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SPOSÓB SZYBKIEGO ZAPOZNANIA SIE . _________________________________________________________  

Rozdział ten jest przeznaczony dla tych wszystkich , dla których operacje manualne sprawiają duże trudności . 

Jeśli poświęcisz 15 minut swego czasu na ten rozdział, to znajdziesz w nim ,a nie gdzie indziej informacje 

dotyczące tych operacji . Rozdział zawiera informacje dotyczące szybkiego uruchamiania przyrządu , ważne 

deklaracje przy obsłudze ręcznej i elementarne reguły obsługi. 
 

PIERWSZE URUCHAMIANIE PRZYRZĄDU . ____________________________________________________________  

Jeśli chcesz uruchomić STABILOCK 4015 , należy zachować następujące warunki: 

• Dopuszczalna wartość napięcia przy zasilaniu z linii prądu zmiennego wynosi 110V lub 220V . Monitor 

komunikacyjny (ang. Communication Monitor) dostosowuje się automatycznie do wartości przyłożonego 

napięcia . 

• Przed załączeniem zasilania przyrządu wtyczkę zasilania połączyć wyłącznie z uziemionym kontaktem . 

• Celem uruchomienia przyrządu , ustawić przełącznik zasilania w położenie LINE lub BATT 
 

Bezpośrednio po załączeniu zasilania zaświecą się jasno wszystkie diody typu LED na płycie czołowej przyrządu 

(samokontrola). Następnie na ekranie monitora zostanie wyświetlona jedna z tzw. masek . 
 

Można teraz skalibrować STABILOCK 4015 (patrz podrozdział 'Kalibracja' w niniejszym rozdziale) i zapoznaj się z 

nim metodą prób i błędów . Jeśli doprowadzone są do płyty czołowej przyrządu jakieś sygnały , to upewnij się 

czy spełniają one ograniczenia mocowe dotyczące wejść RF (patrz podrozdział 'Dopuszczalne wartości mocy dla 

sygnałów wejściowych' niniejszego rozdziału) . Wszystkie wyjścia przyrządu są zabezpieczone przed krótkimi 

zwarciami . W przypadku wprowadzenia karygodnie złej wejściowej kombinacji ustawień nastąpi zawieszenie 

STABLOCK 4015, polegające na tym , że przyrząd nie będzie przyjmował żadnych poleceń . 

Blokadę tą można usunąć za pomocą przycisku <RESET>. 
 

Wprowadzenie złej kombinacji wejściowej jest sygnalizowane przez przyrząd dźwiękowo. Jeśli naciśniesz 

wówczas przycisk <HELP>, to na ekranie monitora wyświetlone zostaną informacje o przyczynie błędu . 

Naciśnięcie przycisku <HELP> nim popełnisz błąd, lub kiedykolwiek w trakcie użytkowania przyrządu -

spowoduje wyświetlenie na ekranie monitora tabeli zawierającej ważne informacje o użytkowaniu przyrządu . 
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OZNACZENIA _________________________________________________________________________________  

Chcąc zrozumieć skrócone sposoby zapisu stosowane w niniejszej instrukcji, należy zapoznać 

się najpierw ze stosowanymi oznaczeniami : 

<RESET> Oznaczenia stosowane dla przycisków. 

<ZOOM> Oznaczenia stosowane dla przycisków funkcyjnych (pięć tych 

przycisków jest umieszczonych wzdłuż dolnej krawędzi ekranu monitora). 

<VOLTM> + <GEN> <VOLTM> + <GEN> . Oznaczenia stosowane dla natychmias-

towego uruchomienia. Po prostu suma tekstów w środku przycisków oznacza : 

naciśnij najpierw przycisk <VOLTM> , a potem przycisk <GEN> . 

Offset Oznaczenia stosowane dla tekstu umieszczonego na ekranie 

monitora. 

{FM | OM I AM }       W uaktywnionym menu znajdują się różne opcje przeznaczone do 

ustawienia konfiguracji STABLOCK 4015 . W celu skróconego 

zapisu opcje wybierane z menu są pokazane w wężykowatych 

nawiasach. Jeżeli jedna z pozycji menu ma być wybrana , 

wszystkie dopuszczalne opcje z menu są wylistowane i oddzielone 

przez znak " |." Opcje z menu zawsze wybiera się z wykorzysta- 

niem przycisku <UNIT/SELECT> ; w tym miejscu ograniczymy 

się tylko do wzmianki o tym przycisku dokładniejsze informacje o 

uruchamianiu znajdują się w dalszej części niniejszego 

rozdziału (patrz podrozdział Przykłady praktyczne) 

Dokładniejsze informacje o znajdowaniu i wybieraniu opcji 

z menu znajdują się w podrozdziale ' Praca z   menu' niniejszego rozdziału . 
...9 kHz'5 

Górne indeksy oznaczają , że wyjaśnienie znajduje się w podrozdziale Dodatek    

C (rozdział 12) . Znajdują się tam cenne szczegóły dotyczące określonych 

ustępów tekstu , hardwaru i softwaru STABILOCK 4015 . 
Uwaga 

UWAGA ... Oznacza odwołanie się do ważnych części w tekście . 

Oznacza ostrzeżenie o niebezpieczeństwie . 
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PRACA Z MASKAMI _____________________________________________________________________________  

Podstawowe tryby pracy STABILOCK 4015 są wywoływane następującymi przyciskami: 
 

<TX> Wywołanie maski podstawowej TX odnoszącej się do badania nadajników 

(testy nadajników) . 

 

<DUPL>      Wywołanie maski podstawowej DUPLEX odnoszącej się do badania urządzeń 

dupleksowych (testy nadajników i odbiorników); ustawienie opcji "DUPLEX Synthesizer" . 
 

<RX> Wywołanie maski podstawowej RX odnoszącej się do badania odbiorników 

(testy odbiorników) . 

 

Procedury z masek podstawowych wywołuje się za pomocą dodatkowych pięciu przycisków funkcyjnych. Maski 

podstawowe zawierają ukryte, bądź pokazane częściowo maski przyrządów : 

<SCOPE>       Wywołuje cyfrową pamięć oscyloskopu . 

<ZOOM>        Uruchamia na pełnym ekranie jeden z przyrządów pomiarowych . 

<SPECIAL>     Wybór menu z zapisanymi rutynowymi programami testującymi . 

<SYSTEM>     Wywołanie testu systemowego (wywołanie selektywne , PL/DPL , DTMF lub 
systemowego programu testującego włączanego z karty pamięci) . 

 

<ANALYZ>     Uruchomienie analizatora widma (tylko w masce podstawowej TX odnoszącej się do badania 
nadajników). 

 

Uwaga      Naciśnięcie przycisków <TX> , <DUPL> i <RX> zawsze powoduje przejście z dowolnej 

maski do maski podstawowej odpowiadającej naciśniętemu przyciskowi. 

  

rys. 1.1: Wyświetlany na pełnym ekranie miernik RMS. Naciśnięcie TX, DUPL, RX powoduje 
powrót do odpowiedniej maski podstawowej. 
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W górnej części każdej maski podstawowej znajdują się pola przeznaczone do wprowadzania parametrów testu 

(częstotliwości nastrojenia , poziomu sygnału wyjściowego RF -częstotliwości radiowej, itp.) . Pola te są zawsze 

dostępne -w każdej masce -za pomocą przycisków oznaczonych strzałkami . Tylko w maskach podstawowych 

istnieje możliwość szybkiego dostępu do następujących pól : 

<FREQ> Otwarcie pola Freąu ( zmiana częstotliwości testowanego odbiornika lub 

częstotliwości sygnału generatora). 

 

<LEVEL> Otwarcie pola Lev ( poziom wyjściowy RF ) w trybie RX i DUPLEX . 
 

<MODFREQ>       Otwarcie pola do wprowadzenia częstotliwości standardowego 
generatora AF - GEN . 

 

<MOD> Otwarcie pola do wprowadzenia poziom/modulacja standardowego 

generatora AF - GEN . 

 

rys. 1.2: 

Uwaga: Wybór numeryczny zatwierdza się zawsze za pomocą przycisku <ENTER>. W niektórych polach można 

otworzyć mały ekran za pomocą przycisku <UNIT/ SELET> (rys:1.3) pozwalający na wybór alternatywnej 

jednostki (np. pole Lev). Wprowadzanie kolejnych zmian wartości numerycznych (np.częstotliwości nastrojenia) 

wymaga potwierdzenia przez <ENTER>. Jeśli wprowadzenie zostanie odrzucone przy sygnale dźwiękowym, 

wówczas należy nacisnąć przycisk <FTELP> i przeczytać na monitorze notatkę o błędzie . 

1-5 

rys. 1.3: Wybór jenostek dla pola Lev. Umiejscowić pasek kursora na wymaganej jednostce za pomocą 

przycisków oznaczonych strzałkami lub pokrętła i nacisnąć UNIT/SELECT. 



 

 

 

W dolnej części maski pokazane są przyrządy pomiarowe RF i AF, z których pewne mierniki AF można wywołać 

przez przyciski <dBrel / VOLT> i <SINAD/DIST>. < VOLTM >, <DEMOD> i < RX MOD/MODGEN > określają 

odpowiednio: miernik AF oszacowujący sygnały doprowadzone do gniazda VOLTM, sygnał odebrany i 

zdemodulowany oraz sygnał wewnętrznego generatora AF . 
 

PRACA Z MENU _________________________________________________________________________  

 

Ustawienia, które nie muszą być zmieniane ciągle (szerokość pasma p.cz. {IF}, rodzaj modulacji itp.) 

wykonywane są w tzw. oknach menu (krótkich spisach opcji) . Nie są one widoczne na ekranie monitora aż do 

momentu otwarcia ich przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku funkcyjnego . 
 

Otwieranie Naciśnij przycisk <MENU> . Otwiera on na ekranie monitora okno 

okien menu menu , które odpowiada zaznaczonej opcji w ostatnim wierszu ekranu 

monitora ( rys. 1.4 ). Przyciskom funkcyjnym umieszczonym pod ekranem monitora 

odpowiadają nowe funkcje , a wszystkie testy wykonywane przez przyrząd ulegają 

przerwaniu ( z wyjątkiem wskazań mocy wejściowej doprowadzonej do gniazda 

RX/TX ) . 

Zmiana Na ekranie monitora wyświetlane jest okno menu lub dane okno może 

okna menu być otwarte za pomocą odpowiedniego przycisku funkcyjnego . 

Przycisk funkcyjny , któremu odpowiada chwilowo otwarte okno enu jest podświetlany . Oznaczenie przycisku 

funkcyjnego w dolnym wierszu ekranu monitora wskazuje do włączenia jakiego menu jest przeznaczony dany 

przycisk funkcyjny . 

Oferowane menu są zależne od trybu pracy STABILOCK 4015 . Jeśli w danym trybie pracy zawarte jest więcej niż 

pięć okien menu , to pojawia się w dolnym wierszu ekranu monitora opcja < MENU» > odpowiadająca  piątemu  

przyciskowi funkcyjnemu ( umożliwia ona przeskok do następnego zbioru menu ) . 
 

Zamykanie Naciśnij przycisk <MENU> . Następuje zamknięcie okna menu , które 

okna menu było aktywne ( przyciski <TX> , <DUPL> i <RX> również zamykają 

okna menu ) . Ekran monitora wyświetla w tym przypadku odpowiednią maskę podstawową i standardowe 

pozycje w ostatnim wierszu ekranu monitora dla przycisków funkcyjnych . Testy wykonywane przez przyrząd są 

kontynuowane , ale wszystkie zmiany wykonane w oknach menu obowiązują. 

Rys. 1.4: Menu MOD-PAR przeznaczone do ustawienia wymaganych parametrów modulacji. 
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Wybór trybu pracy STABILOCK 4015 dokonuje się poprzez zaznaczenie jednej lub większej ilości opcji spośród 

oferowanych w pozycjach menu . W menu MOD-PAR można dla przykładu ustawić modulację częstotliwości 

zaznaczając pozycję FM . 

 

Wyróżnienie Przed zmianą danej opcji w menu należy wyróżnić tą opcję. W celu 

pozycji menu wyróżnienia danej pozycji w menu, przesuń kursor na żądaną pozycję 

za pomocą przycisków oznaczonych strzałkami lub pokrętła. Jeśli naciśnięty jest przycisk oznaczony strzałkami , 

to znacznik kursora przesuwa się automatycznie . Pozycje w menu , które są oznaczone mniej jasnym kolorem są 

chwilowo niedostępne ( ze względu na to , że jest załączona pewna opcja niemożliwiająca natychmiastowe 

załączenie oznaczonej mniej jasnym kolorem pozycji w menu ) ; pozycje te nie mogą być wykorzystane dopóki 

nie zostaną spełnione odpowiednie warunki. 
 

Wybór W menu istnieją dwa rodzaje pozycji : 

pozycji menu * typu A : pozycje w menu , które są całkowicie pokrywane przez 

pole kursora ( rys. 1.5 ); 

* typu B : pozycje w menu , które są pokrywane tylko częściowo przez pole kursora 

(rys. 1.6). 

 

Pozycje typu A wybiera się z menu przez naciśnięcie przycisku <UNIT/S-ELECT> . W celu potwierdzenia wykonania 

operacji przed daną pozycją w menu jest stawiany krzyżyk . Jeśli opcje w menu są zależne jedna od drugiej to 

rezygnacja z jednej opcji pociąga za sobą skasowanie krzyżyka przed opcją sprzężoną . Dla przykładu w menu 

<MOD-PAR > tylko jeden z trzech rodzajów modulacji może być zaznaczony krzyżykiem w danej chwili czasowej 

Jeśli opcja w menu jest niezależna od innych , to krzyżyk przed nią może być skasowany przez ponowne 

naciśnięcie przycisku <UNIT/ SELECT> 

 
 

Rys. 1.5: Pozycja menu typu A została Rys. 1.6: Zaznaczona jest pozycja menu typu 

zlokalizowana. Pozycja menu Auto Freq. Adj. B. Poniższe dwie pozycje menu Squelch i 

(uaktywnienie automatycznego strojenia) jest BW TXSens są również tego typu (możliwa 

niedostępna, ponieważ nie jest dołączone jest zmiana wartości numerycznych w 

gniazdo RX/TX wymienionych pozycjach). 
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Wybór Pozycje menu typu B pozwalają wprowadzić wartości numeryczne lub 

pozycji menu wybrać ustawienia z oferowanej listy ustawień . Wybór pozycji z list  

(ciąg dalszy ) ustawień oferowanych w menu potwierdza się przez <UNIT/SELECT> . 

Generalnie są trzy reakcje po naciśnięciu przycisku <UNIT/SELECT> : 

• Krzyżyk jest wyświetlany przed daną pozycją menu , co powoduje, że dana pozycja menu 

jest wybrana i po jej prawej stronie jest wyświetlana wartość numeryczna . W celu 

zmiany wartości numerycznej przesuń kursor w prawo , wpisz nową wartość. 
Przykład : menu RF-PAR , pozycja menu RX/TX ( ustaw uciszanie dla gniazda RX/TX i 
wpisz poziom odpowiedzi blokady ) . 

• Można również zacząć wpisywać wartość numeryczną (na pozycji zatwierdzonej przez 

<ENTER> ) . Wartość numeryczna przejmuje wówczas funkcję krzyżyka , a dla wartości 

numerycznej różnej od zera 

dana pozycja menu jest wybierana automatycznie. Przykład : menu RF-PAR , pozycja 

menu Preatt ( ustaw wartość zewnętrznego tłumika w celu kompensacji jego tłumienia). 

• Na ekranie monitora otwiera się okno podmenu, które oferuje możliwość pewnych 

ustawień (rys. 1.7) . Zaznacz żądane ustawienie kursorem i zatwierdź je przyciskiem 

<UNIT/SELECT> . Niniejsze pozycje menu nie są zaznaczane krzyżykiem , ponieważ 

towarzyszą one funkcjom , które zawsze mają jedną z oferowanych wartości . 

Przykład : menu RF-PAR , pozycja menu BW TXSens ( wybierz szerokość     pasma p.cz dla 

odbiornika testującego) .  
  

Rys. 1.7: Pozycja menu BW TXSens umożliwia otwarcie podmenu do wyboru szerokości pasma IF. 
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PRZYKŁADY PRAKTYCZNE ______________________________________________________________  

 

Przykład 1 : Rozdział 5 , dla przykładu , zawiera kolejne czynności umożliwiające ustawienie szerokości pasma 

p.cz . odbiornika odbiornika testującego: 

 

Otwiera okno menu . Przesuń pole kursora na Zamyka okno menu RF-PAR. 

Test jest przerwany . pozycję menu BW TXSens i Test jest kontynuowany ; 

wybierz tą pozycję menu wybrana szerokość pasma 

naciskając przycisk p.cz. jest teraz obowiązująca . 

UNIT/SELECT . Następuje 

otwarcie podmenu . 

 

Przykład 2 : Kolejne czynności przy ustawianiu rodzaju modulacji: 



 

 

WPROWADZENIE . 

Przy konstruowaniu testera radiokomunikacyjnego STABELOCK 4015 szczególną uwagę zwrócono na to , aby 

prawidłowe operacje na elementarnych funkcjach przyrządu były wykonywane niemalże intuicyjnie . Szybkie 

zapoznanie się z przyrządem jest wspomagane przez funkcję HELP . Akustyczny sygnał ostrzegawczy , umożliwia 

użytkownikowi stwierdzenie , że popełnił jakiś błąd . W przypadku popełnienia błędu funkcja HELP umożliwia 

uzyskanie informacji o tym jaki błąd został popełniony(na ekranie monitora zostaje umieszczony tekst 

pomocniczy). 

 

Niniejszy podręcznik jest przede wszystkim źródłem odniesień z indeksami , które pozwolą użytkownikowi szybko 

znaleźć to co szuka . Autorzy zakładają, że czytelnik zapoznał się dotychczas ze spisem treści . Wystarczy to by 

zapoznać się ze strukturą całej książki i aby szybko znaleźć poszukiwane informacje . 
 

Uwaga Po powyższym - wstępnym zapoznaniu się ze STABILOCK 4015 koniecznie przeczytaj 

podrozdziały pt. ' Warunki BHP 1   i   'Dopuszczalne wartości mocy sygnałów wejściowych ' niniejszego 

rozdziału . Zawierają one ważne informacje pozwalające użytkownikowi uniknąć wypadku i uchronić 

urządzenie przed zniszczeniem . 
  



