wprowadź wartość częstotliwość markera (lub wartość odległości) bezpośrednio za pomocą klawiatury numerycznej, 

naciśnij odpowiednią jednostkę menu, aby zakończyć przenoszenie markera; bądź przenieś marker przekręcając pokrętło 

lub naciskając przyciski 【↑】oraz【↓】; można również nacisnąć i przytrzymać marker ścieżki, a następnie przeciągnąć 

i przenieść go po tym, jak jego kolor zmieni się na czerwony (dostępne jedynie, gdy tryb przeciągania jest włączony). 

5.7.3. Szczyt oraz dolina markera 

1) Po otworzeniu markera, kliknij menu [Peak] lub [Valley], dzięki którym można znaleźć szczyt oraz dolinę w danym 

mierzonej ścieżce. 
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2) Klikając [Marker Options], aby wejść w pasek menu szybkiego markera, oraz klikając na odpowiednie menu szybkiego 

markera, możliwe jest wyszukiwanie szczytu lub doliny pomiędzy dwoma zakresami markerów, bądź szybkie ustawienie 

M1, jako szczytu oraz M2, jako doliny, jak pokazano na poniższym rysunku: 

 

Rysunek 5-13 Wyszukiwanie szczytu oraz doliny 

5.7.4. Tryb markera 

⚫ Analizator zapewnia dwa tryby markera - tryb Standardowy oraz tryb Delta Kliknij menu [Delta Off On], aby przełączać 

pomiędzy trybami. 

⚫ W trybie Standard, marker pokazuje wartość częstotliwości oraz amplitudy punktów danych, i jest on trybem domyślnym 

dla markera analizatora; w trybie Delta, urządzenie pokazuje zróżnicowanie pomiędzy bieżącym markerem oraz markerem 

Standard, jak również częstotliwość (lub odległość). 

5.7.5. Podstawowe operacje markera 

1) Naciśnij przycisk 【Marker】, aby wejść do paska menu markera, następnie domyślnie otworzony zostaje Marker 1; 

2) Kliknij menu [Marker 1 2 3 4 5 6], aby wybrać numer markera, który może aktywować odpowiadający marker; 

3) Kliknij menu [Peak] lub [Valley], aby wykonać funkcję wyszukiwania szczytu lub doliny markera; 

4) Kliknij menu [Delta Off On], aby przełączyć tryb markera; 

5) Kliknij menu [Marker Off On], aby zamknąć obecnie aktywny marker; 

6) Kliknij menu [All Off], aby zamknąć wszystkie otwarte markery w obecnie aktywnym oknie. 

Funkcje markera są pokazane na Rysunku 5-14: 
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Rysunek 5-14 Wykres schematyczny funkcji markera 

5.7.6. Operacje szybkiego markera 

1) Naciśnij przycisk 【Marker】, aby wejść do paska menu markera, następnie domyślnie otworzony zostaje Marker 1; 

2) Kliknij menu [Marker 1 2 3 4 5 6], aby wybrać Marker 2, a następnie naciśnij [Marker Off On], aby aktywować Marker M2; 

3) Kliknij menu [Marker Options], aby wybrać [M5 Peak [M1, M2]], następnie M5 wykonuje wyszukiwanie szczytu pomiędzy 

M1 oraz M2; wybierz [M5 Valley [M1, M2], następnie M5 wykonuje wyszukiwanie doliny pomiędzy M1 oraz M2; 

 

Rysunek 5-15 Używanie szybkiego markera 

4) Kliknij menu [M1 Peak M2 Valley], następnie M1 wykona wyszukiwanie szczytu i M2 wykona wyszukiwanie doliny; 

5) Kliknij menu [M1 To Boundary], następnie M1 wykona wyszukiwanie do ostatniej ścieżki punktu przemiatania; oraz 

ponownie naciśnij [M1 To Boundary], następnie M1 wykona wyszukiwanie do pierwszej ścieżki punktu przemiatania; 

ustawienie M2 To Boundary jest takie same, jak M1; 

6) Kliknij menu [All Off], aby zamknąć wszystkie otwarte markery w obecnie aktywnym oknie. 

5.7.7. Zmiana pozycji markera zgodnie z listą przemiatania 

Zgodnie z listą przemiatania, dla markera standard, jeżeli więcej niż jedne segment zawiera marker częstotliwość do 

ustawienia, naciśnij 【Enter】, aby przełączyć pomiędzy różnymi segmentami. Dla markera zróżnicowania, powinien on 
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być zawsze w tym samym segmencie z odpowiadającym markerem odniesienia, a wartość maksymalna oraz minimalna 

wyszukiwania również skupia się na segmencie przemiatania, w którym znajduje się markera standard. 

5.8. Wyświetlacz 

Analizator kabli oraz anten S3101 umożliwia jednoczesne wyświetlanie dwóch okien z danymi, a każde okno może 

wyświetlać dane w różnym formacie. 

5.8.1. Otwieranie podwójnego okna 

1) Naciśnij 【Meas】, aby wejść do paska menu z pomiarami; 

2) Kliknij menu [Display Window Single Dual], aby przełączyć tryb wyświetlania okien, przełączanie liczby okien jest widoczne 

na ekranie w odpowiedni sposób. 

5.8.2. Aktywacja okna 

1) Naciśnij 【Meas】, aby wejść do paska menu z pomiarami; 

2) Kliknij menu [Current Window Up Down], kliknij odpowiadające okno na ekranie dotykowym, aby je aktywować; 

aktywowane okno jest otoczone czerwoną ramką w obszarze wyświetlacza informacji, natomiast nieaktywowane okna nie 

posiadają ramki koloru czerwonego. 

5.8.3. Zmiana formatu danych aktywnego okna 

1) Naciśnij 【Meas】, aby wejść do paska menu z pomiarami; 

2) Kliknij odpowiednie menu na pasku menu, aby wybrać odpowiednie format danych pomiarowych w celu zmiany formatu 

pomiarowego bieżącego obszaru rysowania na wyświetlaczu; lub przeciągnij ekran obszaru rysowania w lewo lub w prawo, 

aby przełączyć odpowiadające formaty danych pomiarowych. Do formatów danych zalicza się: 

◆ [Return Loss] służy do wyboru parametrów straty odbiciowej i wyświetlania ich w formie dziennika; 

◆ [Cable Loss] służy do bezpośredniego pomiaru tłumienności wtrąceniowej przewodu; 

◆ [VSWR] służy do wyboru parametrów testowych, jako VSWR; 

◆ [DTF Return Loss] służy do wyboru parametrów straty odbiciowej zgodnie z trybem DTF i wyświetlania ich w formie 

dziennika; 

◆ [DTF VSWR] służy do wyboru parametrów testowych, jako VSWR zgodnie z trybem DTF; 

◆ [Phase] służy do wyboru parametrów testowych, jako fazy odbicie; 

◆ [Smith] służy do wyboru parametrów testowych, jako impedancji, a system koordynacji służy, jako wykres Smith’a. 

Na Rysunku 3-30, Okno 1 jest pokazane w formacje straty odbiciowej; Okno 2 jest pokazane, jako wykres Smith’a, i jest 

aktywne. 
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Rysunek 5-16 Jednoczesne wyświetlanie dwóch formatów danych 

 

⚫ Każde okno może ustawić marker ścieżki oddzielnie. 

⚫ Ustawienie częstotliwości dwóch okien znajduje się w asocjacji zsynchronizowanej 

⚫ Parametry DTF dwóch okien znajdują się w asocjacji zsynchronizowanej. 

5.9. Ścieżka 

Analizator zapewnia dwa typy operacji matematycznych dla obecnie aktywnych ścieżek oraz ścieżek odniesienia; oraz 

zapewnia trzy rodzaje metod wyświetlania ścieżki. 

5.9.1. Uzyskiwanie ścieżki odniesienia 

Przed przystąpieniem do wykonywania wszelkich operacji, urządzenie musi przechowywać w pamięci ścieżkę obniesienia, 

którą można uzyskać poprzez przywołanie pliku ścieżki, zgodnie, z którym ustawiona jest ścieżka bieżąca. 

5.9.1.1. Zapisywanie ścieżki bieżącej, jako ścieżki odniesienia 

1) Naciśnij przycisk 【Trace】, aby wejść do paska menu ścieżki; 

2) Kliknij menu [Data → Memory], aby przechowywać bieżąca ścieżkę pomiarową w pamięci, jako ścieżkę odniesienia. 

5.9.1.2. Przywoływanie ścieżki z pliku 

1) Naciśnij przycisk 【Save/Recall】, aby przejść do paska menu Save/Recall; 

2) Kliknij menu [Recall Trace], aby wybrać ścieżkę z listy pliku, która sią pojawiła, a następnie kliknij [Recall] lub naciśnij 

【Enter】, aby przywołać wybraną ścieżkę. 
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3)  

5.9.2. Operacje dotyczące ścieżek 

Analizator zapewnia wartość redukcji dziesiętnej oraz stosunek operacji matematycznej 

1) Naciśnij przycisk 【Save/Recall】, aby przejść do paska menu Save/Recall; 

2) Uzyskaj ścieżkę odniesienia dla 5.9.1; 

3) Kliknij przycisk [Data - Mem], następnie na obszarze rysowania pokażą się odpowiadające ścieżki poprzez odjęcie 

przechowywanych danych od obecnie mierzonych danych, aby uzyskać obliczenie wartości różnicy 

4) Naciśnij przycisk [Data/Mem], następnie na obszarze rysowania wyświetlą się odpowiadającą ścieżkę poprzez rozłączenie 

przechowywanych danych od danych mierzonych, aby uzyskać stosunek operacji. 

5.9.3. Wyświetlanie ścieżki 

Każde okno jest w stanie wyświetlać do dwóch ścieżek, oraz jeżeli uzyskano ścieżkę odniesienia, ścieżki mogą być 

wyświetlane dzięki następującym krokom: 

1) Naciśnij 【Trace】, aby wejść do paska menu ścieżki; 

2) Kliknij menu [Data], następnie ścieżka odpowiadająca bieżącym mierzonym danym zostaje wyświetlona na ekranie; 

3) Kliknij menu [Store], następnie ścieżka odpowiadająca bieżącym przechowywanym danym zostaje wyświetlona na ekranie; 

4) Naciśnij przycisk [Data & Storage], następnie ścieżki odpowiadające bieżącym mierzonym danym oraz przechowywanym 

danym zostają wyświetlone na ekranie. Jak pokazano na rysunku poniżej, ścieżka przechowywana jest zaznaczona na 

zielono, a bieżący ścieżka przemiatania na żółto: 

 

Rysunek 5-17 Wyświetlanie ścieżki 
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6. Testowanie kabla oraz anteny 

Analizator kabli oraz anten S3101 jest wyposażony w funkcję testowania kabli oraz anten, jak również funkcję pomiaru 

mocy. Niniejszy rozdział szczegółowo przedstawia procedury operacyjne testowania kabli oraz anten.  

Po włączeniu analizatora kabli oraz anten S3101, program aplikacji domyślnie wchodzi w funkcję testowania anteny. Jeżeli 

operatorzy wprowadzili funkcję testowania miernika mocy, naciśnij menu [MEAS MODE] zgodnie z 【System/Local】, 

aby przełączyć do funkcji testowania anten. 

6.1. Typowe formaty pomiarowe 

Aby zrozumieć wydajność systemu transmisji oraz rozwiązać powszechne problemy w systemie linii transmisji, analizator 

S3101 dostarcza następujące funkcje do diagnostyki kabli oraz anten 

⚫ Strata odbiciowa 

Strata odbiciowa jest używana do pomiaru charakterystyki odbiciowej sygnału w systemach antenowych, głównie przy 

wykrywaniu problemów istniejących w systemach anten oraz kabli.  

⚫ Tłumienie przewodu 

Tłumienie przewodu jest używane do testowania spójności oraz utraty energii w przewodzie transmisyjnym. Pomiar 

tłumienia przewodu jest metodą pochodzącą z pomiaru straty odbiciowej. 

⚫ Lokalizacja uszkodzeń (DTF) 

Test lokalizacji uszkodzeń jest metodą testowania używaną do znajdowania punktów uszkodzeń systemów transmisyjnych 

kabli oraz anten.  

6.2. Ustawienie pomiaru straty odbiciowej 

1) Naciśnij przycisk 【Meas】, kliknij menu [Return Loss], aby ustawić format pomiarowy instrumentu, jako stratę odbiciową. 

2) Naciśnij przycisk 【Freq/Dist】 i wprowadź zakres częstotliwości do zmierzenia, to jest częstotliwość początkową oraz 

częstotliwość końcowa. 

3) Naciśnij przycisk 【Cal】, aby wybrać odpowiedni zestaw kalibracji, aby zakończyć kalibrację. 

4) Podłącz analizator do testowanego urządzenia, którego terminalem jest antena (podczas pomiaru straty odbiciowej, 

testowane urządzenie podłączy obciążenie). 

5) Naciśnij przycisk 【Ampt】 i wprowadź cyfry koordynacji góra-dół lub bezpośrednie wybierz skalowanie automatyczne, 

aby umożliwić lepszą obserwację krzywej pomiarowej. 

6) Naciśnij przycisk 【Marker】, aby wybrać odpowiedni marker. 

7) Naciśnij przycisk 【Limit】, aby wybrać odpowiednią linie ograniczenia. 
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8) Naciśnij przycisk 【Save/Recall】, aby zapisać bieżące wyniki pomiarowe w pamięci w celu późniejszego przywoływania.  

 

Rysunek 6-1 Pomiar straty odbiciowej 

6.3. Ustawienie pomiaru tłumienia przewodu 

1) Naciśnij przycisk 【Meas】, kliknij menu [Cabel Loss], aby ustawić format pomiarowy instrumentu, jako tłumienie przewodu. 

2) Naciśnij przycisk 【Freq/Dist】 i wprowadź zakres częstotliwości do zmierzenia, to jest częstotliwość początkową oraz 

częstotliwość końcowa. 

3) Naciśnij przycisk 【Cal】, aby wybrać odpowiedni zestaw kalibracji, aby zakończyć kalibrację.  

4) Podłącz analizator do testowanego urządzenia, którego terminalem jest antena (podczas pomiaru tłumienia przewodu, 

testowane urządzenie podłączy zwarcie).  

5) Naciśnij przycisk 【Ampt】 i wprowadź cyfry koordynacji góra-dół lub bezpośrednie wybierz skalowanie automatyczne, 

aby umożliwić lepszą obserwację krzywej pomiarowej.  

6) Naciśnij przycisk 【Marker】, aby wybrać odpowiedni marker. 

7) Naciśnij przycisk 【Limit】, aby wybrać odpowiednią linie ograniczenia. 

8) Naciśnij przycisk 【Save/Recall】, aby zapisać bieżące wyniki pomiarowe w pamięci w celu późniejszego przywoływania.  
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Rysunek 6-2 Pomiar tłumienia przewodu 

6.4. Pomiar odległości do uszkodzenia (DTF) 

W analizatorze kabli oraz anten S3101, pomiar DTF posiada dwa różne formaty wyświetlania: DTF strata odbiciowa oraz 

DTF VSWR. Dla obu procesów pomiarowych, należy dokonać następujących ustawień. 

1) Naciśnij przycisk 【Meas】, aby ustawić format pomiarowy instrumentu, jako DTF strata odbiciowa lub DTF VSWR. 