 

 

Wyposażenie standardowe  

 Numer seryjny 

1 x STABILOCK 4015 108 901 
1 x Karta pamięci ( 3 2  kbajt, niezapisana ) 897 050 
1 x Kabel zasilający standardowy  880 604 
l x  Zestaw osłon na płytę czołową i tylną 501 370 
 

Wewnętrzne opcje hardwarowe ( patrz Rozdział 6 ) zamówione razem z testerem radiokomunikacyjnym są 

zainstalowane i przygotowane do pracy . STABILOCK 4015 wypisuje na ekranie komunikat o zainstalowanych 

opcjach hardwarowych . W celu uzyskania tegoż komunikatu należy wywołać menu STATUS , jak to opisano w 

rozdziale 4 . 
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WARUNKI BHP . 

 

STABLOCK 4015 jest zbudowany i testowany zgodnie z normą DIN 51411 część 1 (dotyczącą zabezpieczeń 

elektronicznego sprzętu pomiarowego ) . Urządzenie jest zaliczane do pierwszej grupy bezpieczeństwa ; co 

sprawia , że operowanie nim jest całkowicie bezpieczne . 
W celu upewnienia się , że urządzenie może być obsługiwane bez żadnego ryzyka zapoznaj się z poniższą 
instrukcją, która jest oparta na rozdziale 17 DIN 57411 część 1a: 

 

PRZED URUCHOMIENIEM . _______________________________________________________________________  
 

Przed załączeniem zasilania upewnij się , że napięcie sieci do której podłączasz STABILOCK 4015 odpowiada 

napięciu zasilania przyrządu (115V ± 20% lub 220V ± 20 % ). 

 
 

Uwaga!!!      Wtyczka napięciowa może być załączona tylko do kontaktu z uziemieniem . 

Nie wolno zmniejszać efektu ochronnego przez używanie przedłużacza bez uziemienia. 

"Zakłócenia związane z brakiem uziemienia wewnątrz i na zewnątrz urządzenia lub 

niewłaściwe połączenie urządzenia z zasilaniem może narazić je na potencjalne ryzyko 

uszkodzenia . 
 

PODCZAS TESTOWANIA URZĄDZEŃ ________________________________________________________________  
 

Podczas testowania wtyczka zasilania STABILOCK 4015 musi być włożona przed załączeniem zasilania testera z 
linii do odpowiedniego złącza na płycie tylnej urządzenia . 

 

PODCZAS PRZEGLĄDU I NAPRAWY . ________________________________________________________________  
 

Części będące pod napięciem mogą być dostępne po zdjęciu pokrywy obudowy lub wyjęciu ich z urządzenia . 

Części dołączone mogą być również pod napięciem . 

 

Przed każdym zdemontowaniem , przeglądem , naprawą urządzenie musi być odseparowane od źródła zasilania, 

a gdy zachodzi potrzeba można je otworzyć . 

 

W przypadku , gdy jakieś prace profilaktyczne muszą być wykonane , gdy urządzenie jest pod napięciem, to może 

je wykonywać tylko specjalista będący świadom niebezpieczeństw, 

 jakie mogą wystąpić podczas tego typu prac . 
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Kondensatory w bloku zasilania mogą być naładowane nawet po odseparowaniu źródła zasilania . 
 

Uwaga !!!    Wysokie i niebezpieczne napięcia mogą występować w urządzeniu , nawet gdy jest ono 

zasilane z baterii. 

Używaj tylko i wyłącznie odpowiednich bezpieczników ( patrz podrozdział' Zasilanie z 

linii ') . Nigdy nie używaj bezpieczników 
1
 watowanych ', ani też nie zwieraj uchwytów 

pod bezpieczniki . 
 

ODŁĄCZANIE URZĄDZENIA W PRZYPADKU USZKODZENIA __________________________  

Jeśli uważasz , że kontynuowanie obsługi STABILOCK 4015 jest niebezpieczne , to wyłącz 

natychmiast urządzenie i zabezpiecz , tak aby nikt inny nie mógł je ponownie załączyć . Następnie 

skontaktuj się z najbliższym serwisem firmy SCHLUMBERGER . 
• ■ 

W poniżej wymienionych przypadkach istnieje duże prawdopodobieństwo tego , że operacje 

wykonywane przy wykorzystaniu urządzenia są niebezpieczne : 

• gdy urządzenie nie jest zdolne do poprawnej pracy , 

• gdy urządzenie było składowane przez dłuższy okres czasu w niewłaściwych warunkach , 

• gdy urządzenie posiada widoczne uszkodzenia , 

• gdy urządzenie było transportowane w niewłaściwych warunkach . 
 

WPŁYW URZĄDZENIA NA ŚRODOWISKO ____________________________________________  

Uwaga U !  Wewnętrzny tłumik 20 dB zawiera tlenek berylu . Tlenek berylu jest substancją rakotwórczą 

w przypadku , gdy dojdzie do zetknięcia tego materiału lub jego oparów ze skórą . Składnik 

ten jest normalnie nieszkodliwy , nie mniej jednak tłumik nie powinien być otwierany , czy 

też niszczony . W czasie eksploatacji urządzenia należy zwrócić szczególną uwagę na 

ochronę tłumika 20 dB . W sytuacji, gdy konieczna jest wymiana tłumika należy zwrócić 

się z tym problemem do serwisu firmy SCHLUMBERGER . 
 

Wewnętrzny akumulatorek zawiera ogniwa niklowo - kadmowe . Kadm jest substancją trującą więc w 

przypadku , gdy nastąpi rozładowanie akumlatorka nie należy go wyrzucać śmietnika , ale zanieść do 

specjalnego punktu utylizacji lub do serwisu SCHLUMBERGERA . 
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DOPUSZCZALNE WARTOŚCI MOCY SYGNAŁÓW 

WEJŚCIOWYCH 
STABELOCK 4015 ma dwa gniazda wejściowe dla sygnałów RF : gniazdo TX SENS dla sygnałów o 

małej mocy i gniazdo RX/TX dla sygnałów o większej mocy . 
 

GNIAZDO TX Sens __________________________________________________________________  
 
=
 0,1 W ( bez ograniczenia czasowego ) . 

 

Uwaga .'.'!  Sygnały wejściowe o mocy P > 0,25 W spowodują zniszczenie bardzo czułego 

wejścia RF , jak również testera radiokomunikacyjnego . 
 

GNIAZDO RX/TX _____________________________________________________________  
 

Pm** 
=
 50 W ( bez ograniczeń czasowych ) Pmax 

=
 

150 W ( z ograniczeniem czasowym ) 

 
 

Rys. 1.8 przedstawia dla mocy P =150 W zależność pomiędzy dopuszczalmym czasem podawania 

sygnału i wymaganym czasem przerwy pomiędzy dwoma testami : 

 

Rys .1.8 : Maksymalna dopuszczalna moc 150 W może być doprowadzana przez czas ok. 1 min. 

Następnie należy zrobić ok.3 min przerwy przed ponownym podaniem sygnału 150 W na 

czas ok. 1 min. Jeśli dla przykładu czas ten zostanie skrócony do ok. 30 s, to czas trwania 

kolejny fazy testu (przy 150 W) jest zredukowany do ok. 20 s . 
 

 

Dla mocy sygnału RF z przedziału 50 W < P < 150 W czas podawania sygnału może być odpowiednio 

dłuższy . W przypadku przekroczenia czasu przeznaczonego na podawanie sygnału o określonej mocy , 

zadziała dźwiękowy sygnał ostrzegawczy i na ekranie testera wypisany zostanie komunikat REDUCE 

RF POWER . 
 

Uwaga !!!   W przypadku , gdy na ekranie monitora zostanie wypisany komunikat REDUCE RF 

POWER , przyłożona moc musi zostać natychmiast zmniejszona do P < 50W. W przeciwnym 

przypadku tłumik wewnętrzny zostanie przegrzany . Komunikat REDUCE RF POWER przestaje być 

wyświetlany po ok. 30 s . Tłumik wejściowy zostaje wówczas schłodzony do ok. 90 
0
 C i urządzenie jest 

gotowe do kontynuowania testu . 
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Uwaga !!!     W przypadku , gdy wyświetlany jest komunikat REDUCE RF POWER 

dłużej niż to określono w ostatniej uwadze , sprawdź dwie śruby po- 

kazane na rys. 1.9, aby upewnić się , czy są one wciąż dociśnięte . 

Śruby te mają istotne znaczenie dla termicznego połączenia modułu RF z radiatorem obudowy 

pochłaniającym energię cieplną. 

 

Rys. 1.9: W/g powyższej uwagi. 
 

Uwaga IV.   Tak długo , jak długo do testera jest podłączony sygnał RF o mocy P > 50 W 

STABILOCK 4015 nie powinien być nigdy wyłączany . Moc wejściowa może wciąż być 

doprowadzana do urządzenia i spowodować przegrzanie tłumika , a tester nie ostrzeże o 

tym operatora . 
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ZASILANIE Z SIECI 
 

DOPUSZCZALNE NAPIĘCIA SIECIOWE ______________________________________________  

115 V ±  20% i 220 V ± 2 0 %  .  
 

STABILOCK 4015 dostosowuje się automatycznie do napięcia 115 Vac lub 220 Vac . 
 

Uwaga W przypadku , gdy napięcie sieci wychodzi poza zakres tolerancji parametry i wskazania 

STABILOCK 4015 nie bądą prawdziwe . Napięcie zasilania powyżej 264 V może 

doprowadzić do zniszczenia testera radiokomunikacyjnego . 
 

POŁĄCZENIE Z SIECIĄ _____________________ , _______________________________________  

Połączenie z siecią prądu zmiennego wykonuje się giętkim kablem łącząc gniazdo LINĘ na płycie tylnej 

testera , wyprowadzone z modułu zasilania z uziemionym gniazdem sieciowym . 
 

BEZPIECZNIKI SIECIOWE ___________________________________________________________  

Gniazdo bezpiecznikowe S i l  znajduje n a  płycie tylnej testera i jest wyprowadzone z modułu 

zasilania . Wkłada się do niego bezpiecznik : T l . 6/250 D ( wolny , 1.6A , wymiary 5.2mm x 20mm 

)  

 

 

Rys .1.10 Płyta tylna modułu zasilania . Aby 

wymontować płytę tylną należy najpierw odkręcić 

śruby n a  dolnym i górnym czarnym pasku oraz 

dwie śruby Phillips po lewej stronie płyty tylnej 

(patrząc od tyłu) obudowy STABILOCK 4015 . 

Opisane śruby są istotne przy chłodzeniu elementów 

zasilacza, dlatego też przy ponownym przykręcaniu 

płyty tylnej, należy pamiętać o ich prawidłowym 

dokręceniu . 
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ZASILANIE BATERYJNE 
STABELOCK 4015 posiada dwa rodzaje zasilania bateryjnego : 

• zasilanie z wewnętrznej baterii ( element 205 006 ); 

• zasilanie z zewnętrznych baterii ( np. akumulatora); 
 

ZASILANIE Z WEWNĘTRZNEJ BATERII ( OPCJA ) __________________________________  

Wewnętrzna bateria ( 12 V akumulatorek niklowo-kadmowy ) ma pojemność 7Ah .Wystarcza ona na 

zasilanie STABILOCK 4015 przez około jedną godzinę . W przypadku , gdy tester radiokomunikacyjny 

jest podłączony do sieci prądu zmiennego , wewnętrzna bateria jest ładowana prądem około 0,7 A , a po 

naładowaniu baterii następuje automatyczne przerwanie tego procesu . Wartość napięcia baterii może 

być odczytana w dowolnym momencie czasowym w menu STATUS ( pole Battery , patrz rozdział 4 ) . 

W przypadku , gdy w polu pokazane są kreski oznacza to , że bateria wewnętrzna nie jest zainstalowana 

. Instalacja baterii jest wyjaśniona w rozdziale 6 . 
 

ZASILANIE Z ZEWNĘTRZNEJ BATERII _____________________________________________  

Rys. 1 . 1 1 :  Gniazdo EXT BATT (trzy bolcowe 

gniazdo z kołnierzem ) dla baterii zewnętrznej 

zlokalizowane jest na płycie tylnej testera w 

module zasilania . Na płycie tylnej testera 

uwidoczniona jest również prawidłowa 

polaryzacja . Wtyczka z kołnierzem i gniazdo 

bateryjne ( numer fabryczny 884 015 ) są 

niewymiernie . W przypadku zamiany 

polaryzacji baterii na niewłaściwą, wewnętrzna 

dioda zabezpieczająca uchroni STABILOCK 

4015 przed uszkodzeniem . 

Dane techniczne baterii zewnętrznych : patrz dodatek A . Zewnętrzne baterie 

nie są ładowane przez tester radiokomunikacyjny . 

BEZPIECZNIKI PRZY ZASILANIU Z WEWNĘTRZNEJ/ZEWNĘTRZNEJ BATERII. 

Gniazdo bezpiecznikowe Si2 wyprowadzone jest z modułu zasilania . Wkładany 

bezpiecznik : T10 (wolny , 10 A , wymiary 6,5 mm x 32 mm ). 
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ZAŁĄCZANIE ZASILANIA 
 

ZASILANIE SIECIOWE ______________________________________________________________  
 

W celu załączenia zasilania należy przełącznik załączający zasilanie ustawić w położenie LINĘ lub 

BATT . Położenie BATT przełącznika załączającego zasilanie jest dopuszczalne ze względu na to , że 

STABILOCK 4015 automatycznie wybiera zasilanie z sieci, jeśli nie jest podłączona bateria . 
 

Uwaga Jeśli po załączeniu STABILOCK 4015 , w oknie menu wyświetlony zostanie komunikat 

CALIBRATION REQUIRED , to wymaganie przez przyrząd kalibracji może być spowodowane 

dwoma przyczynami : zapisane współczynniki kalibracji zostały zagubione ( należy wówczas 

przeprowadzać kalibrację od nowa ), bądź też zapisano współczynniki kalibracji dla innej 

temperatury wewnętrznej testera radiokomunikacyjnego ( w tym przypadku można kalibrować od 
nowa ) . Patrz do rozdziału pt.

1
 Kalibracja', w którym zawarto więcej szczegółów na ten temat. 

 

ZASILANIE BATERYJNE LUB JEDNOCZEŚNIE ZASILANIE SIECIOWO / BATERYJNE 

W zależności od doprowadzonego napięcia zasilającego i od ustawienia przełącznika załączającego 

zasilanie w jedno z trzech położeń , STABILOCK 4015 jest zasilany z sieci lub baterii . W poniższej   

tabeli pokazano różne warianty zasilania : 

Uwaga Przy zasilaniu z sieci prądu zmiennego , w przypadku wystąpienia zakłóceń lub awarii następuje 

automatyczne przełączenie n a  zasilanie z wewnętrznej baterii, gdy przełącznik załączenia zasilania jest 

ustawiony w położeniu BATT zamiast LENĘ . 

Napięcie zasilania Ustawienie 

przełącznika 

załączjącego 

zasilanie 

Stan operacyjny 

testera Zasil . sieciowe 

aktualne ? 

Zasil, z baterii 

wewnętrznej 

aktualne ? 

Zasil, z baterii 

zewnętrznej 

aktualne ? 

Odłączone Odłączone Odłączone OFF Tester nie działa 

TAK Odłączone NIE lub Vbatt<ok. 

17 V 

LINĘ lub BATT Zasilany z sieci 

NIE TAK 

NIE lub 

Vbatt<ok.l3V BATT 

Zasilany z 

wewnętrznej 

baterii 

Odłączone Odłączone TAK Vbatt>ok. 17 

V 

BATT Zasilany z 

zewnętrznej 

baterii NIE Odłączone TAK 

Vbatt > ok. 13V 

NIE NIE TAK V b a l t > o k .  

10 V 

TAK TAK Odłączone LINĘ lub OFF Doładowywanie 

wewnętrznej 

baterii 

 
Tabela : Stan operacyjny STABILOCK 4015 w zależności od rodzaju zasilania i ustawienia przełącznika załączającego 

zasilanie. 
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PRZECHOWYWANIE DANYCH 
 

PRZECHOWYWANIE DANYCH PRZY WYŁĄCZONYM ZASILANIU ______________________  

STABILOCK 4015 zapisuje wszystkie ustawione przyrządy w bateryjnie podtrzymywanej pamięci 

RAM ( akumulatorek NiCd ). Przy ponownym załączeniu testera radiokomunikacyjnego 

, zgłasza się maska podstawowa , która była ostatnio używana z aktywnymi jednostkami pomiarowymi 

dokładnie tymi samymi, które były używane , gdy urządzenie zostało wyłączone 

(gniazda sprzężone , ustawienia w menu , ustawienia w wewnętrznych polach ekranu itp.). Tak więc , 

jeśli przerwano test, to może on być kontynuowany po ponownym załączeniu testera . 
 

PRZECHOWYWANIE DANYCH PRZY ODŁĄCZONEJ LINn ZASILAJĄCEJ 

Dane są chronione przy odłączonym zasilaniu STABILOCK 4015 nawet wówczas , gdy przyrząd jest 

celowo wyłączony . 
 

PRZECHOWYWANIE DANYCH PODCZAS ZMIANY MASKI ____________________________  

W przypadku zmiany jednej maski na drugą,chwilowe ustawienia przyrządu zostają zapisane. 

Ustawienia te zostaną odczytane wówczas , gdy przywołana zostanie określona maska podstawowa . W  

tym przypadku ustawienia przyrządu odnoszą się do : 

* ustawień w polach maski i ustawień wywoływanych przyrządów pomiarowych , 

* gniazd sprzężonych , sygnału testującego m.cz. i generatora m.cz. 

Ustawienia wykonywane ręcznie , zadeklarowane w menu nie dotyczą tylko i wyłącznie używanej 

maski podstawowej,aleodnoszą się do wszystkich masek ( w przypadkach szczególnych patrz rozdział 5 

). 

Ustawienia w masce podstawowej DUPLEX składają się z ustawień zawartych w masce podstawowej 

RX i masce podstawowej TX (i na odwrót). 
 

CAŁKOWITE KASOWANIE DANYCH ( RESETOWANIE ) _______________________________  

Całkowite kasowanie wprowadza STABILOCK 4015 w specyficzny stan operacyjny ( działanie po 

skasowaniu , patrz rozdział 11 , polecenie IEEE - ERASE ) . Operacja ta jest użyteczna, gdy tester 

radiokomunikacyjny został wprowadzony w nieznany rodzaj pracy , a właściwy stan operacyjny 

przyrządu nie może być przywrócony w inny sposób . W celu zresetowania testera należy nacisnąć 

przycisk <OFF> i przytrzymając go nacisnąć jednocześnie przycisk <RESET> na krótki okres czasu . 
 

Uwaga Całkowite kasowanie wymazuje programy zapisane w RAM i wszystkie usta 

wienia wykonane wcześniej, a zapisane w RAM . 
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KALIBRACJA TESTERA 
 

CEL KALIBRACJI _________________________________________________________________  

STABILOCK 4015 od czasu , do czasu wymaga kalibracji , aby zapewnić utrzymanie  

Dokładności swoich parametrów . Operację kalibracji można rozpocząć w dowolnym momencie 

czasowym , w związku z tym wpływy środowiskowe ( np. zmiany temperaturowe), czy też  

starzenie się elementów nie będą miały jakiegokolwiek wpływu na pogorszenie dokładności przyrządu . 
 

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY KALIBRACJI ___________________________________ 

STABILOCK 4015 zasila różnorodne struktury wewnętrzne generowanymi sygnałami wzorcowymi o 

określonych poziomach i częstotliwościach . Sygnały wytwarzane w tych strukturach są porównywane z 

wartościami wzorcowymi . Takie działanie prowadzi do wytworzenia współczynników korekcyjnych , 

które są zapisywane w pamięci RAM, a następnie uwzględniane przy wyświetlaniu końcowych 

wyników pomiarów i w generowanych przez tester sygnałach . 

Zawsze w czasie włączania STABILOCK 4015 następuje sprawdzenie zapamiętanych współczynników 

kalibracji . W przypadku , gdy zostanie wykryty jakiś błąd , automatycznie na ekranie monitora otwiera 

się okno menu umożliwiające przeprowadzenie nowej kalibracji. Temperatura wewnątrz STABILOCK 

4015 odgrywa ważną rolę przy kalibracji :dla przykładu jeśli tester radiokomunikacyjny jest 

skalibrowany zaraz po załączeniu zasilania , to współczynniki kalibracji nie będą właściwe po nagrzaniu 

się urządzenia . Sytuacja ta powtarza się w przypadku , gdy występują duże zmiany temperatury 

otoczenia lub też zmiany temperatury wywołane są doprowadzonymi do testera dużej mocy sygnałami o 

częstotliwościach radiowych . Tak więc , aby zapobiec 'ukrytym' błędom pomiarowym , wewnętrzny 

czujnik 

 urządzenia kontroluje temperaturę wewnątrz testera radiokomunikacyjnego . Jeśli różnica temperatur 

wyniesie ok. 6 
0
 C , to na ekranie monitora automatycznie zostanie otworzone okno menu sugerując 

przeprowadzenie nowej kalibracji
3)

. Sugestię tą można zaakceptować lub zignorować . 
 

Tak więc , STABILOCK 4015 oferuje trzy różne sposoby kalibracji : 

* Kalibrację po zmianie wewnętrznej temperatury urządzenia o więcej niż 6 °C 
3)

( kalibrację 

kompensująca temperaturę ). 

* Kalibrację przy dowolnej temperaturze kontrolnej i w dowolnym momencie czasowym ( kalibracja 

specyficzna ). 

* Kalibrację w przypadku , gdy został odnaleziony jakiś błąd przy sprawdzaniu zapisanych 

współczynników kalibracji ( kalibracja przymusowa) . 
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KALIBRACJA KOMPENSUJĄCA TEMPERATURĘ _______________________________________  

W przypadku , gdy temperatura wewnętrzna STABILOCK 4015 zmieni się o 6 °C , na ekranie monitora 

następuje automatyczne otwarcie okna menu 
3)

 ( rys. 1.12 ) . W sytuacji tej można zapoczątkować 

operację kalibracji lub z niej zrezygnować i kontynuować pracę . 

 
Uwaga STABILOCK4015 wyświetla okno menu ( rys. 1.12 ) tylko wtedy, gdy wywołana jest jedna z 

trzech masek podstawowych lub maska odpowiadająca opcji ZOOM (jeśli opcjonalny DATA Module 

jest zainstalowany , aktywny nie może być ani koder , ani dekoder ) .W fazie wygrzewania (Av » 6° C )     

STABILOCK 4015 w dowolnej chwili czasowej może pokazać okno menu . W celu zminimalizowania 

ryzyka popełnienia błędu pomiarowego , kalibrację należy przeprowadzić natychmiast. W przypadku ,   

gdy czas poświęcony na badanie nie ma istotnego znaczenia , zaleca się zignorować ( za pierwszym 

razem ) wyświetlany na ekranie monitora komunikat o potrzebie kalibracji, odczekać aż nastąpi 

wygrzanie testera radiokomunikacyjnego (ok. 15 min ) i następnie przeprowadzić rutynową kalibrację 

.Dużą kładność pomiaru zapewnia tylko zaprogramowany sposób kalibracji nazywany kalibracją 

specyficzną .W trybie AUTORUN i REMOTE opisana kalibracja kompensująca temperaturę jest 

niemożliwa (brak maski podstawowej). Przy stosowaniu komend IEEE mogą być potrzebne dodatkowe 

informacje do kalibracji i wymuszonego startu tej operacji ( patrz rozdział 9 ). 

 
Rys. 1.12: W przypadku, gdy temperatura wewnętrzna STABILOCK 4015 wywiera wpływ na 

dokładność pomiarową na ekranie monitora, będzie wyświetlane okno menu pokazane na rysunku. 
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KALIBRACJA SPECYFTCZNA . _____________________________________________________  

Wykonanie kalibracji przyrządu tuż przed pomiarami gwarantuje optymalną dokładność pomiarów ( 

szczególnie testów RF ) .Kalibracja specyficzna eliminuje małe błędy pomiarowe, które mogą być 

spowodowane zmianą temperatury nawet o 4 °C i dlatego nie mogą być zminimalizowane poprzez 

kalibrację kompensującą temperaturę .Tak więc przed przystąpieniem do precyzyjnych pomiarów , 

zaleca się postępować w następujący sposób : 

* 211-21<MENU> + < MENU» > + < MENU» > + <CALBRT> co spowoduje wyświetlenie menu rys. 

1.13 . 

* Odłączyć wszystkie doprowadzone do urządzenia przewody testujące 
2)

, przesunąć kursor w 

wyświetlanym menu do pozycji Start Calibrate i nacisnąć przycisk < UNIT/SELECT > . Powyższe 

czynności spowodują rozpoczęcie operacji kalibracji, co można rozpoznać po komunikacie 

CALIBRATING. 

* Komunikat CALIBRATING przestaje być wyświetlany po kilku sekundach , jeśli kalibracja 

zakończyła się sukcesem . Naciśnięcie przycisku <MENU> powoduje zamknięcie okna. menu i 

zakończenie procesu kalibracji. STABILOCK 4015 posiada teraz współczynniki kalibracji niezbędne do 

następnych pomiarów , które dopasowane są do jego chwilowej temperatury wewnętrznej . 
 

 

Uwaga Przy przeprowadzaniu kalibracji STABILOCK 4015 w czasie fazy nagrzewania się przyrządu ( 

w przybliżeniu ok. 15 min ) współczynniki kalibracji są aktualne tylko przez krótki okres czasu . W 

związku z tym nie należy wykonywać dokładnych pomiarów przed wygrzaniem się przyrządu . 

Kalibracja specyficzna jest wskazana przed wywołaniem modułów nie zawierających kalibracji 

kompensującej temperaturę ( np. oscyloskopu , analizatora , opcji softwerowych ) . 

 

Rys. 1.13: Okno menu umożliwiające kalibrację specyfczną w dowolnym momencie czasowem. 

Czynność ta optymalizuje dokłaność pomiarową. 
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KALIBRACJA PRZYMUSOWA ______________________________________________________  
 

Zawsze po włączeniu STABILOCK 4015 sprawdza współczynniki kalibracji zapisane w RAM 

odpowiednią procedurą testującą . Każdy wykryty błąd zmusza użytkownika przyrządu do 

przeprowadzenia rutynowej kalibracji ( rys. 1.14 ). 

 
Rys. 1.14 Jeśli na ekranie monitora jest wyświetlane okno menu po załączeniu zasilania testera 

radiokomunikacyjnego, to pamiętane przez tester współczynniki kalibracji są przekłamane . Menu 

informuje o tym , aby wszystkie przewody testujące odłączyć od gniazd płyty czołowej. W celu 

zapoczątkowania operacji kalibracji należy nacisnąć jeden z przycisków funkcvinvch . 
 

KOMUNIKAT O BŁĘDZIE KALIBRACJI __________________________________________  

Jeśli wykryty zostanie jakiś defekt wewnętrznego stopnia testera w czasie przeprowadzania kalibracji, 

to automatycznie jest wywoływany SELF-CHECK . 

 
Rys. 1.15 Jeśli jakiś stopień wewnętrzny jest niesprawny w czasie kalibracji, na ekranie monitora jest 

wyświetlany komunikat. Naciśnięcie dowolnego przycisku funkcyjnego uruchamia SELF-CHECK. 

Trwa on kilka sekundy (patrz rozdział 4 , 'CALBRT"). 
 

<TX> , <DUPL> lub <RX> spowoduje przejście do jednej z masek podstawowych i zakończenie 

SELF-CHECK.  



 

 

ROZDZIAŁ 2  

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
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KONCEPCJA OBSŁUGI 
 

Koncepcja obsługi STABILOCK 4015 opiera się na tym samym podstawowym schemacie dla 

wszystkich testów : 

1) Wywołaniu wymaganej maski. 

2) Wypełnieniu wewnętrznych pól wywołanej maski ( parametry testu ). 

3) Wywołaniu wymaganych przyrządów pomiarowych . 

4) Deklaracji w oknach menu dalszych wymaganych parametrów testu . 

5) Załączeniu sygnału(ów) testujących i - jeśli zachodzi potrzeba - modulacji 

generatora(ów). 

6) Odczytaniu rezultatów bezpośrednio z przyrządu pomiarowego lub uruchomieniu testu i 

oczekiwaniu na wynik numeryczny . 
 

Niniejszy rozdział przygotowuje stopniowo do samodzielnej obsługi . Jako wstęp do niego , zaleca się 

przeczytanie podrozdziału 'Sposób szybkiego zapoznania się ' w rozdziale 1. 
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WYWOŁYWANTE MASEK 

Ustawienie odpowiednich stanów operacyjnych zawsze rozpoczyna się od wywołania porządanej 

'maski podstawowej' ( ustawienia trybu pracy ) . Wywołując , dla przykładu maskę podstawową RX , 

wprowadzamy tester radiokomunikacyjny w tryb testowania odbiorników . 
 

WYWOŁYWANIE MASEK PODSTAWOWYCH __________________________________  

Maski podstawowe są zawsze wywoływane wzajemnie wykluczającymi się przyciskami <TX>, 

<DUPL> lub <RX>: 

 

<TX>    Wywołanie trybu TX (testy nadajnika ) . 
 

<DUPL> Wywołanie trybu DUPLEX (testy nadajnika i odbiornika ). Maska podstawowa DUPLEX 

może być wywołana tylko wtedy , gdy opcjonalny syntezer DUPLEX jest załączony . 

 

<RX>    Wywołanie trybu RX (testy odbiornika) . 
 

Do połowy każdej maski podstawowej znajdują się wejściowe pola przeznaczone do ustawienia 

wymaganych parametrów testu , natomiast dolna polowa jest zawsze zarezerwowana do wyświetlania 

narzędzi testujących . 
 

WYWOŁYWANTE MASEK POPRZEZ PRZYCISKI FUNKCYJNE _________________________  

Tak zwane przyciski funkcyjne ( przyciski uruchamiające u dołu monitora ) mają przydzielone swoje 

funkcje w maskach i wywołują je . Funkcje odpowiadające tym przyciskom są wyświetlane wzdłuż 

dolnej krawędzi monitora . Naciskając przycisk funkcyjny odpowiadający danej funkcji spowodujemy 

jej wykonanie . 
 

Każdy z serwowanych przycisków w masce podstawowej wywołuje inną maskę . Maski te pokrywają 

całą maskę podstawową lub jej dolną połowę ( rys.2.1 i rys.2.2 ). 

 

Rys.2.1: Dolna połowa maski podstawowej Rys.2.2: Cała maska podstawowa TX pokryta 

TX pokryta jest maską oscyloskopu. jest maską analizatora widma. 
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Uwaga Jeśli maska podstawowa zostanie pokryta inną maską , to nie nastąpi zmiana trybu pracy . Dla 

przykładu , jeśli uruchamiamy oscyloskop w masce podstawowej TX (rys.2.1) , to tester 

radiokomunikacyjny pozostaje w trybie TX (testy nadajnika) . Na ekranie monitora , w dolnej 

jego połowie , nie będą wyświetlane żadne mierniki , a jedynie maska oscyloskopu . W tym 

przypadku można obejrzeć oscylogram odebranego sygnału po demodulacji. 
 

Przyciski funkcyjne wywołują z maski podstawowej następujące maski: 
 

<SCOPE>   Wywołuje maskę oscyloskopu ( cyfrowy oscyloskop pamiętający AF ). Za 

pomocą tej funkcji można przebadać zewnętrzny sygnał AF , odebrany sygnał 

po demodulacji lub sygnał modulujący z generatora ( patrz rozdział 5 , 

'Cyfrowy oscyloskop pamiętający'). 

 

<ZOOM>   Wywołuje maskę ZOOM ( powiększony na cały ekran miernik). Maski ZOOM są 

szczególnie użyteczne przy dokładniejszych odczytach ( patrz podrozdział 'Funkcja 

ZOOM w niniejszym rozdziale ). 
 

<SPECIAL> Wywołuje standardowo zaprogramowane testy. Wykonanie funkcji specjalnych skraca 

czas pomiaru, np. charakterystyki uchybów częstotliwościowych (patrz Rozdział 7). 
 

<SYSTEM> Wywołuje maski do testowania selektywnego wywołania , danych radiowych lub 

radiotelefonicznych ( patrz rozdział 5 i 10 ). 
 

<ANALYZ> Wywołuje maskę analizatora widma (dostępna tylko w masce podstawowej 

TX) . Analizator widma zapewnia zobrazowanie rozkładu widmowego sygnałów 

nośnych , jak również zajętych miejsc w paśmie częstotliwości ( patrz rozdział 

5, 'Analizator widma'). 
 

Uwaga <TX> , <DUPI> i <RX> umożliwiają powrót do odpowiedniej maski podstawowej z każdej 

innej maski. 
 

Jeśli maska zakrywa całkowicie maskę podstawową , to nadal dostępne są wewnętrzne pola maski 

podstawowej Oprócz tego możliwe jest kolejne oddziaływanie na poziom odpowiednich wyjść RF . 

Duże znaczenie posiadają ustawienia wewnętrznych pól maski podstawowej , które są przenoszone do 

nakładanych masek . Posiadają one tutaj takie same własności jak w maskach podstawowych. 
 

Przykład : Wewnętrzne pole Center w masce analizatora (rys.2.2) jest sprzężone z polem 

Frequ ( przestrajanie częstotliwości RF ) z maski podstawowej TX . W przypadku , gdy 

powróci się do maski podstawowej TX, w polu Frequ będzie ustawiona taka wartość , która 

ostatnio była ustawiona w polu Center (i na odwrót). 
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ZNACZENIE DIOD TYPU LED _____________________________________________________  

Diody elektroluminescencyjne LED wskazują , która z funkcji szczególnych jest aktywna . Jeśli dla 

przykładu dioda LED nad przyciskiem <VOLTM> świeci się , to sygnał wejściowy jest pośrednio 

przez gniazdo VOLTM dołączony do miernika AF testera radiokomunikacyjnego. Jeśli świeci się LED 

sąsiedniego przycisku <DEMOD> , to jest podłączony odebrany sygnał zdemodulowany , nawet jeśli 

na stałe dołączymy sygnał AF do gniazda VOLTM. 
 

O ile istnieje kilka LED oznaczających przycisk , to naciska się przycisk wielokrotnie , żeby wywołać 

funkcję szczególną (jeśli jest ona dopuszczalna ). 

 

LED-y 'CCITT ' , 'LP/HP' i '1 kHz ' nie służą do oznaczenia przycisków. Funkcje te są wywoływane z 

okien menu (patrz rozdział 4 , 'FILTER' i 'MOD-PAR'). 
 

KOLORY DIOD TYPU LED ________________________________________________________  
 

W trybach TX i RX jest duża liczba funkcji niedopuszczalnych . W trybie RX , przykładowo nie można 

dołączyć odebrany zdemodulowany sygnał za pomocą przycisku <DEMOD>, ponieważ jest aktywny 

generator sygnałowy, a nie odbiornik testujący . 
 

Po kolorach współdziałających diod LED można bezpośrednio zorientować się , która funkcja jest 

możliwa i w jakim trybie : 

 

TX W trybie TX tylko te funkcje są możliwe , którym odpowiadają czerwone 

lub żółe diody LED. 

 

DUPLEX        W trybie DUPLEX wszystkie funkcje są możliwe. 
 

RX W trybie RX tylko te funkcje są możliwe , którym odpowiadają zielone lub 

żółte diody LED. 

 

Kolory diod LED odpowiadają kolorom przycisków <TX> , <DUPL> i <RX> . Żółty kolof ma 

specjalne znaczenie ponieważ odpowiada funkcjom, które są możliwe w dowolnym trybie. 
 

Przykład : Przycisk <RX MOD/MODGEN> ma przypisane dwie funkcje . W trybie TX tylko funkcja 

MODGEN jest dostępna ( świeci się czerwona dioda LED ), w trybie RX tylko funkcja RX MOD jest 

dostępna ( świeci się zielona dioda LED ) . W trybie DUPLEX dowolna funkcja może być 

uaktywniona poprzez kilkakrotne naciśnięcie przycisku ( znaczenie funkcji : patrz rozdział 5 , 'Analiza 

sygnałów AF '). 
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WYPEŁNIENIE WEWNĘTRZNYCH PÓL EKRANÓW 
Pola masek, jak również pola wewnętrzne i pola wyświetlane są skalowane. Stale wewnętrznych pól 

ekranu - jak również ustawienia w menu - mają wpływ na chwilowy stan operacyjny STABILOCK 

4015 ( np. częstotliwość nastrojenia generatora ). Wyświetlane są również poła do odczytania 

alfanumerycznych wyników pomiarowych . Podczas pierwszego uruchomienia przyrządu wszystkie 

wewnętrzne pola zawierają nieprawidłowe wartości ( wartości te były ustawione podczas ostatniej pracy 

z przyrządem). 
 

ROZMIESZCZENIE WEWNĘTRZNYCH PÓL EKRANÓW. _______________________________  

Przed wypełnieniem wewnętrznych pól ekranów należy najpierw je zlokalizować . Dwie drogi 

prowadzą do tego celu : 

• Szybki dostęp poprzez przyciski <FREQ> , <LEVEL> , <MODFREQ> i <MOD> ( patrz 

rozdział 1 'Praca z menu'). 