2) Naciśnij przycisk 【Freq/Dist】 i wprowadź zakres częstotliwości do zmierzenia, to jest częstotliwość początkową oraz 

częstotliwość końcowa; a następnie zakres odległości do zmierzenia, to jest odległość początkową oraz odległość 

końcową; oraz również wybierz model przewodu poddawanego pomiarowi lub wprowadź współczynnik prędkości 

przewodu oraz tłumienie przewodu. 

3) Naciśnij przycisk 【Cal】, aby wybrać odpowiedni zestaw kalibracji, aby zakończyć kalibrację. 

4) Podłącz analizator do testowanego urządzenia, którego terminalem jest antena. 

5) Naciśnij przycisk 【Ampt】 i wprowadź cyfry koordynacji góra-dół lub bezpośrednie wybierz skalowanie automatyczne, 

aby umożliwić lepszą obserwację krzywej pomiarowej.  

6) Naciśnij przycisk 【Marker】, aby wybrać odpowiedni marker. 

7) Naciśnij przycisk 【Save/Recall】, aby zapisać bieżące wyniki pomiarowe w pamięci w celu późniejszego przywoływania. 
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Rysunek 6-3 DTF Pomiar straty odbiciowej 
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7. Pomiar mocy 

7.1. Wstęp 

Do analizatora kabli oraz anten S3101 można opcjonalnie podłączyć poprzez przyłącze USB zewnętrzną sondę mocy, 

która wspiera dokładny pomiar mocy. Pomiar mocy jest funkcją opcjonalną. Niezbędne jest zakupienie powiązanego 

oprogramowania pomiarowego oraz sondy mocy, jeżeli funkcja te jest wymagana. Niniejszy rozdział dostarcza 

szczegółowy opis funkcji pomiaru mocy oraz operacji powiązanych analizatora kabli oraz anten S3101. Analizator 

wyświetla moc testowanego sygnału, który jest połączony przez sondę mocy z jednostkami wyrażonymi w dBm oraz W 

bądź dB oraz %. Zakres częstotliwości pomiaru mocy jest określony przez zakres częstotliwości pomiarowych sondy mocy. 

7.2. Wstęp do interfejsu użytkownika miernika mocy 

Analizator kabli oraz anten S3101 domyślnie używa trybu testowania kabli oraz anten. Można dokonać przełączenia na 

tryb pomiaru mocy postępując w następujący sposób: 

1) Naciśnij przycisk【System/Local】i wejdź do paska menu systemu; 

2) Kliknij menu [Measure Mode] i wybierz „Power meter” w wystukującej ramce dialogowej „Measurement model”; 

3) Kliknij przycisk „Confirm” w ramce dialogowej lub naciśnij【Enter】, aby wejść do interfejsu pomiaru mocy. 

 

Podłącz przyłącze testowe do sondy mocy oraz źródła sygnału. Interfejs USB sondy mocy jest podłączony do złącza USB 

typu A analizatora za pomocą kabla USB. Należy podłączyć sondę mocy przed wyborem funkcji „Power meter”, w innym 

przypadku analizator wyświetli ostrzeżenie o niepodłączonej sondzie „Not connected probe！”, jak pokazano na Rysunku 

7-1: 

 

Rysunek 7-1 Interfejs dokonywania testów mocy 
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7.2.1. Pasek stanu systemu 

Pasek stanu systemu w trybie pomiaru mocy jest zgodny z tym w trybie pomiaru anteny. 

Obszar wyświetlacza informacji 

Obszar wyświetlacza informacji głównie zawiera wiele wyświetlaczy informacji, takich jak korekcja zera, skala maksymalna, 

skala minimalna, Off/On uśrednienie, Off/On przesunięcie, Off/On pomiar odpowiadający, oraz Uruchom/Wstrzymaj. 

Obszar ten dostarcza głównie informacji konfiguracyjnych dotyczących pomiary miernika mocy wewnątrz bieżącego 

obszaru wyświetlacza głównego dla operatorów. Użytkownik może zresetować informacje klikając odpowiadające obszary 

ekranu dotykowego. Na przykład: skala maksymalna wyświetlana wynosi 30.00. Użytkownik może kliknąć obszar skali 

maksymalnej na ekranie dotykowym, następnie ustawienia informacji skali maksymalnej zostaną wyświetlone w obszaru 

wyświetlacza głównego. Informacje mogą zostać zresetowane za pomocą pokręteł, przycisków 【↑】【↓】 lub klawiatury 

numerycznej, jak pokazano na Rysunku 7-2: 

 

Rysunek 7-2 Obszar wyświetlacza informacji 

Obszar wyświetlacza głównego 

Obszar wyświetlacza głównego, który wyświetla głównie wartości mocy otrzymane z przyrządów pomiarowych oraz dane 

z bezpośredniej obserwacji wyników pomiarowych przez operatorów, składa się z trybu pomiarowego, obszaru 

wyświetlacza miernika oraz obszaru wyświetlacza danych mocy, itd. Jak pokazano na Rysunku 7-3: 

1) Tryb pomiarowy bieżącego analizatora 
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2) Przyrząd pomiarowy mocy oraz wskaźnik, używane do wskazywania wartości mocy. 

3) Obszar wyświetlacza danych mocy wyświetla określone wartości bieżącego poziomu mocy. 

 

Rysunek 7-3 Obszar wyświetlacza głównego 

7.2.2. Pasek menu 

Pasek menu jest obszarem menu po prawej stronie ekranu dotykowego zapierającym dwie części, tytuł paska menu oraz 

przedmioty menu. Kliknij przyciski funkcyjne na panelu przednim analizatora, następnie na ekranie dotykowym po prawej 

stronie otworzy się pasek menu odpowiedniego tytułu. Wybierania przedmiotów menu oraz ustawienia parametrów 

pomiarowych można dokonać klikając menu na pasku menu. Na przykład, gdy kliknięte zostanie 【Sweep/Setup】, 

pokazany zostanie odpowiadający pasek menu, jak na Rysunku 7-4. 

 

Wartość 

Tryb testowy 

Częstotliwość testowa Model sondy Zakres częstotliwości sondy 
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Rysunek 7-4 Pasek menu SWEEP /SET 

7.3. Ustawienie parametrów pomiarowych 

7.3.1. Częstotliwość 

Aby uzyskać bardziej wygodne obserwacje można ustawić zakres odpowiadających częstotliwości zgodnie z 

wymaganiami testowymi dla większej dokładności obserwacji wartości mocy testowanego punktu częstotliwość. Określone 

kroki są następujące:  

1) Naciśnij 【Freq/Dist】, aby wejść do paska menu oprogramowania częstotliwości; 

2) Kliknij menu [FREQ] (wybrane domyślnie, ponieważ w menu jest tylko jedno menu rozwijane), następnie wprowadź 

częstotliwość pomiarową miernika mocy za pomocą pokrętła, przycisków 【↑】【↓】, oraz klawiatury numerycznej. 

Naciśnij odpowiadające menu i wybierz jednostkę częstotliwości, aby zakończyć ustawienie częstotliwości, podczas gdy 

klawiatura numeryczna jest używana do wprowadzania wartości częstotliwości. 

7.3.2. Przemiatanie 

⚫ Funkcja uśredniania 

Funkcja uśredniania określa operacje uśredniania dla wyników uzyskanych w kilku stałych pomiarach oraz wyświetla 

średnie wyniki, jako wartości pomiarowe. Ustawianie współczynnika uśredniania określa czasy stałych pomiarów. Im 

większy jest współczynnik, tym mniejsze zakłócenie mierzonej mocy, co prowadzi do bardziej dokładnych wartości 

pomiarowych. 