• Ustawienie kursora na określonym lokalizowanym polu za pomocą przycisków oznaczonych 

strzałkami ( przesuwanie paska kursora ) . 
 

Uwaga Jasnym paskiem kursora zawsze zaznacza się lokalizowane pole wewnętrzne (rys.2.3). Tyko to 

pole będzie dostępne do wprowadzania danych . Jeśli za polem wewnętrznym widnieje OFF , to 

można wybrać je za pomocą przycisków ze strzałkami i uaktywnić odpowiedni przyrząd 

testujący ( generator sygnałowy lub jeden z A generatorów ). Innymi słowy mówiąc należy 

nacisnąć <LEVEL>,<GEN>,<DATA> lub <EXTMOD>. 
 

Szybki dostęp jest możliwy tylko do najważniejszych pól wewnętrznych maski podstawowej (nawet 

jeśli dolna połowa ekranu zawiera inną maskę lub gdy wywołana jest maska ZOOM ). Natomiast przy 

pomocy pzycisków oznaczonych strzałkami można osiągnąć każde inne pole wewnętrzne . 

Rys.2.3 Niniejsza maska (maska podstawowa RX i 

maska testu systemowego ) ma dziewięć pól 

wewnętrznych Pole wewnętrzne Timeout jest od 

razu jako pierwsze zlokalizowane. Opcja DATA 

Module nie jest zainstalowana, więc pole 

wewnętrzne generatora m.cz. DATA nie jest 

zaznaczone w linii Data. 

 

Jeśli pola masek są polami wewnętrznymi (zapisywalnymi), to możliwe jest przesuwanie po nich paska 

kursora . 
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WPROWADZANIE NOWYCH WARTOŚCI NUMERYCZNYCH ___________________________  

Najprościej ustawić wymagane wartości numeryczne w polach wewnętrznych, które mają jednostki 

ustawione na stale . Jeśli, dla przykładu generator m.cz. GEN ma być ustawiony na 1 kHz , to należy 

wpisać w odpowiednim polu wewnętrznym-w linii Gen-liczbę 1. Jednostka kHz zostanie przypisana 

automatycznie, nie można jej zmienić (małe pole wewnętrzne) (rys.2.4) . 

 

Rys.2 4. Pole wewnętrzne dla częstotliwości generatora m.cz. GEN umożliwiające wprowadzenie tylko 

wartości numerycznej. Jednostka kHz jest przyporządkowana na stałe . 
 

 

 

 

Procedura wprowadzania 

1) Lokalizacja wymaganego wewnętrznego pola . 

2) Wpisanie nowej wartości numerycznej do bloku numerycznego . Wprowadzona cyfra 

wymarzę poprzednio zapisaną liczbę . Kursor migający wskazuje wewnętrzną pozycję zlokalizowanego 

bloku numerycznego. Końcowe zera nie muszą być wpisywane (przykład: 

pole wewnętrzne dla częstotliwości generatora m.cz. GEN - ustawiamy 1.5 co odpowiada 1,500 

kHz). 

3) Zatwierdź ustawienie za pomocą <ENTER> . Zostanie zaadaptowana tylko ta wartość 

numeryczna , która jest wyświetlana i zaniknie kursor służący do obróbki . Brakujące zera       

są dodawane automatycznie . 
 

Uwaga Przy szybkim dostępie jednocześnie lokalizuje się i uaktywnia pole wewnętrzne, nawet jeśli 

ustawiane aktualnie nie jest jeszcze zakończone przez <ENTER>. W tym sposobie dostępu 

ustawienie nie zatwierdzone jest tracone i powtarzana jest poprzednia wartość. Jeśli w czasie 

ustawiania danej wartości w polu wewnętrznym ustawiono nie właściwą cyfrę, to za pomocą 

przycisków oznaczonych strzałkami można zmienić jej wartość w górę/dół. Zmiany można 

dokonać również po zamknięciu wewnętrznego pola . 
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SYGNALIZACJA BŁEDNTE WPROWADZONYCH 

DANYCH 

STABILOCK 4015 zareaguje na ustawienie po zatwierdzeniu przez <ENTER> również w przypadku, 

gdy przekracza ono wymagany zakres. Niedozwolone ustawienia zostaną odrzucone przy 

akompaniującym sygnale akustycznym (w polu wewnętrznym pozostaje poprzednia wartość). W 

przypadku, gdy użytkownik chce dowiedzieć się, jaki jest wymagany zakres wartości powinien 

wywołać okno informacyjne naciskając przycisk <HELP> (rys.2.5). Naciśnięcie każdego innego 

przycisku, a nie przycisku <HELP> powoduje załączenie sygnału dźwiękowego (patrz podrozdział 

'Funkcja HELP' w niniejszym rozdziale). <QUIT> zamyka okno informacyjne , po czym można 

powtarzać wprowadzanie . 

 
 

 

POPRAWIANIE WPROWADZONYCH DANYCH ________________________________________ 

Korekcja przed zatwierdzeniem Niewłaściwe ustawienie może być poprawione przed 

zatwierdzeniem. W tym celu należy zlokalizować pozycje przy 

pomocy przycisków oznaczonych strzałkami lewo/prawo, 

naprowadzając na poprawianą cyfrę kursor i poprawić błąd. 

Korekcja po zatwierdzeniu          W  przypadku,   gdy   nie   wykryto niewłaściwego 

ustawienia przed zatwierdzeniem przyciskiem <ENTER> 

można otworzyć ponownie pole wewnętrzne naciskając na 

chwilę przycisk <ENTER> (migający kursor). Stałe w polach 

nie są wymazywane. Po tych czynnościach można zlokalizować 

błąd wykorzystując przyciski oznaczone strzałkami - 

przesuwając kursor lewo/prawo i poprawić błąd . 



 

 

2-8 
 

CIĄGŁE WPROWADZANIE DANYCH 

Uwaga Pokrętło VAR umożliwia ustawianie stałych w każdym polu wewnętrznym w sposób ciągły , 

bez posiadania potwierdzenia ustawienia przez <ENTER>. Umożliwia ono np. stopniową 

zmianę częstotliwości nastrojenia i obserwowanie efektów tej zmiany w postaci wyników 

pomiarowych . 
 

Procedura wprowadzania 

1) Lokalizacja wymaganego pola wewnętrznego .  Operację tą przeprowadza się wykorzystując jeden z 

przycisków do szybkiego dostępu lub określa się pozycje w polu wewnętrznym   przy   pomocy   przycisków   

oznaczonych   strzałkami   i   otwiera się zlokalizowane w ten sposób pole przez naciśnięcie <ENTER> . 

2) Przesunąć kursor na odpowiednie miejsce przy pomocy przycisków oznaczonych strzałkami i zmieniać w 

sposób ciągły zlokalizowaną cyfrę przy pomocy pokrętła VAR, aż jej porządana wartość ukaże się w miejscu 

kursora. Obracanie pokrętła w prawo powoduje zwiększanie wartości , a obracanie w lewo powoduje 

zmniejszenie wartości. Uwaga: W przypadku, gdy osiągnięto 0 lub 9, zależnie od kierunku obrotu następuje 

przeniesienie na następną lub poprzednią pozycję . 

3) Jeśli zachodzi potrzeba można przejść do innego pola przy pomocy przycisków oznaczonych strzałkami , 

zamykając uprzednio aktualnie zmieniane pole za pomocą przycisku <ENTER>. 
 

Funkcja szybkiego wyszukiwania w oknach menu 
 

W oknach menu pokrętło spełnia dwie funkcje : 
 

•   Bezpośrednio  w  otwartym   oknie  menu  można  odpowiednią  pozycję szybko zlokalizować obracając 

pokrętłem ( patrz rozdział 1 , 'Praca z menu'). 
 

• Jeśli przesuwany jest kursor przy pomocy przycisków oznaczonych strzałkami , to w polu wewnętrznym 

pozycji menu można wartości stałych zmieniać w sposób ciągły obracając pokrętłem ( np. pozycja 

RX/TX w menu RF-PAR ). 
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WYBÓR JEDNOSTEK DLA WARTOŚCI NUMERYCZNYCH ____________________________ 

W pewnych polach wewnętrznych można przydzielić w zależności od życzenia różne jednostki 

wartościom numerycznym . Jeśli, dla przykładu są używane poziomy wyjściowe RF w dBm, można na 

stałe w łatwy i dokładny sposób zamienić je na dBu, lub V. W przypadku, gdy jednostki są zamieniane 

- wartości numeryczne są konwertowane automatycznie. Dzięki temu dane pole może być używane 

jako 'kalkulator jednostek' . 
 

Jakie jednostki alternatywne są oferowane przez pola wewnętrzne ekranu ? 
 

Wszystkie poziomy ujęte w polach wewnętrznych (RF/AF), jak również pole z częstotliwością RF 

oferują jednostki alternatywne (rys.2.6), nawet jeśli jedno z tych pól jest nałożone na inną maskę . 
 

Rys.2.6 Wszystkie zaznaczone na rysunku pola 

umożliwiają dobór jednostek. Odpowiednie pola 

maski podstawowej TX i RX oferują ten sam 

asortyment jednostek . 
 

Uwaga: Pola wewnętrzne w liniach Gen, Ext/lkHz 

i Data (opcja) umożliwiają wybór jednostek tylko 

wtedy , gdy odpowiadające im generatory AF są 

załączone w tor sygnału TX ( patrz rozdział 5, 

'Generatory AF ). 
 

Jak wybierać jednostki ? 

1) Zlokalizować odpowiednie pole wewnętrzne ( pole to zostaje podświetlone ) . 

2) Po ustawieniu wartości numerycznej, zamiast zatwierdzać przez <ENTER> - nacisnąć przycisk 

<UNIT/SELECT>. Na ekranie monitora zostanie wyświetlone małe okna zawierające listę 

dostępnych jednostek (rys.2.7). Obowiązująca dotychczas jednostka jest zaznaczona 'krzyżykiem' . 
 

3) Przesunąć pasek kursora na odpowiednią jednostkę , przy pomocy przycisków 

oznaczonych strzałkami lub pokrętła i nacisnąć przycisk <ENTER> lub <UNIT/SELECT>. 

Następuje zamknięcie okna ; nowa obowiązująca jednostka - została wybrana . 
 

Uwaga Tak długo jak okno jest otwarte, wszystkie testy są przerwane. W polach wewnętrznych, w 

których można zaznaczać jednostki naciśnięcie <UNIT/SELECT> powoduje błyskawiczny 

powrót kursora do pola (szybkie wyjście). 
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Rys.2.7. Małe okno wyświetlające dostępne jednostki 

(V i dBm) przeznaczone do ustawienia poziomu 1 kHz 

generatora AF. Jednostka V jest oferowana również w 

mV. Od 999 mV postępując w górę jednostka ta 

automatycznie jest konwertowana na V (przykład: 

nastawa 1500 mV jest konwertowana na 1.5 V) . 

 

Jakie jednostki są stosowane ? 

 

Pole wewnętrzne ( patrz 

rys.2.6 ) 

Maski podstawowe 

zawierające dane pole 

Dostępne jednostki, 

wielkości. 

Zastosowanie 

Frequ T X , R X  DUPLEX (2x) MHz , NoL, NoU , Chn Ustawienie częstotliwości 

nastrojenia (MHz) ; 

funkcje specjalne do pracy   

z numerami kanałów (patrz 

Dodatek B ). 

Lev (EMF lub 50 D. ) RX ,DUPLEX dBm*), d B u  , uV , 

m V ,  V  

Genarator sygnałowy: 

ustawienie poziomu 

wyjściowego RF. 

Poziom pola 

wewnętrznego Gen. 

TX ,DUPLEX m V ,  V  dBm ( na 600 D.) Generator GEN : 

ustawienie poziomu 

wyjściowego AF . 

Poziom pola 

wewnętrznego 

Ext71kHz 

TX ,DUPLEX m V ,  V  dBm ( na 600 D.) 1-kHz generator : 

ustawienie poziomu 

wyjściowego AF . 

Poziom pola 

wewnętrznego Data 

TX ,DUPLEX m V ,  V  dBm ( na 600 Q ) Generator DATA (opcja) : 

ustawienie poziomu 

wyjściowego AF 

Dostępne jednostki i wielkości w polach wewnętrznych przeznaczone do indywidualnego indywidualnego wyboru. 

 

Uwaga    *) W polu oznaczonym LewEMF ( źródło napięcia ) jednostka dBm jes niedozwolona. W przypadku 

wybrania tej jednostki, STABILOCK 4015 przełączy się automatycznie na pole oznaczone Lev / 50 W ( 

końcówka napięciowa dla 50 W) (patrz również rozdział 5,' Generator sygnałowy '). 
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Praca z 'kalkulatorem jednostek' 

Pole wewnętrzne Lev i poziomy pól wewnętrznych generatorów AF są bardzo wygodne do prostej 

konwersji wartości numerycznych na ekwiwalentne wartości o innych jednostkach (kalkulator 

jednostek). 
 

Procedura wprowadzania 

1) Wpisać pożądaną wartość numeryczną z opisującą ją jednostką i zamknąć nastawę za pomocą 

przycisku <ENTER> (zachować wymagany zakres ; jeśli nastawa w polu Lev zostanie odrzucona , 

należy wybrać inne gniazdo wyjściowe RF). 

2) Nacisnąć <UNIT/SELECT>, wybrać inną jednostkę i zamknąć nastawę za pomocą <ENTER> lub 

<UNIT/SELECT> . 

3) Pole wewnętrzne wyświetli nową wartość numeryczną z odpowiednią (wybraną) jednostką 
 

 

Uwaga Konwersji poziomu RF na jednostki dBm dokonuje się w polu oznaczonym Lev/50W (w 

innym przypadku wynik będzie pomniejszony 2 razy). Nie należy wykonywać żadnych 

konwersji poziomu RF w polu wewnętrznym dotyczącym poziomu generatorów AF , 

ponieważ tutaj jednostki dBm są w odniesieniu do 600 . W przypadku , gdy poddawana jest 

konwersji jednostka V , jej wielkość może być wybierana w kroku 2) (np. mV ) , ponieważ 

STABILOCK 4015 automatycznie optymalizuje przetwarzanie (dla przykładu 0.001 V 

odpowiada 1 mV). 
 

Przykład: Należy poddać konwersji wartość +40 dBu. na ekwiwalentną wartość w dBm 

(son). 

1) <LEVEL> + 40 + <UNIT / SELECT> + {dBu } + <ENTER> 

2) <UN1T / SELECT> + {dBm} + <ENTER> 

3) Pole Lev wyświetla nowy wynik -67,0 dBm. 
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WYBÓR PRZYRZĄDU TESTUJĄCEGO 

Praca z przyrządami testującymi jest szczegółowo opisana w rozdziale 5 ,6 ,7 i 10. Poniżej 

przedstawiono dokładny , ale skrócony przegląd przyrządów : 
 

Przyrządy RF Przyrządy AF Mierniki DC Testy systemowe Przyrządy 

opcjonalne 

Rozdział 5 i 7 Rozdział 5 Rozdział 5 i 10 Rozdział 6 

Miernik Offset Woltomierz RMS Woltomierz Tester sekwencyjny Syntezer 

DUPLEX 

Częstościomierz 

RF 

Miernik 

poziomu 

rzeczywistego 

 Tester A/B tonowy Tester PL / DPL 

Miernik mocy 

RF 

Miernik SIN AD  Tester Radio - data 

*) 

Tester DTMF 

Miernik 

modulacji 

Częstościomierz 

AF 

 Tester 

radiotelefonów*) 

Dodatkowy AF 

generator DATA 

Analizator widma Miernik 

zniekształceń 

   

Generator 

sygnałowy 

Miernik mocy AF    

Test odbiornika Oscyloskop 

pamiętający 

 
■ 

 

Odbiornik 

kontrolny 

Generatory AF    

Dostępne przyrządy testujące STABILOCK 4015 ;   ") wymagane opcje sprzętowe. 

 

24 PRZYRZĄDY POMIAROWE W JEDNYM ____________________________________________  

Praca z wykorzystaniem przyrządów pomiarowych jest opisana w taki sposób, jakbyśmy pracowali z 

pojedynczym przyrządem. W środku Rozdziału 5 w podrozdziale 'Częstościomierz RF', dla przykładu 

można znaleźć wszystko to, co jest niezbędne do pomiaru częstotliwości sygnału RF - przed 

dokonaniem prawidłowego odczytu wyniku . Jeśli zachodzi potrzeba pomiaru mocy sygnału , zajrzyj 

do podrozdziału 'Moc RF - miernik PWR' . 
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DROGA DO WYNTKÓW _________________________________  

Pozostałe punkty koncepcji obsługi ( strona 2-1 ) zostaną pokrótce objaśnione : 
 

USTAWIENIA W MENU _____________________________________________________  
 

Praca z menu została już wcześniej omówiona w rozdziale 1. Należy pamiętać też o rozdziale 4: w 

którym wszystkie dwanaście menu masek podstawowych jest zilustrowanych i ,w którym każda 

pozycja menu jest pokrótce opisana (z odniesieniami). Każde inne menu jest związane pojedynczym 

przyrządem . W związku z tym jest ono opisywane z poszczególnymi przyrządami pomiarowymi . 
 

Uwaęa Menu lub pozycje menu są zmieniane zawsze wtedy , gdy są niezbędne do ustawień lub w 

przypadku, gdy załączenie jakiejś pozycji w menu może wywołać niezamierzone efekty 

pomiarowe. 
 

DOPROWADZANIE SYGNAŁÓW ____________________________________________________  
 

Gniazdo wejściowo/wyjściowe RX/TX może być bezpośrednio zastosowane do pomiarów RF 

(maksymalna dokładność pomiarowa , patrz Dodatek A). Gniazda TX SENS i RX HIGH są konieczne 

tylko dla bardzo słabych sygnałów wejściowych lub silnych sygnałów wyjściowych. Dołączanie 

sygnałów jest dokładnie opisane w rozdziale 5 w następujących częściach : 'Zestawienie testu' , 

'Generator sygnałowy' , 'Odbiornik testujący' , 'Analiza sygnałów AF' i 'Generatory AF' . 

 



 

 

 
 

Rys.2.10. Test ustawiony dla pomiarów Rys.2.11:   Zestawienie   do badania 

stacjonarnego       radio       pracującego połączeń,     np.     przy pomiarach 

dupleksowo na dwa gniazda . Zewnętrzny oddzielnych stopni p.cz. {IF} 

tłumik    redukuje    poziom    wejściowy (pomiary RF przez sondę ; wyznaczanie 

odbiornika   dołączonej   jednostki wartości sygnału zdemodulowanego ). 

testowanej. 
 

ODCZYTYWANIE WYNTKÓW _____________________________________________________  
 

Wszystkie przyrządy pomiarowe AF i RF wskazują tak samo dokładnie, jak woltomierz DC, a 

rozpoczęcie pomiaru następuje bezpośrednio po wywołaniu przyrządu . Wyniki pomiarów z danego 

przyrządu są wyświetlane w jednej z następujących postaci : 

• Miernik wskazówkowy (w zależności od uznania) plus indykacja numeryczna . 

• Tylko indykacja numeryczna (częstościomierz RF i miernik offset) . 

• Ekran graficzny (oscyloskop i analizator widma) . 

Wszystkie testy systemowe (radiotelefonów, ustawienia selektywnego wywołania itp.) muszą być 

inicjowane dodatkowo po ustawieniu parametrów testu. Tak szybko, jak test jest kompletny jego wynik 

jest wyświetlany w postaci numerycznej - w odpowiednich polach maski testu . Jeśli test systemowy 

wytwarza bardzo dużo wyników, które są dostępne w oddzielnych maskach (maska analizy, maska 

wyników), to może być on wywołany i sprawdzony np. poprzez określony test. 



 

 

2-15 
 

FUNKCJA HELP 
 

Funkcja HELP jest zawsze wywoływana za pomocą przycisku <HELP>. Towarzyszy ona użytkownikowi 

w różnych sytuacjach : 

• Gdy potrzebne są podstawowe informacje o znaczeniach przycisków lub funkcji tak szybko , jak 

to tylko możliwe ('Uruchamianie wbudowanego programu pomocy
1
 ) . 

• Jeśli ustawienie zostało odrzucone i nie wiadomo o co chodzi. 

• Jeśli nie wiadomo przed ustawieniem , jakie wartości są dozwolone . 
 

URUCHAMIANIE WBUDOWANEGO PROGRAMU POMOCY _________________________  
 

<HELP> wywołuje stały spis treści dotyczący wbudowanego programu z informacjami pomocniczymi , 

jeśli spełnione są następujące warunki: 

• Jeśli ustawienie w chwilowo zlokalizowanym polu wewnętrznym zostało zakończone <ENTER> 

( brak migającego kursora w polu ). 

• Jeśli przed naciśnięciem przycisku <HELP> nie zrobiono złego ustawienia (brak akustycznej 

sygnalizacji błędu ) . 
 

Spis treści jest wyświetlany w dwóch częściach ( podzielonych pomiędzy przyciski funkcyjne 

<FUNCT> i <KEYS> ) odpowiednio dla funkcji i przycisków , które zawierają zapamiętane 

informacje (rys.2.12 i 2.13). 

 

Rys.2.12 Wbudowany program pomocy Rys.2.13     Wbudowany program 

dotyczący informacji o funkcjach. pomocy   dotyczący   informacji o 

przyciskach . 
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Żądanie informacji 

1) Przesunąć pasek kursora na odpowiednie pole za pomocą przycisków oznaczonych strzałkami. 

2) Nacisnąć przycisk <UNIT / SELECT> . Wywołana zostanie zapamiętana strona informacyjna . 

Przeglądanie w przód i w tył odpowiednio za pomocą przycisków <NEXT> i <LAST>. 

3) Powrót do spisu treści następuje przy pomocy <FUNCT> lub <KEYS> . Wyjście z funkcji HELP 

przy pomocy <QUIT> . 
 

 

 

 

Rys.2.14: Jeśli nie wystarcza jedna strona 

informacyjna podobne informacje uzyskujemy 

poprzez naciśnięcie <NEXT>, 

przeznaczonego do przeglądania innych stron . 

 

POMOC PO BŁĘDNYM WPROWADZENIU DANYCH ___________________________________  

Jak już wyjaśnino w rozdziale Wypełnianie wewnętrznych pól ekranów', niedozwolone ustawienia są 

odrzucane przy akompaniującym sygnale dźwiękowym . W przypadku , gdy nie wiadomo co nie jest w 

porządku po ustawieniu , należy wywołać okno informacyjne poprzez przycisk <HELP> . Oprócz tego 

można uzyskać informację o popełnionym błędzie , jeśli takowy został zrobiony i usłyszano sygnał 

dźwiękowy - naciskając wyłącznie przycisk <HELP>. Jeśli ta reguła nie potwierdza się , nie można 

zobaczyć odpowiedniej informacji poza właściwym miejscem w wbudowanym programie pomocy . 
 

POMOC PRZED WYPEŁNIENIEM WEWNĘTRZNYCH PÓL EKRANÓW 

W przypadku, gdy nie wiadomo jak działać bez ryzyka popełnienia błędu, <HELP> umożliwia 

użytkownikowi uzyskanie informacji o wymaganym zakresie zmian ustawianej wartości. Czynności są 

następujące : 

1) Lokalizacja odpowiedniego pola wewnętrznego . Kursor obrabiający musi migać w polu. Jeśli nie 

miga - nacisnąć przycisk <ENTER> . 

2) Nacisnąć przycisk <HELP> . Zostanie otworzone okno informacyjne zawierające szczegóły 

dotyczące możliwości pola wewnętrznego . W przypadku , gdy na ekranie monitora zostanie 

wyświetlony spis treści dotyczący informacji zawartych w wbudowanym programie pomocy oznacza 

to , że nie ma okna informacyjnego dla danego pola wewnętrznego . 

 



 

 

2-17 
 

FUNKCJA ZOOM 
 

Funkcja ZOOM umożliwia wyświetlanie maski podstawowej dowolnego miernika na całym ekranie 

monitora . Stosowany jest miernik Offset ( zarówno normalny - wskazówkowy , jak i wyświetlany 

numerycznie ) . Funkcja ZOOM jest szczególnie użyteczna przy dokładnych odczytach . Dostępne są 

następujące możliwości : 

* Automatyczny zakres pomiarowy lub zakres pomiarowy ustawiany ręcznie. 

* Nakładany na maskę pasek tolerancji ( odpowiadający zmianom ustawionej wartości). 

* Wyświetlanie na masce ZOOM importowanego pola wewnętrznego z maski podstawowej (zmiana 

odpowiedniego parametru testu i obserwowanie w czasie rzeczywistym efektów tej 

zmiany na przyrządzie pomiarowym ). 
 

WYBÓR PRZYRZĄDU POMIAROWEGO _____________________________________________  

Funkcja ZOOM jest dostępna w dowolnej z trzech masek podstawowych . 

1) Nacisnąć przycisk funkcyjny <ZOOM> . 

2) <MENU> + <SIGNAL> otwiera okno menu oferujące następujące pozycje - możliwe do 

zaznaczenia krzyżykiem ( rys.2.15 ) : 
 

Pozycja menu Funkcja 

AF Wywołanie miernika wskazówkowego AF(po zamknięciu okna menu) za 

pomocą przycisków <dBrel / VOLT> i <SINAD / DINST> . Miernik mocy 

m.cz. AF-Pwr i woltomierz napięcia stałego DC-VOLT może być również 

powiększony (patrz odpowiednie części w rozdziale 5 ). 

Mod / Demod Wywołanie miernika modulacji MOD (tryb RX) lub DEMOD (tryb TX) . W 

trybie DUPLEX wywoływane są odpowiednie mierniki modulacji za pomocą 

<RX MOD / MODGEN> . 

RF Power Wywołanie miernika mocy w.cz. PWR ( nie aktywna w trybie RX ) 

Offset Wywołanie miernika OFFSET ( nie aktywna w trybie RX) 

 

3) Lokalizacja odpowiedniej pozycji menu, oznaczenie jej krzyżykiem za pomocą <UNIT/ SELECT> i 

zamknięcie okna menu za pomocą przycisku <MENU>. Jeśli oznaczono krzyżykiem AF , należy 

wywołać odpowiedni miernik wskazówkowy AF . 
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Rys.2.15 Pozycje z menu SIGNAL określają, 

który z mierników wskazówkowych jest 

wyświetlany na całym ekranie . W tle 

wyświetlany jest jasny dwuwskaźnikowy miernik 

DEMOD . 

USTAWIENIE WSKAŹNIKA TŁUMTENIA _____________________________________________  

Menu SMOOTH maski ZOOM umożliwia ustawienie tłumienia , które jest skuteczne dla wszystkich 

mierników wskazówkowych : 

1) Otwarcie okna menu za pomocą <MENU> + <SMOOTH> ( rys.2.16 ). 

2) W pole wewnętrzne pozycji menu Damping wpisać wartość numeryczną z przedziału od 0 ( brak 

tłumienia wskazówki) do 99 ( maksymalne tłumienie wskazówki) i zatwierdzić ustawienie za 

pomocą <ENTER> . 

3) Zamknąć okno menu za pomocą przycisku <MENU> . 
 

Uwaga Tłumienie wskazówki jest nieskuteczne przy ustawieniu automatycznego zakresu 

miernika ( AUTO RANGĘ ) . Zaleca się w praktyce stosować tłumienie wskazówki: 10 

do 15 . W przypadku ustawienia większej wartości następuje wydłużenie czasu 

wskazywania.  __________________________________________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.2.16 : Drgania wskazówki mogą być stłumione 

poprzez wprowadzenie liczby z przedziału 10 do 15 w 

menu SMOOTH .  
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Wybór zakresu pomiarowego 

Każda maska ZOOM oferuje wybór pomiędzy zakresem ustawianym automatycznie ( AUTO RANGĘ ) 

i zakresem pomiarowym ustawianym ręcznie ( FIXED RANGĘ ) . 

Automatycznie przełączany zakres . 

<AUTO RANGE> załącza zakres ustawiany automatycznie 

następujące : 

 

Efekty tego załączenia są 

* Przycisk funkcyjny <AUTO RANGE> zapewnia wygodne wykorzystanie miernika (przy 

wielokrotnym powtarzaniu pomiarów). 

* Jeśli wyniki testu są w jednostkach dB , dBr lub dBm, to wartości na końcach skali zależą od 

aktywnego zakresu pomiarowego ( rys.2.17 ) . W pozostałych przpadkach skala jest od 
 

0 do 10 i nie zależy od aktywnego zakresu ( rys. 2.18 ) . Dla miernika RMS ( woltomierz RMS ) i PWR 

( miernik mocy RF ) jednostki pomiarów są deklarowane w menu AF-PAR 

1 RF-PAR maski podstawowej . 

* Ustawienie automatycznie przełączanego zakresu , nie powoduje 'przybicia' wskazówki do 

końca skali. 

* Powrót do maski podstawowej za pomocą <TX> , <DUPL> lub <RX> . 

• 

Rys.2.17: Wynik pomiaru w jednostkach dBr. 

Wartości na końcu skali są dobierane 

automatycznie w zależności od wybranego 

zakresu . 

Rys.2.18:Wynik pomiaru w jednostkach V . 

Niezależny zakres zmian , skala od 1 do 10 

będzie zachowywana . 
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Definiowanie zakresu pomiarowego. 

<FIXED RANGE> wyłącza automatykę przełączania zakresu pomiarowego . Ponadto umożliwia 

zdefiniowanie zakresu pomiarowego , który będzie odpowiedni. Dany zakres pomiarowy będzie miał 

definicje z poprzedniego wywołania miernika przez ZOOM lub można go zdefiniować od nowa : 

1) Lokalizacja pola 1 za pomocą przycisków oznaczonych strzałkami ( rys. 2.19 ) i wpisanie 

wartości wskazującej odchylenie środka skali . W pewnych przypadkach szczególnych (np. przy 

pomiarze mocy RF w watach ) odpowiednia wielkość może być ustawiana za pomocą <UNIT / 

SELECT> ( W , mW , µ W , nW ) przed zatwierdzeniem ustawienia . To czy oferuje <UNIT / 

SELECT> taką możliwość , czy nie będzie zależne od wywołanego przyrządu i jednostki 

pomiarowej , a najlepszym źródła wyjścia w takim przypadku będzie naciśnięcie przycisku . 

2) Lokalizacja pola 2 za pomocą przycisków oznaczonych strzałkami i wpisanie wartości końców skali 

. Ustawienie to odnosi się do wartości środka skali ( pole 1 ) i jego jednostki 
 

Przykład : Ustawić w polu 1 = 20.0 mV , ustawić w polu 2 =0.50 (mV) . 

Początek skali :      20.0 mV - 0.5 mV = 19.5 mV 

Koniec skali 20.0 mV + 0.5 mV = 20.5 mV 

Ustawienie w polu 2 zapewnia możliwość uzyskania bardzo dużej czułości (rozdzielczości) 

przyrządu . 
 

 

 

 

 

 

 

Rys.2.19: Zawartość dwóch wskazanych pól 

wewnętrznych decyduje o zakresie pomiarowym jaki 

obowiązuje w trybie FIXED RANGE . 
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ZAZNACZENIE STREFY TOLERANCJI ________________________________________________  
 

W trybie FIXED RANGĘ można zaznaczyć strefę tolerancji symetrycznie wokół środkowego punktu 

podziałki ( rys.2.20 ) . To uproszczone zaznaczenie w zakresie pomiarowym definiuje się podobnie , jak 

ustawienie środkowego punktu skali. Rozciąłość strefy tolerancji zależy od ustawienia w polu Tol . 

Wartość tego ustawienia pozostaje w relacji z wartością ustawioną dla środka skali. 
 

Przykład : Dostosować woltomierz RMS do pomiaru napięć = 1 V ± 0,1 V (rys.2.20) . Ustawić , dla 

przykładu w polu 1 (jak na rys.2.19 ) wartość 1 V i w polu 2 wartość 0,5 (wskazanie maksymalnego 

odchylenia mierzonej wielkości  od środkowego punktu skali +500 mV ) . Ustawienie w polu Tol musi 

wynosić 0,1 ( szerokość strefy tolerancji ±0,1 V ) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.2.20 : Wskazana wartość pomiarowa 

znajduje się poza zaznaczoną strefą tolerancji. 

 

 

 

 

PRZENOSZENIE PÓL WEWNĘTRZNYCH Z MASKI PODSTAWOWEJ _____________________  

Przyciski <FREQ> , <LEVEL> , <MODFREQ> i <MOD> nakładają odpowiadające im (ukryte) pola 

wewnętrzne maski podstawowej w prawym dolnym rogu maski ZOOM . Pole takie jest adoptowane w 

danej masce i ma takie same cechy jak w masce podstawowej ( np. wybór jednostek , zmianę ustawionej 

w nim wartości za pomocą pokrętła ) . Tak więc , w masce ZOOM można również zmieniać parametry 

testu i w tym samym czasie obserwować skutki tych zmian w postaci wyników pomiarowych . 
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FUNKCJE SPECJALNE _____________________________________________________________  
 

Przycisk VOLT 

Maski ZOOM mierników dB-Rel , DiNST i SINAD oferują przycisk funkcyjny <VOLT> (rys.2.21) . 

Załączenie przycisku powoduje wyświetlane pola w dolnym lewym rogu, które jest dodatkiem do 

aktualnie mierzonej wartości , pokazującym napięcie sygnału testującego AF (wartość rms). Nawiasem 

mówiąc jest możliwe ,dla przykładu , uniknięcie nadmiaru / niedoboru wartości sygnału AF testera 

radiokomunikacyjnego , co może w innym przypadku nie zostać zauważone ( wymagane napięcia 

wejściowe , patrz dodatek A). 
 

Przycisk PEAK 

Maska ZOOM miernika DEMOD wyświetla przycisk funkcyjny <PEAK> (rys.2.22) . Po załączeniu 

tego przycisku , następuje zatrzymanie testu i urządzenie pozostaje w tej fazie tak długo , jak przycisk 

jest załączony . Miernik DEMOD będzie wyświetlał maksima modulacji występujące podczas 

niniejszej fazy testu ( funkcja peak-hold , patrz również rozdział 5, 'Miernik modulacji DEMOD') . 

 
 

Rys.2.21:Dodatkowo , oprócz zniekształceń Rys.2.22:Maska ZOOM miernika DEMOD 

maska ZOOM pokazuje napięcie mierzonego wskazującego dewiację sygnału FM w 

sygnału . szczytowych punktach modulacji. 
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FUNKCJA STORE/RECALL 

STABILOCK 4015 zapisuje wewnątrz dziewięć ustawień kompletnych przyrządów , które mogą być 

przywoływane w dowolnym czasie . Funkcja STORĘ / RECALL jest użyteczna w następujących 

przykładowych sytuacjach : 

• Kilku użytkowników pracuje z jednym STABILOCK 4015 , a każdy z nich chce używać testera 

radiokomunikacyjnego w ustawieniu jakie jest mu niezbędne , bez potrzeby zmieniania 

odpowiednich menu . 

• W przypadku, gdy zachodzi potrzeba skrócenia czasu konfigurowania przyrządów pomiarowych 

wykorzystywanych przy wielokrotnym wykonywaniu różnych pomiarów . 

• W trakcie wykonywania serii pomiarów , gdy zachodzi konieczność wywołania poprzednio 

zdefiniowanego ustawienia przyrządu - przy minimalnym wysiłku ze strony operatora 
 

W przypadku , gdy nie wystarcza dziewięciu pozycji pamięci możesz dodatkowo zapisać konfigurację 

na karcie pamięci ( patrz rozdział 8 , 'Zapisywanie i wczytywanie {setups}'). 
 

ZAPAMIĘTYWANIE USTAWIONYCH PRZYRZĄDÓW __________________________________  

1. Ustawienie odpowiedniego stanu operacyjnego ( wywołanie maski , wybranie pozycji menu , par 

gniazd i generatorów AF itp. ) 

2. Naciśnięcie <STORE / RECALL> . Następuje wyświetlenie nowych funkcji dla przycisków 

funkcyjnych ( rys.2.23 ) . 

3. Naciśnięcie przycisku funkcyjnego <STORE> , a następnie jednego z przycisków oznaczonych 

cyframi od <1> do <9> z bloku numerycznego ( identyfikator obszaru pamięci). Następuje 

przywrócenie oryginalnych funkcji dla przycisków funkcyjnych . Chwilowy stan operacyjny został 

zapisany na nowo wewnątrz zapisywalnego , określonego przez identyfikator obszaru pamięci . 

Jeżeli inny stan operacyjny był już tam zapisany , to zostanie on zatracony ! Proste wywołanie 

ustawionej konfiguracji jest ograniczone liczbą dostępnych obszarów pamięci. 
 

 

 

 

 

 

 

Rys.2.23 :Po naciśnięciu przycisku <STORE / 

RECALL> ustawiony test komunikacyjny jest 

zapisywany do pamięci z ustawieniami przyrządów 

lub odczytywane jest z pamięci ustawienie 

zapisanych tam wcześniej przyrządów. 