⚫ Funkcja offset  

Gdy moc testowanego źródła jest poza zakresem pomiarowym, wymagane jest wytłumienie lub powiększenie testowanego 

sygnału. W takim momencie, rzeczywista wartość mocy testowanego źródła bez przytłumienia lub wzmocnienia może być 

w łatwy sposób uzyskana za pomocą funkcji przesunięcia. 

Dzięki funkcji przesunięcia wartość wyświetlona jest bieżąco mierzoną wartością, odliczając ustawioną wartość 

przesunięcia. Funkcja przesunięcia działa, gdy kanał sygnału jest podłączony za pomocą wzmacniacza lub tłumika mocy. 

Dlatego też, wartość przesunięcia jest ustawiona, jako wartość ujemna, podczas podłączania tłumika zewnętrznego; jako 

wartość dodatnia, podczas podłączania wzmacniacza zewnętrznego.  

⚫ Funkcja pomiaru względnego 

Po włączeniu funkcji pomiaru względnego, zapisze ona wartość bieżącego pomiaru, a następnie wyświetli wartość 

porównawczą dla każdej wartości zmierzonej w odniesieniu do zapisanej wartości mocy. Jednocześnie, jednostki 

wyświetlanej wartości mocy porównawczej zostaną zmienione z dBm na dB oraz z Watów na %. Jak pokazano na Rysunku 

7-5. 
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Rysunek 7-5 pasek menu SWEEP/SETUP 

7.3.3. Amplituda 

Aby otrzymać bardziej dokładne obserwacje dla testowanego sygnału, można wyregulować ustawienie amplitudy 

analizatora zgodnie z wyświetlanym zakresem częstotliwości. Jak pokazano na Rysunku 7-6:  

 

Rysunek 7-6 Ustawienie amplitudy 

Istnieją dwie metody ustawienia amplitudy, jak pokazano poniżej: 

⚫ Ustawienie manualne: Operatorzy sami ustawiają wartość maksymalną oraz wartość minimalną mocy na przyrządzie 

pomiarowym. Szczegóły operacji znajdują się poniżej: 

1) Naciśnij przycisk 【Ampt】 i wejdź do paska menu amplitudy;  

2) Naciśnij menu [Max Scale], wprowadź maksymalną wartość skali mocy przyrządu pomiarowego używając pokrętła, 

przycisków 【↑】【↓】lub klawiatury numerycznej, a następnie naciśnij przycisk 【Enter】, aby zakończyć ustawiania 

wartości maksymalnej; 

3) Naciśnij menu [Max Scale], wprowadź minimalną wartość skali mocy przyrządu pomiarowego używając pokrętła, 

przycisków 【↑】【↓】lub klawiatury numerycznej, a następnie naciśnij przycisk 【Enter】, aby zakończyć ustawiania 

wartości minimalnej. 
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⚫ Ustawienie automatyczne: Operatorzy nie muszą sami ustawiać wartość maksymalną oraz wartość minimalną mocy na 

przyrządzie pomiarowym. Klikając menu [Auto Scale] lub [Full Scale] jedynie w oparciu o wymagania, programy aplikacji 

automatycznie wyregulują wartość maksymalną oraz wartość minimalną na przyrządzie pomiarowym zgodnie ze 

zmierzonymi danymi mocy. Szczegóły operacji znajdują się poniżej: 

1) Naciśnij przycisk 【Ampt】 i wejdź do paska menu amplitudy; 

2) Kliknij [Auto scale] na pasku menu, programy aplikacji automatycznie wyregulują wartość maksymalną oraz wartość 

minimalną na przyrządzie pomiarowym zgodnie z zakresem wahania mocy; 

3) Kliknij [Full Scale] na pasku menu, programy aplikacji automatycznie ustawią wartość maksymalną na przyrządzie 

pomiarowym na 30dBm, wartość minimalną na -70dBm. 

7.4. Kalibracja 

Aby uzyskać lepsze zarządzanie mocą dla bieżącego sygnału oraz poprawić dokładność testowania miernika mocy, 

wymagane jest wykonanie kalibracji zerowej miernika mocy analizatora, gdy jest to potrzebne. Podczas kalibracji zerowej 

należy najpierw wyłączyć źródło sygnału, jeżeli czujnik mocy jest podłączony do źródła sygnału; szczegółowe kroki 

kalibracji zerowej są następujące: 

1) Podłącz sondę mocy do źródła sygnału i wyłącz źródło sygnału; 

2) Naciśnij przycisk 【Cal】 i wejdź do paska menu kalibracji; 

3) Kliknij menu [Zero], na ekranie pojawi się wiadomość „Calibration”; „Finish calibration！”, aby za kilka sekund oznajmić, 

że kalibracja zerowa została ukończona. Jak pokazano na Rysunku 7-7: 

 

Rysunek 7-7 Kalibracja miernika mocy 
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8. Obsługa zapisu danych 

8.1. Wstęp 

Głównym celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie funkcji zarządzania danymi oraz struktury menu odpowiadającej 

przyciskowi 【Save/Recall】】 analizatora kabli oraz anten S3101. W pamięci wewnętrznej analizatora, zewnętrznym 

urządzeniem rozszerzającym pamięć oraz dokumentom pomiędzy nimi za pomocą podmenu można wykonywać operacje, 

takie jak zapisywanie, przywoływanie, kopiowanie, usuwanie, itd.  

Analizator zapewnia szybki dostęp do pamięci wewnętrznej o dużej pojemności, jak również wsparcie dla kart pamięci 

Mini SD oraz podłączonych pod USB zewnętrznych urządzeń do przechowywania danych. Jest to używane do ustawienia 

stanu pamięci oraz danych pomiarowych, itd. analizatora. Funkcja Zapisz/Przywołaj ustawiona przez instrument 

oszczędza dużo czasu operacyjnego poświęconego na ustawienie parametrów oraz przyśpiesza prędkość pomiarów. 

Funkcja Zapisz/Przywołaj zapewnia wsparcie analizie porównawczej danych pomiarowych oraz przechowywaniu danych 

w określonych formatach dla wygody analizowania oraz przetwarzania danych przez zewnętrznie sterowane 

oprogramowania. 

Nośnik przechowywania to pamięć wewnętrzna w stanie domyślnym. Ustawienia instrumentu oraz dane pomiarowe są 

domyślnie przechowywane wewnątrz pamięci wewnętrznej analizatora. 

8.2. Ustawienie lokalizacji zapisywania 

Użytkownik może najpierw zwrócić uwagę na lokalizację przechowywania dokumentów, jeżeli chce przechowywać ścieżkę 

przemiatania lub stan podczas użytkowania. Analizator jest ustawiony domyślnie, aby przechowywanie odbywało się w 

pamięci wewnętrznej systemu, co jest również wyświetlone na ekranie, jako [Internal]. W przypadku chęci edytowania 

lokalizacji przechowywania, należy postępować w następujący sposób:  

1) Naciśnij 【Save/Recall】. 

2) Naciśnij menu [Location [Internal]] i wejdź do paska menu lokalizacji przechowywania. 

3) Kliknij odpowiadające menu lokalizacji przechowywania i zakończ ustawienie lokalizacji przechowywania, jak pokazano 

na Rysunku 8-1: 
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Rysunek 8-1 Wybór lokalizacji 

8.3. Zapisywanie stanu 

Użytkownik może wykonać zapamiętywanie odpowiadających dokumentów w oparciu o jego potrzeby po wybraniu 

lokalizacji zapisywania dokumentu. Niniejszy podrozdział wprowadza głównie przechowywanie oraz przywoływanie stanu. 

Szczegółowe kroki są następujące: 

1) Naciśnij przycisk 【Save/Recall】. 