 

Uwaga W przypadku wykonania całkowitego kasowania lub aktualizowania oprogramowania 

firmowego zapamiętane konfiguracje zostaną skasowane ( patrz dodatek D ) . Zaleca się 

udokumentowanie ważnych konfiguracji, dzięki czemu będzie możliwe łatwe ich odtworzenie 

. 
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ODTWARZANIE USTAWIONYCH PRZYRZĄDÓW _____________________________________  

1. Naciśnij przycisk <STORE / RECALL> . Spowoduje to wyświetlenie nowych funkcji dla 

przycisków funkcyjnych ( rys.2.23 ). 

2. Po powyższej czynności zamiast nacisnąć przycisk funkcyjny <STORE> , wprowadź odpowiedni 

wskaźnik identyfikujący pamięć ( 1 do 9 ) z bloku numerycznego. STABILOCK 4015 bezpośrednio 

odtworzy zapamiętane pod tym numerem w pamięci ustawienia przyrządów . 
 

FUNKCJA SPECJALNA NOTATNIK . __________________________________________________  
 

Naciśnięcie przycisków <STORE / RECALL> + <MENU> spowoduje , że zostanie otwarty 

zapamiętany "Notes' ( zamknięcie notesu za pomocą <RX> , <TX> lub <DUPL> ) . Po tej czynności 

jest przywoływana automatycznie maska informująca o 98 operacjach wykonywanych przed 

przywołaniem notesu ( rys.2.24 ) . Notes może być użyteczny , gdy należy odtworzyć odpowiednią , 

wcześniej ustawioną sekwencję . W przypadku , gdy nie możesz poradzić sobie z jakimś problemem 

natury operacyjnej - skontaktuj się z firmą DIGMES , a wówczas twój notes będzie przydatny 

inżynierowi w znalezieniu właściwej recepty . 
 

 

Rys.2.24:Notatnik zapisuje wszystkie 

ustawienia i dostarcza pełnej informacji o 

ostatnio wykonanych 98 operacjach 

przyciskowych w formie skrótów 

mnemonicznych Nawet całkowite 

skasowanie nie wymazuje tych danych . Jeśli jest 

podłączona drukarka można je wydrukować 
 

Specjalne kody mnemoniczne. 

 

RESO <RESET + OFF> ( całkowite skasowanie ) 

±xxx Pokrętło VAR obracane xxx skokowo w prawo (+) lub lewo (-) . 

Wprowadzono coś , co blokuje cyfrowe sygnały processora i nie jest 

możliwe do identyfikacji. 

sekt Klawisz wyboru gniazda RF . 

modl  <MOD>  

rcl  <STORE/RECALL> 

sfbc Przycisk funkcyjny x. 
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PŁYTA CZOŁOWA  ________________  
 

W dodatku E na folderze pokazana jest 'Płyta czołowa' . Poszczególnym numerom z rysunku 

odpowiadają elementy płyty czołowej, które zostaną wyjaśnione poniżej: 

1. TX SENS : Gniazdo wejściowe RF o dużej czułości . Maksymalna dopuszczalna moc wejściowa : 

0,1 W . Wzrost mocy powyżej P > 0,25 W początkuje etap zniszczenia !!! (patrz również rozdział 5 

, 'Zestawienie testu' i 'Odbiornik testujący' 

2. RX HIGH : Gniazdo wyjściowe RF dla wysokich poziomów wyjściowych RF, aż do 

I
5
™* 

=
 
+1

3 dBm = 20 mW ( patrz również rozdział 5 'Zestawienie testu' i 'Generator sygnałowy') . 

3. Klawisz wyboru: Naprzemienne naciskanie tego klawisza dołącza gniazdo RF TX SENS , RX 

HIGH lub RX/TX do generatora sygnałowego / odbiornika testującego STABILOCK4015. 

Dołączenie gniazda lub gniazd jest sygnalizowane świeceniem się jednej lub dwu diod, z czterech 

diod typu LED przy klawiszu wyboru ( patrz również rozdział 5 , 'Odbiornik testujący', 'Generator 

sygnałowy' i rozdział 6 , 'Syntezer DUPLEX )• 

4. RX / TX : Wyjściowo / wejściowe gniazdo RF . Maksymalny poziom wyjściowy -60 dBm . 

Maksymalna moc wejściowa ciągła 50 W , z ograniczeniem czasowym aż do 150 W (patrz również 

rozdział 1 , 'Dopuszczalne wartości mocy sygnałów wejściowych' i rozdział 5 , 'Zestawienie testu') . 

5. <TX>: Wywołuje maskę podstawową TX dla pomiarów nadajnika ( patrz również rozdział 5, 

'Odbiornik testujący'). 

6. <DUPL>: Wywołuje maskę podstawową DUPLEX jeśli opcjonalny syntezer DUPLEX jest 

stosowany ( pomiary transceiverów , patrz również rozdział 6 , 'Syntezer DUPLEX ). 

7. <RX>:Wywołuje maskę podstawową RX dla pomiarów odbiornika (patrz również rozdział 5 , 

'Generator sygnałowy'). 

8. <dBrel/VOLT>: Przycisk przełączający wywołuje mierniki wskazówkowe dB-REL i RMS 

(patrz również rozdział 5 , 'Miernik poziomu rzeczywistego dBrel' i 'Miernik RMS / 

częstościomierz AF' ) . Przyciski przełączające <dBrel/VOLT> i <SINAD/DIST> są wzajemnie 

wykluczającymi się . 

9. PHONE: Gniazdo słuchawkowe . Zalecana impedancja obciążenia : nie mniejsza od 25 Q. W 

przypadku dołączenia słuchawek głośnik zostaje odłączony . 

10. Regulator siły głosu dla słuchawek i wewnętrznego głośnika . 

11. <SINAD / DIST>:Przycisk przełączający wywołuje mierniki wskazówkowe SINAD i 

DIST ( patrz rówmież rozdział 5 , 'Miernik SINAD' i 'Miernik współczynnika zniekształceń DIST' 

) . Przyciski przełączające <dBrel/VOLT> i <SINAD/DIST> są wzajemnie wykluczającymi się . 
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12. FELTER: Dioda typu LED świecąca się w przypadku , gdy filtry są włączone w ścieżkę testu AF ( 

patrz również rozdział 4 , TILTER'). 

13 VOLTM: Niezsymetryczne gniazdo wejściowe do pomiarów zewnętrznych sygnałów AF. Gniazdo 

jest dołączane do przyrządów AF za pomocą przycisku <VOLTM> ( patrz również rozdział 5 , 

'Analiza sygnałów AF' ). Zwykle dołączane są sygnały AC ; nie mniej jednak sygnały DC w celach 

pomiarowych mogą być podłączone do woltomierza DC-VOLT . 

14. <VOLTM>: Dołączenie sygnału doprowadzonego do gniazda VOLTM -do przyrządu AF . 

Przycisk <VOLTM> jest przyciskiem wzajemnie wykluczającym się z przyciskami <DEMOD> i 

<RX MOD / MODGEN> (patrz również rozdział 5 , 'Analiza sygnałów AF). 

15. <DEMOD>: Dołącza zdemodulowany odebrany sygnał RF do przyrządu AF . Przycisk <DEMOD> 

jest przyciskiem wzajemnie wykluczającym się z przyciskami <VOLTM> i <RX MOD / 

MODGEN> . W trybie RX <DEMOD> jest nieużyteczny , ponieważ nie jest dostępny sygnał 

zdemodulowany (patrz również rozdział 5 , 'Analiza sygnałów AF). 

16. DEMOD: Niesymetryczne wyjściowe gniazdo DC-sprzężeniowe dla odebranego 

zdemodulowanego sygnału RF. Wyjście to jest zawsze sprzężone z trybami TX i DUPL , bez 

względu na przycisk <DEMOD> . Vout= lVp przy 10 kHz lub 10 rad odchylenia; Vout=0 do 5 V 

dla AM ( w "zależności od głębokości modulacji i poziomu odebranego sygnału RF). 

17. <RX MOD / MODGEN >: Dołącza sygnał wewnętrznych generatorów AF (łącznie z sygnałem AF 

doprowadzonym do gniazda EXT MOD) do przyrządu AF . W zależności od trybu , będą 

dozwolone następujące rodzaje analizy (patrz również rozdział 5 , 'Analiza sygnałów AF') : 

tryb RX: Badanie sygnału zasilającego modulator generatora sygnałowego . 

tryb TX: Badnie sygnału AF doprowadzanego z wyjściowego gniazda MODGEN 

(sygnału modulującego z wejścia mikrofonowego wykorzystywanego jako sygnał badany), tryb 

DUPLEX :Powtarzając naciśnięcia przycisku można przebadać sygnał modulujący (świeci się 

zielona dioda typu LED) lub też sygnał wyjściowy z gniazda MODGEN (świeci się czerwona 

dioda typu LED ). Przycisk <RX MOD / MODGEN> jest przyciskiem wzajemnie wykluczającym 

się z przyciskami <VOLTM> i <DEMOD> . Przycisk <RX MOD / MODGEN> jest zbędny przy 

doprowadzeniu sygnału modulującego z generatora sygnałowego . 

18. MODGEN : Niesymetryczne wyjściowe gniazdo AC-sprzężeniowe dla sygnałów z wewnętrznych 

generatorów AF ( patrz również rozdział 5 , 'Generatory AF' ) . W trybie RX MODGEN nie jest 

wykorzystywany . W trybach TX i DUPL sygnał jest dostępny z tych generatorów , które są 

dołączone do gniazda MODGEN . Dołączanie wykonuje się za pomocą przycisków <GEN> , 

<DATA> i <EXTMOD> . W przypadku, gdy świeci się dioda typu LED odpowiadająca danemu 

przyciskowi, oznacza to, że odpowiedni generator jest dołączony do gniazda MODGEN. 
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19. <GEN>: Przełączanie wewnętrznego generatora AF GEN on/off . Tor sygnału jest przełączany 

jednocześnie z trybem (patrz również rozdział 5 , 'Generator operacyjny GEN): Tryb RX: Sygnał 

AF wysterowujący modulator generatora sygnałowego ( świeci się zielona dioda typu LED ). 

Tryb TX: Sygnał AF z wyjściowego gniazda MODGEN (świeci się czerwona dioda typu 

LED ) . 

Tryb DUPL :Powtarzając naciśnięcia przycisku można dołączać generator sygnałowy   

(świeci się zielona dioda typu LED) lub gniazdo MODGEN (świeci się czerwona dioda typu LED ) 

. 

W przypadku , gdy diody typu LED nie świecą się - generator jest 

odłączony . 

20. <DATA>: Przełączanie generatora m.cz. DATA (część opcjonalnego modułu DATA) on/off. Tor 

sygnałowy jest przełączany jak dla <GEN> ( numer 19 ) . 

21. EXT MOD: Niesymetryczne gniazdo wejściowe AF dla zewnętrznego sygnału modulującego. 

Sprzężenie AC/DC FM jest wybierane w menu MOD-PAR (czułość modulacji : patrz rozdział 5 , 

'Dołączanie zewnętrznego sygnału AF' i dodatek A część 'Modulacja RX ) . 

22. <EXTMOD>:  Przełącza wewnętrzny  1-kHz generator on/off lub dołącza sygnał modulujący 

doprowadzony do gniazda EXT MOD w tor sygnałowy generatorów AF (wybieranie w menu 

MOD-PAR, patrz rozdział 5 , '1-kHz generator operacyjny
1
 i 'Dołączanie zewnętrznego sygnału 

AF') .Tor sygnałowy jest przełączany jak dla <GEN> (numer 19) . 

23. 1 kHz : Dioda LED - świeci się jeśli załączony jest generator 1-kHz za pomocą przycisku 

<EXTMOD>. Sygnał doprowadzony do gniazda EXT MOD nie oddziaływuje tak długo, jak długo 

nie świeci się dioda typu LED. 

24. BATT/OFF/LINE : Przełącznik zasilania do wyboru wewnętrznej / zewnętrznej baterii lub linii ( 

patrz również rozdział 1 , 'Załączenie zasilania' ) . 

25. <HELP> : Włączenie okna na ekranie monitora zawierającego informacje pomocnicze dotyczące 

procedur operacyjnych ( patrz również rozdział 2 , 'Funkcja HELP'). 

26. REMOTE : Dioda typu LED świecąca się w przypadku , gdy STABILOCK 4015 jest poza kontrolą 

i nie przyjmuje żadnych ustawień dokonywanych ręcznie ( wyjątek : przycisk <RESET> i 

przełącznik zasilania). 

27. <PRINT> : Powoduje odczyt bieżącej zawartości ekranu na drukarce . Wybór sterownika drukarki i 

złącza standardowego (opcja) drukarki w menu PRTNT(patrz również rozdział 4, 'PRINT ). 

28. <RESET> :Powoduje skasowanie mikrokomputera ( eliminacja wejściowego bloku-adresowego ) . 

Wszystkie ustawienia są zabezpieczone . Całkowite skasowanie jest możliwe w połączeniu z 

przyciskiem <OFF> (kasowanie jako przykład pracy , patrz rozdział 1, 'Całkowite kasowanie 

danych'). 
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29. Przyciski oznaczone strzałkami : Tak długo , jak nie ma otwartego pola wewnętrznego, każde pole 

wewnętrzne może być zlokalizowane za pomocą przycisków oznaczonych strzałkami. W 

przypadku , gdy pole wewnętrzne jest otwarte (w polu miga kursor obrabiający), przyciski 

oznaczone strzałkami mogą przesuwać punkt kursora w lewo, bądź prawo , aż znajdzie się on w 

odpowiednim polu . Za pomocą przycisków oznaczonych strzałkami można zlokalizować pozycję 

w oknie menu ( patrz również rozdział 1 , 'Praca z menu'). 

30. <MEMORY>: Wywołuje maskę pamięci. Pozwala on wywołać funkcję AUTORUN (program 

sterujący pomiarami) i umożliwia zapamiętanie / wywołanie pełnych ustawień przyrządów z karty 

pamięci ( patrz również rozdział 8 i 9 ). 

31. VAR : Wielofunkcyjne pokrętło do ciągłych zmian wartości numerycznych w polach 

wewnętrznych i do selekcji w oknach menu jego pozycji ( patrz również rozdział 2 ). 

32. MEMCARD : Otwór dla karty pamięci ( patrz również rozdział 8 ) . 

33. <-> i <+> : Przyciski znaku ( np. dla ustawienia poziomu -60 dB ). Jeśli pole wewnętrzne Freq 

(przestrajanie częstotliwości generatora sygnałowego) jest zaznaczone przez pasek kursora w 

masce podstawowej RX lub DUPLEX , <-> lub <+> będą automatycznie otwierały pole 

wewnętrzne Offset. 

34. <UNIT / SELECT> : Wywołuje okno na ekranie do wyboru jednostek: pól wewnętrznych 

poziomu ( np. pole Lev ) i pola wewnętrznego do przestrajania częstotliwości RF (pole Freąu ) - 

np. mV lub dBm patrz również rozdział 2 . 

Wszystkie pozycje w menu za pomocą przycisku <UNJT / SELECT> można oznaczyć 

krzyżykiem ( wybranie danej pozycji ) lub przy jego pomocy można usunąć poprzednio wybraną 

krzyżykiem pozycję ( patrz również rozdział 1 , 'Praca z menu' ) . 

35. <ENTER> : Ustawienia numeryczne muszą być zawsze zatwierdzone przez <ENTER> (patrz 

również rozdział 2) . 

36. <OFF> :Wyłącza generator sygnałowy w przypadku , gdy pasek kursora wskazuje pole 

wewnętrzne Lev w maskach RX lub DUPLEX . W przypadku jednoczesnego krótkiego 

naciśnięcia przycisku <OFF> i <RESET> , wszystkie dane zapamiętane w pamięci RAM zostaną 

skasowane ( zainstalowane w pamięci programy i obszary pamięci zawierające konfigurację ). 

STABILOCK 4015 zostaje w ten sposób skasowany, bez względu w jakim był stanie pracy ( 

całkowite kasowanie ) . 

37. < . > lub <F/#> : Przycisk kropki dziesiętnej . W pewnych maskach (systemy selektywnego 

wywołania , sieciach komórkowych , maskach pamięci) wymaga się wprowadzenia nie tylko 

kropki dziesiętnej , ale też znaku kodu szesnastkowego "F" , litery "F" lub znaku dialogowego # . 

38. Klawiatura numeryczna ( blok numeryczny). 
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39. <FREQU>: Przygotowuje pole wewnętrzne Freąu ( częstotliwość RF ) do ustawień numerycznych 

w każdej masce podstawowej. 

40. <LEVEL> : Przygotowuje pole wewnętrzne Lev ( poziom wyjściowy RF ) do ustawień 

numerycznych w maskach podstawowych RX i DUPLEX . 

41. <MODFREQ> : Przygotowuje pole wewnętrzne częstotliwości generatora AF - GEN , w linii Gen 

, do ustawień numerycznych w każdej masce podstawowej . 

42. <MOD> : Przygotowuje pole wewnętrzne poziomu generatora AF - GEN , w linii Gen , do 

ustawień numerycznych . W masce podstawowej RX nie ma wartości napięcia (jak w masce 

podstawowej TX), natomiast można określić głębokość / dewiację modulacji generatora 

sygnałowego. W masce podstawowej DUPLEX można przełączać ścieżkę sygnałową generatora 

AF - GEN (patrz numer 19) i w zależności od tego decyduje się czy wartość napięcia , czy też 

modulacji będzie wprowadzana ( patrz również rozdział 5 , 'Generator sygnałowy' i 'Generator 

operacyjny GEN ) . 

43. <STORE/RECALL> :Zapamiętanie pełnych ustawień przyrządów (konfiguracji) w RAM testera 

radiokomunikacyjnego lub przywoływanie zapamiętanych tam konfiguracji ( patrz również 

rozdział 2 , Funkcja STORĘ / RECALL' ). 

44. <MENU> : Przerywa pomiary i otwiera okna menu do wyboru / ustawienia parametrów testu ( 

patrz również rozdział 1 , 'Praca z menu' ). 

45. Przyciski funkcyjne : Tych pięć przycisków odpowiada funkcjom, które zależą od trybu pracy 

STABILOCK 4015. Dostępne w danej chwili czasowej funkcje są wyświetlane w ostatnim wierszu 

ekranu monitora . 



 

 

 



 

 

3-7 
 

Wymiana zasilania . 

1. Wyłączyć STABILOCK 4015 i odłączyć przewody zasilające . 

2. Odkręcić śruby , wyjąć blok z tyłu panelu zasilania (sześć śrub). 

3. Odkręcić dwie śruby typu Philips z lewej strony panelu (patrząc od tyłu) STABILOCK 

4015 i pociągnąć za blok zasilania . 
 

Uwaga!!! Po wymianie zasilania nie zapomnieć dokręcić dwu śrub typu Philips z tej samej strony 

(połączenie termiczne bloku zasilania z chassis). 
 

PORT A __________________________________________________________________________  
 

Szczelina i złącze ( BU 27 ) dla zewnętrznych opcji hardwarowych 'synchronizator zewnętrzny (10 

MHz)' (synchronizacja wewnętrznego oscylatora odniesienia za pomocą zewnętrznego sygnału 

wzorcowego ) . Więcej o tych opcjach , patrz rozdział 11 . 
 

PORT B ___________________________________________________________________________  
 

Szczelina i złącze (BU 26) dla zewnętrznych opcji hardwarowych 'Interfejs Centronics / RS-232 / 

Klawiatura' lub 'Interfejs IEEE-488 / RS-232 / Klawiatura' (styk do zdalnej kontroli testera 

radiokomunikacyjnego, do dołączenia drukarki i klawiatury ASCII ). Więcej o tych opcjach, patrz 

rozdział 11 . 
 

Uwaga Zawsze pozostawiaj metalizowane osłony gniazd Bu 26 i Bu 27 na ich miejscu , jeśli nie jest 

podłączona żadna opcja zewnętrzna (osłona przed zakłóceniami zewnętrznymi). 
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INTERFEJS STERUJĄCY ( BU 18 ). ___________________________________________________  

Różne funkcje sterujące mogą być realizowane poprzez standardowy styk sterujący -CONTROL 

INTERFACE (obsługa patrz rozdział 4, 'Przekaźniki'). Interfejs Bu 18 (25-cio stykowy D) oferuje 

następujące wejścia / wyjścia : 

 
 

4 przekaźniki        Każdy po l x  ON . Styk obciążony 0.5 A / 30 V . Przekaźniki są 

bistabilne ( rozwarcie styków jest utrzymywane w stanie nieobciążenia ). 

± 15 V / + 5 V       Stan zwarcia źródła napięcia dla zewnętrznego obwodu ( L  ̂jest 100 mA w każdym 

wybranym ). 
 

12 wyjść TTL        Obciążalność wyjściowa = 3 standardowe TTL V <  +  

0 . 5 V - L  V > +  1.5 V = H 

1 wejście TTL        V <  +  0 . 5 V  =  L  V >  

+ 1.5 V = H 

Impedancja wejściowa ok. 100 kQ 

Wytrzymałość napięciowa ±30 V 

Zastosowanie : wejście przerzutnika oscyloskopu . 

Przekaźnik Przekaźnik 1 Przekaźnik 2 Przekaźnik 3 Przekaźnik 4 

Nr styków 13 i 25 12 i 24 11 i 23 10 i 22 

 
Styki przekaźników ( patrz również rozdział 4, 'Przekaźniki') 

Nr wyjść 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

TTL             

Nr styku 4 5 6 7 14 15 16 17 18 19 2 3 

 
Styki TTL ( patrz również rozdział 4 , 'Przekaźniki') . 
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REGULACJA WEWNĘTRZNEGO OSCYLATORA ODNIESIENIA ________________________  

Dryft częstotliwości wewnętrznego 20-MHz oscylatora odniesienia wymusza konieczność jego 

korekcji za pomocą potencjometru 'QUARTZ CORR' : 

 

1. Dołączyć precyzyjny sygnał wzorcowy o tak wysokiej częstotliwości, jak to tylko możliwe ( f > 

500 MHz) do gniazda RX / TX lub TX SENS ( np. sygnał precyzyjnego odbiornika GPS). 

2. Wywołać maskę podstawową TX i ustawić w polu Freq częstotliwość dołączonego sygnału 

wzorcowego . 

3. Pole Offset wyświetla nowy błąd częstotliwości wewnętrznego oscylatora wzorcowego. Następnie 

regulować potencjometrem tak długo , aż pole Offset wyświetli zero. 
 

Uwaga Regulację wewnętrznego oscylatora wzorcowego zaleca się przeprowadzać tylko wtedy, 

gdy tester radiokomunikacyjny jest wygrzany przez co najmniej 1,5 godziny  



 

 

ROZDZIAŁ 4  

MENU MASEK PODSTAWOWYCH 
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WPROWADZENTE ____________________________________  
 

Każda z trzech masek podstawowych RX, TX i DUPLEX (opcja) oferuje dostęp do dwunastu okien 

menu. Opcje, które wybierzesz w jednym z tych okien menu - poza kilkoma wyjątkami -zawsze będą 

obowiązywać. Przykładowo, wystarczy tylko raz wybrać opcję FM w menu MOD-PAR w maski RX, 

by modulacja/demodulacja FM po powyższym wyborze obowiązywała we wszystkich pozostałych 

trybach pracy takich jak: TX, DUPLEX, czy też w trybie analizatora widma (dla trybu DUPLEX 

można zadeklarować dodatkowo demodulację różną od modulacji). 
 

Wyjątek stanowią programy systemowe przeznaczone do testowania radiotelefonów i ustawień 

parametrów radiowych (zobacz rozdział 10): nie są one uruchamiane z wykorzystaniem parametrów 

ustawionych w oknach menu, ale zamiast tego powodują automatyczne wybranie tych opcji menu, 

które są niezbędne dla danego testu. Po zakończeniu testu i po powrocie do maski podstawowej, nowe 

pozycje menu są obowiązujące (tylko te, które są przydatne, dla zwykłych pomiarów RF/AF 

wykonywanych po teście sygnałowym). 
 

Uwaga: 

Dozwolone ustawienia w polu opcji, w każdym z menu są dane w formie skróconej (np. pole typu 

wybierz lub wybierz/anuluj). W celu określenia dokładniejszych opisów ustawień zobacz do 

podrozdziału 'Praca z menu' w rozdziale 1. 
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AF-PAR _______________________________________________  

 

Wywołanie mierników RMS, AF-Pwr lub DC-VOLT _____________________________________  

 

RMS eff Efekt: Wstawia miernik wskazówkowy w maskę podstawową 

(woltomierz RMS/miernik częstotliwości AF). 

Nastawa: Wybierz. 

Zastosowanie: Zobacz rozdział 5, "Miernik RMS/ częstościomierz AF". 
 

 

mW/W     xxx Ohm Efekt:    Wstawia miernik AF-Pwr w maskę podstawową (miernik 

mocy AF). Wynik wyświetlany jest w watch względem zdefiniowanego 

obciążenia. 

Nastawa: Wybierz i wpisz wartość obciążenia w polu xxx Ohm.  

Zastosowanie: Zobacz Rozdział 5, "Miernik mocy AF-Pwr".  

Uwaga: Jeżeli obciążenie zdefiniowane i aktualne są różne to wystąpi błąd pomiaru. 
 

dBm (600Ω) Efekt: Wstawia miernik AF-Pwr w maskę podstawową (miernik 

mocy AF). Wynik wyświetlany jest w jednostkach dBm względem 

obciążenia 600 Cl. Nastawa: Wybierz. 

Zastosowanie: Zobacz Rozdział 5, "Miernik mocy AF-Pwr". 
 

DC Volt Efekt:   Wstawia  miernik  DC-VOLT  w   maskę podstawową 

(woltomierz DC). 

Nastawa: Wybierz. 

Zastosowanie: Zobacz Rozdział 5, "Woltomierz DC-VOLT". 
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Funkcje specjalne do pomiarów modulacji ____________________________________________  
 

Demod RMS Dev    Status: Niedostępne w trybie RX. 

Efekt: pomiar szacujący RMS dewiacji częstotliwości. Na podstawie tego   

pomiaru   obliczana jest   wartość   szczytowa  dewiacji i wyświetlana w 

mierniku RMS (funkcja specjalna). 

                         Nastawa: Wybierz/Anuluj. 

Zastosowanie: Pomiar dewiacji bardzo słabego lub silnie zakłóconego 

odbieranego sygnału (zobacz Rozdział 5, "Miernik modulacji DEMOD"). 
 

Demod Rangehold    Status: Niedostępne w trybie RX. 

Efekt: Zablokowanie uzyskanej postaci toru sygnału RF/AF odbiornika 

testującego (brak możliwości automatycznego przełączania zakresu 

pomiarowego). Zamrożona zostaje wartość wzmocnienia, które było 

efektywne, przy otwieraniu menu. Wejściowy zakres radiowy RNG w 

nagłówku miernika wskazówkowego DEMOD potwierdza wybór tej 

pozycji menu. 

 Nastawa: Wybierz/Anuluj. 

            Zastosowanie: Eliminuje efekty zakłócające spowodowane przez    

automatyczne przełączanie zakresu (nagłe zmiany głośności podczas słuchania stacji,     

błędna analiza sygnałów akustycznych AM).  

Uwaga: W przypadku, gdy całkowicie zablokowano wzmocnienie, to nie należy 

zwiększać modulacji odbieranego sygnału, ponieważ może to spowodować  

przesterowanie odbiornika testującego i doprowadzić do błędnych wyników pokazanych              

przez miernik DEMOD (ograniczenie). 
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RF-PAR _______________________________________________  

 

Uruchamianie automatycznego strojenia _______________________________________________  
 

Auto Freq. Adj.       Status: Niedostępne w trybie RX. W innych trybach tylko wtedy, 

gdy dołączone jest gniazdo wejściowe RX/TX. Efekt: Skoro tylko moc 

sygnału RF dołączonego do gniazda RX/TX przekroczy około +10 dBm, to 

odbiornik testujący automatycznie dostraja się do testowanego sygnału. Pole 

Frequ wyświetla wtedy częstotliwość testowanego sygnału (zobacz 

Rozdział 5, "Odbiornik testujący"). Nastawa: Wybierz/Anuluj. 

Zastosowanie: Szybkie dostrojenie, także do nieznanego sygnału 

testowanego. Prosty wybór pomiaru mocy ze względu na brak strojenia 

ręcznego. 

Uwaga: Podczas pomiaru harmonicznych, opcja Auto Freq. Adj. nie może być wybraną 

ponieważ system będzie automatycznie dostrajał się do częstotliwości 

podstawowej. 
 

 

 

Opcje miernika PWR ______________________________________________________________  
 

mW/W Status: Niedostępne w trybie RX. 

Efekt:  Zmierzona moc wyświetlana jest w watach (zobacz także opcję 

PEAK). Nastawa: Wybierz. 

Zastosowanie: Zobacz Rozdział 5, "Moc RF- miernik RF". 
 

 

dBm Status: Niedostępne w trybie RX. 

Efekt:    Zmierzona moc wyświetlana jest w jednostkach dBm (zobacz 

także opcję PEAK). Nastawa: Wybierz. 

Zastosowanie: Zobacz Rozdział 5, "Moc RF- miernik RF". 
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Peak Status: Niedostępne w trybie RX. 

Efekt: Określa tryb pomiaru - wartość szczytowa/średnia. Jeżeli opcja ta nie 

zostanie wybrana, to miernik PWR mierzy wartość średnią mocy 

dołączonego sygnału RF bez względu na modulację. Jeżeli opcja jest 

wybrana, to wartość szczytowa mocy mierzona jest tylko dla demodulacji 

AM (dla pozostałych dwóch typów demodulacji pomiar jest zawsze 

wartością średnią niezależnie od tego czy opcja Peak jest wybrana czy nie). 

Nastawa: Wybierz/Anuluj. 

Zastosowanie: Zobacz Rozdział 5, "Moc RF- miernik RF". 
 

 

 

 

Określenie źródła napięcia na zaciskach __________________________________________________  
 

50 Ω. Efekt: Pole Lev / 50 Q (maska RX lub DUPLEX) określa napięcie 

na zaciskach generatora sygnałowego przy obciążeniu 50 Q. Nastawa: 

Wybierz. 

Zastosowanie: Zobacz Rozdział 5, "Generator sygnałowy". 
 

 

 

 

EMF Efekt: Pole Lev / EMF (maska RX lub DUPLEX) określa napięcie 

źródłowe generatora sygnałowego. 

Nastawa: Wybierz. 

Zastosowanie: Zobacz Rozdział 5, "Generator sygnałowy". 
 

 

 

Kompensacja zewnętrznego tłumienia 
 

Preatt xx dB Efekt: Kompensuje tłumienie zewnętrzne (tłumienie kabla tłumika) 

dołączonego do gniazda RX/TX. Powoduje to odpowiedni wzrost poziomu 

generowanego sygnału i korektę wartości pomiaru mocy sygnału RF. 

Wprowadzenie ATT za polem Lev i w nagłówku miernika PWR zwraca 

uwagę na tę kompensację. Nastawa: Wpisz wartość tłumienia zewnętrznego 

w polu xx dB. Zastosowanie: Zobacz Rozdział 5, "Generator sygnałowy", 

"Moc RF- miernik RF". 

Uwaga:   Jeżeli wpisana wartość kompensowanego tłumienia nie odpowiada tłumieniu 

zewnętrznemu, to wystąpi błąd pomiaru. 
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Uruchomienie wyciszania ___________________________________________________________  
 

RX/TX xx dBm       Status: Niedostępne w trybie RX. 

Efekt: Wybranie opcji powoduje włączenie wyciszenie dla gniazda 

RX/TX. 

Nastawa: Wybierz/Anuluj; wprowadź poziom uciszania w polu xx dBm. 

Zastosowanie: Uniemożliwia analizę sygnału AF skoro tylko odbierany 

poziom sygnału RF z gniazda RX/TX znajdzie się poniżej poziomu 

uciszania odbiornika pomiarowego. 
 

 

TXSens xx dBm      Status: Niedostępne w trybie RX. 

Efekt: Wybranie opcji powoduje włączenie wyciszania dla gniazda TX 

SENS. 

Nastawa: Wybierz/Anuluj; wprowadź poziom wyciszania w polu xx dBm. 

Zastosowanie: Uniemożliwia analizę sygnału AF skoro tylko odbierany 

poziom sygnału RF z gniazda TX SENS znajdzie się poniżej poziomu 

wyciszania. 
 

Uwaga: Histereza wyciszania = ok. 3 dB (dla AM od 3 do 9 dB w zależności od 

współczynnika głębokości modulacji od 100 do 0 %). Przykład: poziom 

wyciszania = -60 dBm; dla sygnałów FM < -60 dBm następuje ich 

odłączenie; dla sygnałów > -57 dBm w górę ponownie jest dostępna analiza 

sygnałów AF. Jeżeli jest ustawiony za duży poziom wyciszania, to 

niemożliwe będą pomiary AF nawet jeżeli poziom odbieranego sygnału RF 

będzie wystarczający (brak możliwości kontroli słuchawkowej 

demodulowanego sygnału). 
 

Wybór szerokości pasma IF  _________________________________________________________  
 

BW TXSens xx kHz     Efekt: Wybiera szerokość pasma JJ odbiornika testującego. 

Określona wartość ma zastosowanie tylko wtedy, gdy podłączone jest 

gniazdo TX SENS i demodulowany jest sygnał FM lub OM. We wszystkich 

pozostałych przypadkach: szerokość pasma EF = 80 kHz (zobacz Rozdział 

5, "Odbiornik testujący"). 

Nastawa: Naciśnij <UNIT/SELECT> i wybierz jedną z oferowanych 

wartości. 

Zastosowanie: Pomiary selektywne przy gęsto zapełnionych kanałach. 

Uwaga:  Jeżeli zbyt mała szerokość pasma IF ogranicza widmo modulacji, to 

demodulowany sygnał będzie zniekształcony (błąd pomiarowy). 
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MOD-PAR ____________________________________________  

 

Wybór modulacji / demodulacji  ___________________________________________________  
 

FM Efekt: Modulacja / Demodulacja = FM. 

Nastawa: Wybierz. 
 

OM Efekt: Modulacja / Demodulacja = OM. 

Nastawa: Wybierz. 
 

AM Efekt: Modulacja / Demodulacja = AM. 

Nastawa: Wybierz. 
 

 

Cross Demod xx      Status: Dostępne tylko w trybie DUPLEX. 

Efekt: W trybie DUPLEX możliwy jest typ demodulacji, który różni się 

od modulacji (wpisz w pole xx ). 

Nastawa: Wybierz/Anuluj. Jeżeli opcja jest wybrana zawartość pola xx 

określa typ demodulacji (aby ustawić modulację wybierz opcję FM, OM 

lub AM). 

Ustawienie demodulacji: ustaw kursor w polu xx (musi być wybrane Cross 

Demod), naciśnij <UNIT/SELECT>, a następnie wybierz z listy typ 

demodulacji (FM, OM lub AM). Zastosowanie: Specjalne systemy 

radiowe. 
 

Uwaga: Kiedy wywoływane są maski RX lub TX, to zawartość pola xx jest 

automatycznie zmieniana, tak aby modulacja i demodulacja były zgodne. 



 

 

4-8 

Uruchomienie generatora 1-kHz  _______________________________________________________  

1 kHz Mod Efekt:   Jeżeli wybierzesz tę opcję, to będziesz mógł klawiszem 

<EXTMOD>  włączyć  wewnętrzny  generator   1-kHz (zobacz Rozdział 5, "1-

kHz generator operacyjny").  

Nastawa: Wybierz. 

Zastosowanie: Jednoczesna  modulacja,   np.   z nastawnym generatorem GEN 

sygnału AF. 

Uwaga:   Jeżeli opcja ta zostanie wybrana, to dołączony sygnał AF do gniazda EXT MOD 

nie wywiera żadnego efektu (zaświeci się dioda LED "1 kHz"). 
 

 

 

Praca z zewnętrznym sygnałem modulującym _____________________________________________  
 

Ext AC Efekt: Dołączony do gniazda EXT MOD sygnał AF jest sprzężony 

AC. 

Nastawa: Wybierz. 

Zastosowanie: Modulacja generatora sygnałowego zewnętrznym sygnałem 

modulującym (czułość modulacji : zobacz opcję Ext FIX oraz Ext VAR). 
 

 

Ext DC-FM Status: Dostępne tylko po wcześniejszym wybraniu opcji FM. 

Efekt:   Sygnał modulujący dołączony do gniazda EXT MOD jest sprzężony DC 

(zobacz Rozdział 5,  "Dołączanie zewnętrznego sygnału AF").  

Nastawa: Wybierz. 

Zastosowanie: Wolna od zniekształceń modulacja generatora sygnałowego 

zewnętrznym sygnałem NRZ (bez powrotu do zera) lub sygnałem o nadzwyczaj 

małej częstotliwości (czułość modulacji : zobacz opcję Ext FIX oraz Ext VAR). 
 