2) Kliknij menu [Save State] na pasku menu Save/Recall na ekranie dotykowym, aby rozwinąć ramkę dialogową „Input State 

Name”. W ramce dialogowej można wprowadzić odpowiednią nazwę stanu i kliknąć przycisk „Confirm” na ekranie lub 

nacisnąć przycisk 【Enter】i zakończyć zapamiętywanie stanu. Jak pokazano na poniższym rysunku: 

 

Rysunek 8-2 Zapamiętywanie stanu 

Dla wygodniejszej operacji, użytkownik może przywołać poprzednio zapisane stanu. Kroki przywoływania stanu są 

następujące:  

1) Naciśnij 【Save/Recall】. 
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2) Kliknij menu [Recall State], aby rozwinąć listę zapamiętanych stanów; menu „Recall” pojawi się na pasku menu, jak 

pokazano na poniższym rysunku: 

 

Rysunek 8-3 Przywoływanie stanów  

Wybierz odpowiedni stan za pomocą ekranu dotykowego i kliknij menu [Recall] na pasku menu po prawej stronie, aby 

zakończyć przywoływanie wcześniej zapamiętanych stanów. Dodatkowo, można użyć przycisków [Top], [Bottom], [Page 

Down] oraz [Page Up], aby w łatwy sposób wyszukać wymaganych stanów na liście stanów. Możliwe jest również wybranie 

pewnego stanu oraz usunięcie go klikając menu [Del]; klikając menu [Del all] możliwe jest usunięcie wszystkich stanów. 

8.4. Przywoływanie ścieżki 

Możliwe jest ukończenie zapamiętywania odpowiadających dokumentów zgodnie z potrzebami użytkownika po wyborze 

lokalizacji przechowywania dokumentu. Niniejszy podrozdział wprowadza głównie zapisywanie oraz przywoływanie 

ścieżek. Kroki zapisywania ścieżki są następujące: 

1) Naciśnij przycisk 【Save/Recall】】. 

2) Kliknij menu [Save Trace], aby przywołać ramkę dialogową “Input Trace Name”. W ramce dialogowej można wprowadzić 

odpowiednią nazwę ścieżki oraz kliknąć przycisk „OK” na ekranie lub przycisk 【Enter】, aby ukończyć zapamiętywanie 

ścieżki. Jak pokazano na poniższym rysunku:  
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Rysunek 8-4 Zapamiętywanie ścieżki 

Możliwe jest również przywoływanie poprzednio zapamiętanych stanów, nazywane przywoływaniem stanów. Kroki 

przywoływania ścieżki są następujące: 

1) Naciśnij przycisk 【Save/Recall】】. 

2) Kliknij menu [Recall Trace] na pasku menu Save/Recall na ekranie dotykowym, aby przywołać ramkę dialogową z listą 

zapamiętanych ścieżek, podczas gdy pasek menu przełączy się na pasek menu odpowiednie dla „Recall”. Jak pokazano 

na Rysunku 8-5. 

 

 

Rysunek 8-5 Przywoływanie ścieżki 

 

Wybierz ścieżkę do przywołania za pomocą ekranu dotykowego i kliknij menu [Recall], a następnie ukończ przywoływanie 

poprzednio zapamiętanych stanów. Dodatkowo, można użyć przycisków [Top], [Bottom], [Page Down] oraz [Page Up], aby 

w łatwy sposób wyszukać wymaganą ścieżkę na liście ścieżek; można również kliknąć menu [Del] , aby usunąć niektóre 

ścieżki. klikając menu [Del all] możliwe jest usunięcie wszystkich ścieżek. Można przywołać poprzednio zapisane ścieżki 

(Ścieżki przywołane są zaznaczone kolorem zielonym) i dokonać ich porównania z obecnie zmierzonymi ścieżkami za 

pomocą menu pod przyciskiem 【Trace】. Poniższy rysunek pokazuje stosunek pomiędzy ścieżką przywołaną oraz 

obecnie testowaną ścieżką. 
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Rysunek 8-6 Ścieżka bieżąca/Ścieżka przywołana 

8.5. Zrzut ekranu 

Funkcja Zrzutu ekranu analizatora umożliwia obserwowanie danych testowych w niektórych warunkach w bardziej 

bezpośredni sposób lub używanie obrazu danych podczas projektowania dokumentów w przyszłości. Możliwe jest 

uzyskanie łatwego dostępu do uzyskanych wyników danych bieżących testów oraz przywoływanie ich w formacie obrazu. 

Aby dokonać zrzutu ekranu interfejsu wyświetlacza z bieżącymi danymi testowymi, należy postępować w następujący 

sposób: 

1) Naciśnij 【Save/Recall】. 

2) Kliknij menu [Save Pic] na pasku menu Save/Recall za pomocą ekranu dotykowego, następnie kliknij [Print Screen], aby 

przywołać ramkę dialogową „Input Picture Name”. Można wprowadzić odpowiednią nazwę zrzutu ekranu i kliknąć przycisk 

„OK” na ekranie lub przycisk 【Enter】, aby ukończyć zapamiętywanie ścieżki. Zapisany obraz zostanie zapamiętany w 

lokalizacji ustawionej w Rozdziale 8.2 

 

Rysunek 8-7 Zrzut ekranu 
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8.6. Zarządzanie dokumentem 

Funkcja zarządzania dokumentem jest używana do przenoszenia, usuwania, lub archiwizowania zapamiętanych danych 

testowych, dokumentów oraz obrazów. Odpowiadające kroki operacyjne są następujące: 

1) Naciśnij przycisk 【Save/Recall】, aby przejść do paska menu Save/Recall. 

2) Kliknij menu [File Mgmnt], aby przywołać ramkę dialogową zarządzania dokumentem, pasek menu przejdzie do menu 

„File Mgmnt”, jak pokazano na Rysunku 5-8. 

3) Kliknij menu [Source File], aby aktywować lewy panel ramki dialogowej i naciśnij przyciski 【↑】【↓】 bądź użyj pokrętła, 

aby wybrać dokumenty źródłowe lub foldery; lub bezpośrednio wybrać dokumenty lub foldery do skopiowania po lewej 

stronie za pomocą ekranu dotykowego. 

4) Kliknij menu [Destination], aby aktywować prawą stronę ramki dialogowej i naciśnij przyciski 【↑】【↓】bądź użyj pokrętła, 

aby wybrać ścieżkę docelową; lub kliknij bezpośrednio ścieżki pliku gdzie skopiowano dokumenty lub foldery znajdujące 

się po prawej stronie ekranu dotykowego. 

5) Kliknij menu [Start Copy], aby skopiować dokumenty. Wiadomość potwierdzająca ukończenie kopiowania wskazuje, że 

kopiowanie zakończyło się powodzeniem. 

6) Kliknij menu [Delete Source File], aby usunąć dokumenty źródłowe. Wiadomość potwierdzająca ukończenie usuwania 

wskazuje, że usuwanie zakończyło się powodzeniem. 

 

Rysunek 8-8 Ramka dialogowa zarządzania dokumentami 

8.7. Stan domyślny  

Stan domyślny jest również stanem pierwotnym po każdym uruchomieniu analizatora. Rekomenduje się używanie menu 

[Default state] w celu przywrócenia stanu pierwotnego, jeżeli użytkownik chce powrócić do stanu pierwotnego po 

zakończeniu ustawienia dużej ilość parametrów, ponieważ jest to prostsze rozwiązania niż resetowanie parametrów. 

Można również użyć przycisku 【RESET】, aby wykonać tę funkcję, ale nie jest to rekomendowane, ponieważ zużywa 

dużo czasu. 
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Rozdział VII Zestaw narzędzi oprogramowania 
 

 

9. Zarządzanie systemem 

9.1. Wstęp 

Niniejszy rozdział wprowadza głównie operację zarządzania analizatorem kabli oraz anten S3101, w tym funkcje takie jak 

wybór trybu zarządzania, wybór trybu oszczędzania energii, auto-testowania, język wyświetlacza oraz systemu, itd. 

Działania ustawień systemowych nie mają bezpośredniego związku z procesem, metodą oraz wynikiem testowania. 

Odnoszą się one głównie do wykonywania auto-testu instrumentu, oszczędzania energii lub ustawień ekranu w różnych 

okolicznościach dla lepszej obserwacji. Indywidualny wstęp funkcji systemowych jest następujący. 

Interfejs wyświetlacza analizatora jest pokazany na Rysunku 9-1, natomiast oprogramowanie narzędziowe przedstawione 

w rozdziale 10 jest używane do wykonywania kontroli odległości dla analizatora. Zawiadomienie o zdalnym sterowaniu 

“Remote” jest przywoływane obok zawiadomienia o mocy, gdy analizator nie odpowiada na komendy klawiszowe. 

Naciśnięcie przycisku【System/Local】 daje możliwość przełączenia systemu instrumentu na status „Local”, jeżeli jest 

potrzeba pracy z klawiaturą. 

 

Rysunek 9-1 TEST zdalnego sterowania sprzętu 

9.2. Tryb pomiarowy 

Analizator kabli oraz anten S3101 wspiera dwa tryby pomiarowe, test przewodu oraz anteny oraz test miernika mocy. Tryb 

można wybrać zgodnie z potrzebą. Kroku wyboru trybu pomiarowego są następujące: 

1) Naciśnij przycisk【System/Local】i wejdź do paska menu systemu; 

2) Kliknij menu [Measure Mode], aby przywołać ramkę dialogową sekcji „Measure model” ; 

3) Wybierz potrzebny tryb pomiarowy za pomocą przycisków【↑】 【↓】bądź pokrętła lub bezpośrednio klikając na ekran 

dotykowy. Kliknij przycisk „OK” w ramce dialogowej lub naciśnij 【Enter】i zakończ wybór trybu pomiarowego. Jak 

pokazano na poniższym rysunku: 



60 

Rozdział VII Zestaw narzędzi oprogramowania 
 

 

 

Rysunek 9-2 Wybór trybu pomiarowego 

9.3. PORADA 

Analizator S3101 wspiera funkcje etykiet. Możliwe jest dodanie odpowiedniej porady dla bieżących wyników pomiarowych 

w celu zaznaczenia obrazów podczas wykonywania Zrzutu ekranu. Kroku ustawień etykiet są następujące: 

1) Naciśnij przycisk 【System/Local】i wejdź do paska menu systemu; 

2) Kliknij menu [TIP] i przejdź do paska menu etykiet; 

3) Operacje przełączania i edytowania etykiet: 

➢ Jeżeli funkcja etykiet jest wyłączona, możesz kliknąć menu [TIP Off On], aby przywołać ramkę dialogową do 

wprowadzania etykiet „Please enter a label”. Wprowadź zawartość etykiety w ramkę dialogową i kliknij przycisk 

„Confirm” na ramce dialogowej lub naciśnij przycisk 【Enter】, aby zakończyć ustawienie etykiet. Możesz również 

kliknąć menu [Edit Tip] bezpośrednio, aby przywołać ramkę dialogową wprowadzania porady „Please enter a Tip” i 

wprowadzić zawartość porady. Kliknij przycisk „Confirm” w ramce dialogowej lub naciśnij 【Enter】, aby zakończyć 

ustawienie etykiety, podczas gdy etykieta zostanie automatycznie przełączona do statusu [Tip Off On]. 

➢ Jeżeli funkcja etykiet jest włączona i wymagana jest ich edycja, można nacisnąć menu [Edit Tip], aby przywołać 

okienko dialogowe „Please enter a Tip” i wprowadzić w nim nową zawartość etykiety. Kliknij przycisk „Confirm” w 

ramce dialogowej lub naciśnij przycisk【Enter】, aby ponownie edytować etykietę. Jak pokazano na poniższym 

rysunku: 
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Rysunek 9-3 Edytowanie etykiety 

4) Naciśnij przycisk【Enter】lub przycisk „OK” w ramce dialogowej. Po dokonaniu edycji porady, nazwa trybu pomiarowego 

obszaru wykresu będzie wyświetlać etykietę edytowaną przez operatora. 

9.4. Tryb oszczędzania energii 

Biorąc pod uwagę okres użytkowania ekranu LCD oraz zasadę oszczędzania energii, analizator kabli oraz anten S3101 

zapewnia dwa tryby oszczędzania energii, tryb uśpienia oraz tryb wyłączenia. Wyboru odpowiadającego trybu 

oszczędzania energii można dokonać w oparciu o wynik auto-testu. Tak zwany tryb uśpienia odnosi się do stanu, który 

będzie automatycznie ustawiony przez system zgodnie z okresem czasu ustawionym przez operatora, jeżeli przez długi 

czas nie dojdzie do aktywności operacyjnej. W trybie uśpienia, wyłączony zostanie wyświetlacz instrumentu, podczas gdy 

system będzie dalej włączony. Okres czasu ustawiony przez operatora to czas uśpienia. Kroki ustawienia czasu uśpienia 

są następujące: 

1) Naciśnij przycisk 【System/Local】i wejdź do paska menu systemu; 

2) Kliknij menu [Power Saver] i wejdź do paska menu oszczędzania energii; 

3) Kliknij pasek menu trybu oszczędzania energii [Sleep] i ustaw czas uśpienia systemu za pomocą przycisków 【↑】【↓】, 

pokrętła lub klawiatury numerycznej Naciśnij przycisk 【Enter】i zakończ ustawienia czasu uśpienia. 30s przed wejściem 

systemu w tryb uśpienia, pojawi się ramka dialogowa z powiadomieniem „Notice”, która będzie wskazywać, że system 

niedługo wejdzie w tryb uśpienia, jak pokazano na Rysunku 6-4. Naciśnięcie w dowolnym miejscu ekranu dotykowego lub 

na dowolny przycisk (poza przyciskami On/Off oraz przyciskiem Reset) na klawiaturze spowoduje anulowanie trybu 

uśpienie, gdy instrument znajduje się w trybie uśpienia, bądź odliczanie do przejścia w tryb uśpienia. System wykona 

następnie operację odliczania do następnego uśpienia, zgodnie z ustawionym czasem. Możliwe jest również ponowne 

kliknięcie menu [Sleep] i wyłączenie trybu uśpienia. 
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Rysunek 9-4 Funkcja uśpienia systemu 

Wyłączenie odnosi się do wyłączenia analizatora zgodnie z okresem czasu ustawionym przez operatora. Kroki ustawienia 

wyłączenia są następujące: 

1) Naciśnij przycisk 【System/Local】i wejdź do paska menu systemu; 

2) Kliknij menu [Power Saver] i wejdź do paska menu oszczędzania energii; 

3) Kliknij pasek menu trybu oszczędzania energii [Shutdown] i ustaw czas wyłączenia systemu za pomocą przycisków 【↑】

【↓】, pokrętła lub klawiatury numerycznej. Naciśnij przycisk【Enter】i zakończ ustawienia czasu wyłączenia. 10 minut 

przed wyłączeniem systemu, pojawi się ramka dialogowa z powiadomieniem „Notice”, aby poinformować. że w niedługim 

czasie system zostanie wyłączony. Naciśnięcie w dowolnym miejscu ekranu dotykowego lub na dowolny przycisk (poza 

przyciskami On/Off oraz przyciskiem Reset) na klawiaturze spowoduje anulowanie wyłączenia systemu. 

 

 

Rysunek 9-5 Funkcja ustawienia czasu wyłączenia systemu 



63 

Rozdział VII Zestaw narzędzi oprogramowania 
 

 

9.5. Wyświetlacz 

Aby operatorzy w lepszy sposób operowali różnymi scenariuszami dokonywania testów, analizatora kabli oraz anten 

S3101 zapewnia kilka rodzajów funkcji wyświetlacza, jak również funkcję regulacji jasności podświetlenia. Wyświetlacz 

oraz jasność instrumentu może być regulowana zgodnie ze środowiskiem dokonywania testów. Kroki ustawień trybu pracy 

wyświetlacza instrumentu są następujące: 

1) Naciśnij przycisk 【SYSTEM/LOACL】i wejdź do paska menu systemu; 

2) Kliknij menu [Display] i przejdź do paska menu; 

3) Kliknij tryb pracy wyświetlacza na odpowiadającym pasku menu wyświetlacza zgodnie ze środowiskiem dokonywania 

testów.  

Tryb pracy wyświetlacza analizatora jest domyślnie ustawiony, jako normalny, możliwe jest wybranie odpowiedniego 

środowiska dokonywania testów. Jeżeli testy dokonywane są na zewnątrz, wystarczy kliknąć menu [Outdoor Mode] na 

pasku menu; jeżeli testy dokonywane są w nocy, wystarczy kliknąć menu [Night Mode] na pasku menu. Kilka rodzajów 

trybów pracy wyświetlacza są pokazane poniżej:  

 

Rysunek 9-6 Tryb normalny 
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Rysunek 9-7 Tryb pracy na zewnątrz 

 

Rysunek 9-8 Tryb nocny 

Oprócz wyboru trybów pracy wyświetlacza, analizator zapewnia również funkcję regulacji jasności ekranu. Jasność ekranu 

można regulować za pomocą funkcji znajdującej się w tym samym trybie pracy wyświetlacza. Szczegółowe kroki są 

następujące: 

1) Naciśnij przycisk 【System/Local】i wejdź do paska menu systemu; 

2) Kliknij menu [Display] i przejdź do paska menu wyświetlacza; 

3) Kliknij menu [Brightness Adjustment Auto Man]: 

a) Menu wyświetlone, jako [Brightness Auto Man] wskazuje, że analizator może automatycznie regulować jasność ekranu za 

pomocą czujnika światła. Jasność ekranu różni się w zależności od ilości światła w otoczeniu; 

b) Menu wyświetlone, jako [Brightness Auto Man] przywoła ramkę dialogową „Adjust Lightness”. Odpowiedni stopień jasności 

można wybrać za pomocą przycisków【↑】【↓】, pokrętła lub bezpośrednio klikając na ramkę dialogową. 
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Rysunek 9-9 Regulacji jasności ekranu 

9.6. Funkcja GPS 

Analizator kabli oraz anten S3101 zawiera funkcję GPS oraz posiada wsparcie dla podłączenia zewnętrznej anteny GPS 

w celu sprawdzania pozycji geograficznej analizatora. Obejmuje ona informacje takie jak szerokość geograficzna, półkulę 

równoleżnikową, długość geograficzna, półkulę południkową, wysokość, datę i czas itp. Szczegółowe kroki działania 

funkcji GPS są następujące: 

1) Podłącz antenę GPS do analizatora; 

2) Naciśnij przycisk 【System/Local】i wejdź do paska menu systemu; 

3) Kliknij menu [GPS] i przejdź do paska menu GPS; 

4) Kliknij menu [GPS Off On] na pasku menu GPS; Funkcja określania położenia powierzchniowego GPS jest włączona, gdy 

menu jest wyświetlane, jako [GPS Off On]. Informacje dotyczące długości oraz szerokości geograficznej położenia 

instrumentu zostaną po chwili wyświetlone na pasku stanu analizatora. 

5) Po kliknięciu [GPS Info] na pasku menu GPS można sprawdzić szczegółowe informacje dotyczące GPS. Jak pokazano 

na Rysunku 9-10: 
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Rysunek 6-10 Szczegółowe informacje GPS  

9.7. Ustawienia 

9.7.1. Data i czas 

Analizator kabli oraz anten S3101 posiada funkcję ustawienia czasu systemowego. Kroku ustawienia czasu systemowego 

analizatora są następujące:  

1) Naciśnij przycisk 【System/Local】i wejdź do paska menu systemu; 

2) Kliknij menu [Config] i przejdź do paska menu ustawień; 

3) Kliknij menu [Date & Time], aby przywołać ramkę dialogową „Set Date and Time”. Można ją edytować za pomocą 

przycisków [Prev], [Next], pokrętła oraz wybierając zawartość do edytowania bezpośrednio na nią klikając. Wprowadź 

zmodyfikowane wartości za pomocą klawiatury, przycisków 【↑】【↓】, lub klawiatury numerycznej. Kliknij przycisk „OK” 

w ramce dialogowej lub naciśnij 【Enter】, aby zakończyć ustawianie daty i godziny. Jak pokazano na Rysunku 9-11: 
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Rysunek 9 -11 Ustawianie daty i czasu 

Dodatkowo, możliwe jest również przełączenie metody wyświetlania daty, klikając menu [Date Format] w pasku menu 

„Date and Time”. 

9.7.2. Sieć LAN 

Podobnie, jak w przypadku zwykłego systemu PC, niezbędna może być rekonfiguracja sieci systemu analizatora, podczas 

używania komputera do wzajemnego połączenia instrumentu lub wykonywania zdalnego sterowania za pomocą 

oprogramowania narzędziowego z Rozdziału 7 w celu utrzymania komputera głównego oraz analizatora w tym samym 

segmencie sieci. Kroki ustawienia sieci LAN są następujące: 

1) Naciśnij przycisk 【System/Local】i wejdź do paska menu systemu; 

2) Kliknij menu [Config] i przejdź do paska menu ustawień; 

3) Kliknij menu [LAN], aby przywołać na ekran ramkę dialogową „network configuration”; 

4) Kliknij menu [IP] na pasku menu i przejdź za pomocą kursora do kolumny konfiguracji adresu IP i wprowadź adres IP 

każdego segmentu za pomocą klawiatury numerycznej. Każdy segment można przełączać za pomocą przycisków [Next] 

oraz [Prev]. Jak pokazano na Rysunku 9-12: 

 

Rysunek 9-12 Konfiguracja sieci LAN—IP 

5) Kliknij menu [Subnet Mask] na pasku menu i przejdź za pomocą kursora do kolumny konfiguracji maski podsieci. Ustaw 

maskę podsieci instrumentu za pomocą klawiatury numerycznej; jak pokazano na poniższym rysunku: 
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Rysunek 9-13 Sieć LAN—Maska podsieci 

6) Kliknij menu [Gateway] na pasku menu i przejdź za pomocą kursora do kolumny Bramki; ustaw bramki domyślne 

instrumentu pojedynczo za pomocą klawiatury numerycznej. Jak pokazano na poniższym rysunku: 

 

Rysunek 9-14 Sieć LAN—Bramka 

7) Po zakończonej konfiguracji, kliknij przycisk „OK” lub przycisk 【Enter】, aby zakończyć ustawienie sieci LAN. 

9.7.3. Kalibracja ekranu dotykowego 

Precyzja wyczuwania dotyku ekranu dotykowego zostanie skalibrowana przed wysłaniem urządzenia. Jednakże, ekran 

dotykowy można skalibrować ponownie dla niskiej precyzji ekspansywności ekranu dotykowego spowodowanej 

przypadkowo. Do ponownej kalibracji ekranu dotykowego należy użyć dwóch następujących metod: 

1. Kalibracja za pomocą myszy: podłącz mysz do przyłącza USB typu A interfejsu cyfrowego i wykonaj Kalibrację ekranu 

dotykowego zgodnie z następującymi krokami: 

a) Naciśnij przycisk 【System/Local】i wejdź do paska menu systemu; 
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b) Kliknij menu [Config] za pomocą myszy i przejdź do paska menu ustawień; 

c) Kliknij menu [Touch Calibrate] za pomocą myszy i przywołaj stronę Kalibracji ekranu dotykowego 

2. Kalibracja za pomocą kombinacji przycisków: przełącz menu i wykonaj Kalibrację ekranu dotykowego za pomocą 

kombinacji przycisków dostarczonej z instrumentem. Szczegółowe kroki są następujące: 

a) Naciśnij jednocześnie przyciski 【System/Local】 oraz 【↑】, następnie menu na pasku menu zostanie zaznaczone 

czerwoną ramką, jak pokazano na Rysunku 9-15: 

 

Rysunek 6-15 Kombinacja przycisków 

b) Możliwe jest przełączenie menu zaznaczonego czerwoną ramką za pomocą przycisków 【↑】【↓】i zmiana jego lokalizacji 

na menu [Config]. Naciśnij przycisk 【Enter】i wejdź do paska menu ustawień; 

c) Zaznacz czerwoną ramką menu [Touch Screen Cal] zgodnie z podobną operacją w kroku 2. Naciśnij przycisk 【Enter】, 

aby przywołać stronę kalibracji ekranu dotykowego.  

Można nacisnąć przycisk „+” rysikiem na stronie kalibracji. Wykonaj kalibrację ekranu dotykowego zgodnie z informacją 

na ekranie. Naciśnij przycisk【Enter】po wykonaniu kalibracji 5 punktów. Kalibracja została zakończona. Jak pokazano 

na Rysunku 9-16: 
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Rysunek 9-16 Kalibracja ekranu 

9.7.4. Aktualizacja oprogramowania 

Wewnętrzne oprogramowanie aplikacji analizatora jest aktualne podczas dostawy urządzenia. Oprogramowania może 

zostać zaktualizowane podczas przyszłego rozwoju oraz konserwacji. Możliwy jest wybór aktualizacji niektórych części 

oprogramowania, zgodnie z potrzebami. Jeżeli potrzebny jest proces aktualizacji, prosimy o wcześniejszy kontakt. Jeżeli 

użytkownik posiada już pakiet aktualizacji, może on umieścić go w katalogu głównym nośnika pamięci zewnętrznej USB 

lub karty SD, lub wprowadzić go do pamięci zewnętrznej (pendrive, itd.) Kliknij menu [Software Update]. Oprogramowanie 

aplikacji automatycznie wyszuka i zainstaluje aktualizację. Kroki aktualizacji oprogramowania są następujące: 

1) Naciśnij przycisk 【System/Local】i wejdź do paska menu systemu; 

2) Kliknij menu [Config] i przejdź do paska menu ustawień; 

3) Kliknij menu [Update]; Analizator automatycznie wyszuka i zaktualizuje pakiet oprogramowania. Po znalezieniu pakietu 

aktualizacji oprogramowania, kliknij OK w dwóch następnych ramkach dialogowych na Rysunku 6-17. Poczekaj, aż nowe 

procesy zostaną automatycznie zainstalowane. Uruchom ponownie instrument i uruchom nowe procesy po zakończonej 

instalacji.  

9.7.5. Zarządzanie 

Funkcja zarządzania w analizatorze zapewnia interfejs dla procesu aplikacji, wykrywania i usuwania usterek funkcji, oraz 

sprawdzania wskaźników przejścia sygnału. Nie są one otwarta dla operatorów. Dlatego też, menu [Manage] zostało 

zaszyfrowane, aby zapobiegać niepotrzebnym błędom systemu wynikającym z niewłaściwego działania operatorów. Ta 

część nie wymaga większej uwagi. 

9.8. Auto-test 

Analizator dokona test każdego komponentu funkcyjnego przeprowadzając serię procesów testowych, aby upewnić się, 

że instrument działa właściwie. Bieżący status można sprawdzić za pomocą menu [Self-test]. Prosimy o kontakt, jeżeli 

instrument nie zakończy pozytywnie auto-testów. Informacje kontaktowe są podane w rozdziale 1.3. Kroki operacyjne 
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przeprowadzenia auto-testu są następujące: 

1) Naciśnij przycisk 【System/Local】i wejdź do paska menu systemu; 

2) Kliknij menu [Next] i przejdź do drugiej strony paska menu systemu; 

3) Kliknij menu [Self-test], aby przywołać ramkę dialogową sekcji „Self-test”; w tej ramce dialogowej możliwe jest sprawdzenie 

wyników auto-testów dla wszystkich przedmiotów, takich jak EEPROM, FPGA, CPLD, temperatura wewnętrzna oraz 

warunku zasilania, itp. Jak pokazano na Rysunku 6-17: 

 

Rysunek 9-17 Auto-test instrumentu 

9.9. Zegar referencyjny (10MHz) 

Analizator kabli oraz anten S3101 jest wyposażony w interfejs wejścia/wyjścia dla zegara referencyjnego i taktowaniu 

10MHz. Możliwe jest wykorzystanie analizatora dla zapewnienia zegara referencyjnego o taktowaniu 10MHz dla innych 

analizatorów. Możliwe jest również wykorzystanie zegara zewnętrznego o taktowaniu 10MHz dla tego instrumentu. Kroki 

operacyjne funkcji wejścia/wyjścia zegara referencyjnego o taktowaniu 10MHz są następujące: 

1) Naciśnij przycisk 【System/Local】i wejdź do paska menu systemu; 

2) Kliknij menu [Next] i przejdź do drugiej strony paska menu systemu; 

3) Kliknij menu [Freq Ref Int Ext] w menu systemu; Analizator wykorzystuje własny zegar referencyjny o taktowaniu 10MHz, 

gdy wyświetlone jest [Freq Ref Int Ext]; niezbędne może być podłączenie zewnętrznego zegara referencyjnego o 

taktowaniu 10MHz poprzez przyłącze, aby analizator działał właściwie. 
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Rysunek 9-18 Referencyjne wejście wewnętrzne i zewnętrzne 10MHz 

4) Gdy częstotliwość referencyjna jest w trybie [Freq Ref Int Ext], zegar referencyjny o taktowaniu 10MHz może być 

podłączony na zewnątrz poprzez przyłącze 10MHz. Kliknij menu [Ref Output Off On] w menu systemu. Zegar referencyjny 

o taktowaniu 10MHz jest podłączany na zewnątrz za pomocą przyłącza, gdy wyświetlane jest [Ref Output Off On]. 

Analizator zapewnia zegar referencyjny o taktowaniu 10MHz dla innego sprzętu testowego. 

9.10. Przewodnik pomiarowy 

Analizator kabli oraz anten S3101 zapewnia funkcję przewodnika pomiarowego (funkcja ta nie jest dostępna w trybie 

pomiarowym miernika mocy) dla szybszego oraz wygodniejszego opanowania podstawowych operacji kilku formatów 

pomiarowych. Pozwala ona uzyskać wiedzę dotyczącą podstawowych ustawień pomiarowych, itd. dzięki trzem 

podstawowym rodzajom pomiarowym zapewnionych przez przewodniku pomiarowym. Kroki wejścia w funkcję 

przewodnika pomiarowego są następujące: 

1) Naciśnij przycisk 【System/Local】i wejdź do paska menu systemu; 

2) Kliknij menu [Next] i przejdź do drugiej strony paska menu systemu; 

3) Kliknij menu [Wizard], aby przywołać ramkę „Wizard” na górze obszaru; 

4) Możliwy jest wybór trybu pomiarowego dla przyniesionego elementu, następnie wystarczy kliknąć przycisk „Enter”, aby 

sprawdzić jego proces pomiarowy. Jak pokazano na Rysunku 9-19: 
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Rysunek 9-19 Przewodnik pomiarowy 

 

 

 

-Koniec dokumentu- 