 

Ext FDC Status: Dostępne tylko po wcześniejszym wybraniu opcji Ext AC 

lub Ext DC-FM. 

Efekt: Czułość modulacji generatora sygnałowego dla zewnętrznego sygnału 

modulującego (gniazdo EXT MOD) ustawiana jest tak jak przy poprzednich 

ustawieniach (zobacz Dodatek A). Dodatkowo dostępna jest opcja Mic <25mV. 

Wybranie jej spowoduje zwiększenie czułości modulacji o współczynnik 100 

(zobacz Rozdział 5, "Dołączanie zewnętrznego sygnału AF"). 

Nastawa: Wybierz. 

Zastosowanie: Modulacja generatora sygnałowego zewnętrznym sygnałem 

modulującym (ustawienie poziomu sygnału zewnętrznego powoduje zażądanie 

modulacji). 

- 
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Ext VAR Status: Dostępne tylko po wcześniejszym wybraniu opcji Ext AC 

lub Ext DC-FM. 

Efekt: Ustawia czułość modulacji generatora sygnałowego dla 

zewnętrznego sygnału modulującego. Udostępnia opcję lkHz ←xx mVp w 

trybie RX lub opcję 100mV<-xx mV w trybie TX. W trybie DUPLEX 

możliwy jest wybór między dwoma tymi opcjami za pomocą przycisku 

<EXTMOD>. Obydwie opcje zawierają pole wejściowe, w które wpisujemy 

wartość napięcia. Nastawa: Wybierz i określ pole wejściowe. 

a) Wielkość w polu xx mVp określa czułość modulacji generatora 

sygnałowego dla dołączonego do gniazda EXT MOD sygnału AF. 

b) Wielkość w polu xx mV określa wzmocnienie /tłumienie toru sygnału 

między gniazdem wejściowym EXT MOD, a gniazdem 

.   wyjściowym   MODGEN   (zobacz   Rozdział   5, "Dołączanie zewnętrznego 

sygnału AF").  

   Zastosowanie: 

a) Dopasowanie czułości modulacji generatora sygnałowego do 

zewnętrznego sygnału modulującego (sygnał zewnętrzny nie umożliwia 

ustawienia poziomu). 

b) Wzmacniacz AF z definiowalnym wzmocnieniem, np. w celu 

dopasowania poziomu źródła zewnętrznego sygnału modulującego do 

wejścia mikrofonowego o małej czułości. 
 

Mic <25 mV Status: Widoczne tylko wtedy, gdy wybrana była opcja Ext FIX. 

Efekt:     Zwiększa  standardową czułość  modulacji generatora 

sygnałowego o współczynnik 100 (zobacz Ext FIX).  

Nastawa: Wybierz / Anuluj. 

Zastosowanie: Dołącz mikrofon (kod porządkowy: 248 147) zalecany jako 

dodatkowe wyposażenie do gniazda wejściowego EXT MOD (zobacz 

Rozdział 5, "Dołączanie zewnętrznego sygnału AF"). 
 

1kHz o- xx mVp 

lub Zobacz opcję Ext VAR. 

100mV<-xx mV 



 

 

CCITT  Efekt: Wstawia filtr CCITT w torze sygnałowym   miernika AF 

(potwierdzenie: zapali się dioda LED "CCITT"). 

Nastawa: Wybierz / Anuluj. 

                         Zastosowanie: Kompensuje dźwiękowe wagi wyniku pomiarowego 

                           w/g standardu P53A zaleceń CCITT. 

Uwaga:  Niewłaściwe wstawienie filtru wagowego może spowodować błędy 

pomiaru (obserwuj diodę LED). 

 

 

C - Weighting Status: Kiedy opcja ta jest wybrana, inne opcje, które nie mogą być 

wybrane w tym samym czasie są wyświetlane w oknie menu z mniejszą 

intensywnością (są niedostępne). 

Efekt: Wstawia filtr wagowy C w torze sygnałowym miernika AF 

(potwierdzenie: zapali się dioda LED "CCITT"). Nie wywiera wpływu na 

oscyloskop.  

Nastawa: Wybierz / Anuluj. 

Zastosowanie: Kompensuje dźwiękowe wagi wyniku pomiarowego w/g 

standardu 743-1984 zaleceń EEEE. 
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Uruchomienie filtru wagowego _______________________________________________________  
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Uruchomienie filtru górnoprzepustowego _____________________________________________  

High Pass xxxx Hz    Status:   Dostępne tylko wtedy, gdy opcja C-weighting nie jest 

wybrana. Krzyżyk określający wybór opcji Band Stop lub Band Pass jest 

automatycznie usuwany, ponieważ niemożliwe jest jednoczesne ich 

wykonanie z filtrem górnoprzepustowym. Efekt: Wstawia filtr 

górnoprzepustowy w torze sygnałowym miernika AF (potwierdzenie: zapali 

się dioda LED "LP/HP"). Nie wywiera wpływu na przyrządy DIST, SINAD 

i oscyloskop. Typ filtru: (opadanie charakterystyki poza pasmem 

przenoszenia filtru wynosi 12 dB/oktawę). 

Nastawa: Wybierz / Anuluj; wpisz 3-dB częstotliwość graniczną filtru w 

polu xxxx Hz (od 200 do 9999 Hz). 

Zastosowanie: Wycięcie niskich częstotliwości z sygnału użytecznego 

podczas pomiaru sygnału użytecznego ( testowanie selektywnego 

wywołania). 
 

 

HP sharp cut-off      Efekt: Wybranie tej opcji, przy włączonej opcji High Pass xxxx Hz, 

zwiększa opadanie charakterystyki poza pasmem przenoszenia filtru 

górnoprzepustowego do 24 dB/oktawę. Nastawa: Wybierz / Anuluj. 
 

 

Uruchomienie filtru dolnoprzepustowego _______________________________________________  

Low Pass xxxx Hz    Status:   Dostępne tylko wtedy, gdy opcja C-weighting nie jest 

wybrana. Krzyżyk określający wybór opcji Band Stop lub Band Pass jest 

automatycznie usuwany, ponieważ niemożliwe jest jednoczesne ich 

wykonanie z filtrem dolnoprzepustowym. Efekt:   Wstawia filtr 

dolnoprzepustowy w torze sygnałowym miernika AF (potwierdzenie: zapali 

się dioda LED "LP/HP"). Nie wywiera wpływu na przyrządy DIST, SINAD 

i na oscyloskop. Typ filtru: drugiego rzędu Butterworth'a (opadanie 

charakterystyki poza pasmem przenoszenia filtru wynosi 12 dB/oktawę). 

Nastawa:   Wybierz / Anuluj; wpisz 3-dB częstotliwość graniczną filtru w 

polu xxxx Hz (od 200 do 9999 Hz). 

Zastosowanie: Wytłumianie bardzo niskich częstotliwości z sygnału 

użytecznego podczas pomiaru niskich częstotliwości. Podczas testu 

radiotelefonów do oddzielenia tonu pilotującego od sygnału użytecznego i 

pomiar sygnału użytecznego, czy też wyższych tonów dźwiękowych. 
 

LP Sharp cut-off      Efekt: Wybranie tej opcji, przy włączonej opcji High Pass xxxx Hz, 

zwiększa opadanie charakterystyki poza pasmem przenoszenia filtru 

dolnoprzepustowego do 24 dB/oktawę. Nastawa: Wybierz / Anuluj. 
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Kombinacja filtrów górno- i dolnoprzepustowego ________________________________________  

Opcje menu określające filtr dolno i górnoprzepustowy mogą być wybrane jednocześnie (bez opcji 

Sharp cut-off). Czy w rezultacie otrzymamy charakterystykę środkowoprzepustową czy też środkowo 

zaporową zależy od częstotliwości granicznych. Im mniejsza różnica między tymi dwoma 

częstotliwościami granicznymi, to większe jest tłumienie wewnątrz pasma (amax=6 dB przy Af = 0 

Hz). 
 

Przykład: 

High Pass 2000 Hz + Low Pass 3000 Hz = 2-3 kHz pasmo środkowoprzepustowe High Pass 3000 Hz 

+ Low Pass 2000 Hz = 2-3 kHz pasmo środkowo zaporowe 
 

Włączenie pasma środkowoprzepustowego / środkowo zaporowego ________________________  

Band Pass xxxx Hz  Status:   Dostępne tylko wtedy, gdy opcja C-weighting nie jest 

wybrana. Krzyżyki określające wybór opcji Band Stop, High Pass i Low 

Pass są automatycznie usuwane, ponieważ niemożliwe jest jednoczesne ich 

wykonanie z filtrem środkowoprzepustowym. Efekt:  Wstawia filtr 

środkowoprzepustowy w torze sygnałowym miernika AF (potwierdzenie: 

zapali się dioda LED "LP/HP"). Nie wywiera wpływu na przyrządy DIST, 

SINAD i oscyloskop. Opadanie charakterystyki = 48 dB/oktawę; 3-dB 

szerokość pasma = ±8 % częstotliwości środkowej; tłumienie pasma 

przepuszczania dla częstotliwości środkowej = 0 dB. 

Nastawa: Wybierz / Anuluj; wpisz częstotliwość środkową w polu xxxx Hz 

(od 50 do 9999 Hz). 

Zastosowanie: Odfiltrowuje sygnał użytkowy z sygnału złożonego w celu 

dalszego jego przetwarzania. 
 

 

Band Stop xxxx Hz 

Status:   Dostępne tylko wtedy, gdy opcja C-weighting nie jest 

wybraną. Krzyżyki określające wybór opcji Band Pass, High Pass i 

Low Pass są automatycznie usuwane, ponieważ niemożliwe jest 

jednoczesne ich wykonanie z filtrem środkowo zaporowym. 

Efekt:    Wstawia filtr środkowo zaporowy w torze sygnałowym 

miernika AF (potwierdzenie: zapali się dioda LED "LP/HP"). Nie 

wywiera wpływu na przyrządy DIST, SINAD oraz oscyloskop. 

Opadanie charakterystyki = 24 dB/oktawę; 

3-dB szerokość pasma = ±13 % częstotliwości środkowej; 

tłumienie w paśmie zaporowym dla częstotliwości środkowej = 40 

dB. 

Nastawa: Wybierz / Anuluj; wpisz 3-dB częstotliwość graniczną w polu 

xxxx Hz (od 50 do 9999 Hz). 

Zastosowanie:   Wycina pewne składowe z sygnału złożonego w celu 

dalszego przetwarzania sygnału użytecznego. 



 

 

4-13 
 

Ustawienie częstotliwości testującej miernika DTST ________________________________________  

Dist Notch xxxx Hz    Efekt: Ustawia częstotliwość testującą dla pomiaru współczynnika 

zniekształceń miernikiem DIST. Opcja ta nie odziaływuje podczas pomiaru 

współczynnika zniekształceń miernikiem SINAD (częstotliwość testująca = 

1 kHz). 

Nastawa: Wpisz częstotliwość testującą w pole xxxx Hz (od 200 do 5000 

Hz. Zaleca się stosowanie co najwyżej 2000 Hz; przy większych 

wartościach zwiększa się błąd pomiaru ponieważ poza 10-kHz szerokością 

pasma testującego znajduje się więcej harmonicznych). 

Zastosowanie: Pomiar współczynnika zniekształceń przy różnych 

częstotliwościach testujących (zobacz także Rozdział 5, "Miernik 

współczynnika zniekształceń DIST"). 

Uwaga: 

Jeżeli częstotliwość sygnału nie odpowiada, podczas pomiaru 

współczynnika zniekształceń, ustawionej częstotliwości testującej, to 

wystąpi błąd pomiaru. 
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Reguły dla filtrów AF ______________________________________________ . ______________________  

• Wszystkie filtry oprócz filtru CCITT są symulowane za pomocą przetwarzania sygnałów cyfrowych (filtry 

programowe). Uaktywniony filtr programowy (zwłaszcza C-weighting) redukuje wielkość cyklu przetwarzania 

sygnału (efekt: wolniejsza reakcja na wprc. w*o same parametrów pokrętłem, dłuższy czas testu). 

• Poniższa tabela pokazuje, które filtry mogą być aktywne jednocześnie: 
 

CCITT i High Pass i Low Pass 

  (bez opcji Sharp cut-off)  (bez opcji Sharp cut-off) 

CCITT i High Pass lub Low Pass 

  (z opcją Sharp cut-off)  (z opcją Sharp cut-off) 

CCITT i Band Pass lub Band Stop 

C-weighting Brak możliwych kombinacji z innymi filtrami 

• Brak filtru AF odnoszącego się do odtworzonego sygnału akustycznego i sygnału na wyjściu z DEMOD. 

• Wszystkie filtry AF, pokazane w następnej tabeli, dotyczą tylko mierników AF. Tylko filtr 

środkowoprzepustowy odnosi się do częstotliwościomierza AF. 

• Błędy pomiarowe mogą wynikać z podłączenia niewłaściwego filtru. Oto dlaczego diody LED "CCITT" i 

"LP/HP" wskazują uaktywnione filtry. Diody LED świecą się tylko wtedy, gdy dany filtr jest aktualnie 

efektywny. Jeżeli przykładowo filtr dolnoprzepustowy jest aktywny, to dioda LED "LP/HP" zgaśnie po 

wywołaniu woltomierza DC zamiast miernika RMS. Dioda LED "LP/HP" zgaśnie także, gdy miernik DIST lub 

SINAD zostanie dodatkowo wywołany obok miernika RMS w masce podstawowej RX. W tym wypadku 

miernik RMS będzie także otrzymywał sygnał niefiltrowany. 
 

Filtry Przyrządy testujące  

RMS, dB-REL AF-

Pwr, RMS-Devł) 

Częstościomierz 

AF 

SINAD 

DIST 

Scope (oscyloskop) DC-VOLT 

CCITT X - X X - 

C-weighting X - X - - 
High Pass 

X - - - - 

Low Pass X - - - - 

Band Pass X X - - - 
Band Stop 

X - - - - 
*) Pomiar dewiacji miernikiem RMS, zobacz Rozdział 5, "Miernik modulacji DEMOD" 

Tabela ta pokazuje, które filtry dotyczą (x) lub nie (-) danego przyrządu .  

 



 

 

Wybór drukarki ____________________________________________________________________  

HP 2225 Efekt:    Dopasowuje format drukowanych danych do drukarki 

atramentowej HP 2225 (zalecane wyposażenie dodatkowe, kod porządkowy: 

896 092). 

Nastawa: Wybierz. W zależności od użytego interfejsu drukarki można 

wybrać jedną z opcji: IEEE lub Serial. 

Zastosowanie: Wydrukowanie bieżącej zawartości ekranu (np. maski z 

wynikami pomiaru) lub danych zwracanych jako raport z testu AUTORUN 

(zobacz Rozdział 9). 
 

 

Epson FX80 Efekt: Dopasowuje format drukowanych danych do drukarki FX80 

lub drukarki kompatybilnej do niej. 

Nastawa:   Wybierz. W zależności od użytego interfejsu drukarki można 

wybrać jedną z opcji: IEEE, Serial lub Parallel.  

Zastosowanie:    Wydrukowanie bieżącej zawartości ekranu (np. maski z 

wynikami pomiaru) lub danych zwracanych jako raport z testu AUTORUN 

(zobacz Rozdział 9). 
 

Wybór interfejsu ____________________________________________________________________  

IEEE Status: Opcja możliwa do wyboru tylko wtedy, gdy zainstalowana 

została opcja sprzętowa "Interface IEEE-Bus / RS-232 / Keyboard". 

Efekt: Uaktywnia interfejs IEEE-488.  

Nastawa: Wybierz. 

Zastosowanie: Zdalne sterowanie STABILOCK 4015 i zapytaniami o 

wyniki testów przez komputer zewnętrzny (sterujący) lub wyprowadzenie 

danych na drukarkę. 
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Serial Status: Opcja możliwa do wyboru tylko wtedy, gdy zainstalowana 

została opcja sprzętowa "Interface IEEE-Bus / RS-232 / Keyboard" lub 

"Interface Centronics / RS-232 / Keyboard".  

Efekt: Uaktywnia interfejs RS-232-C. 

Nastawa: Wybierz. 

Zastosowanie: Szeregowe wyjście danych (np. inicjowanie parametrów 

radiowych) lub wyprowadzenie danych na drukarkę. 
 

 

 

Parallel Status: Opcja możliwa do wyboru tylko wtedy, gdy zainstalowana 

została opcja sprzętowa "Interface Centronics / RS-232 / Keyboard".  

Efekt: Uaktywnia interfejs Centronics.  

Nastawa: Wybierz. 

Zastosowanie: Wyprowadzenie danych na drukarkę. 
 

 

 

Ustawienie protokołu transmisji RS-232 _______________________________________________  

RS-232 Baud xxxx   Status: Można wybrać tę opcję i dwie następne tylko wtedy, gdy 

zainstalowany został jeden z dwóch interfejsów.  

Efekt:    Ustawia szybkość transmisji danych z wykorzystaniem interfejsu 

RS-232-C. 

Nastawa:   Naciśnij  klawisz <UNIT/SELECT> i wybierz jedną z wartości 

z wyświetlonej listy (od 110 do 9600 bodów). 

Zastosowanie:    Dopasowanie szybkości transmisji do urządzeń biorących    

udział    w    szeregowej    transmisji    danych (np. 4015/drukarka). 
 

 

CR+LF Efekt: Automatyczne wstawienie wybranego znaku sterującego na 

(przykładowo) końcu każdego łańcucha znaków (wiersza tekstu) w szeregowym 

strumieniu danych (uwaga: ma zastosowanie tylko dla wyprowadzenia 

danych za pomocą poleceń PRINT i LIST w trybie AUTORUN. <PRTNT> 

oraz polecenie IEEE – HARDCopy powodują wydruk w trybie graficznym 

wybranej drukarki).  

Nastawa: Naciśnij <UNIT/SELECT> , a następnie wybierz odpowiedni 

znak sterujący z wyświetlonej listy (CR+LF, CR, LF, EOT lub ETX). 

Zastosowanie: Dopasowanie do bieżącego ustawienia drukarki. Jeżeli dana 

drukarka automatycznie wykonuje tylko wstawienie znaku powrotu karetki 

(CR) na końcu wiersza, to należy wstawić znak LF w celu przejścia do 

następnej linii. 
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8bit+No_P+lstop      Efekt: Określa format transmisji danych dla wyjścia szeregowego. 

(przykładowo) Nastawa:   Naciśnij   <UNIT/SELECT>,   a   następnie wybierz 

określony format transmisji danych z wyświetlonej listy. Lista ta zawiera 

wszystkie kombinacje dla następujących parametrów transmisji: 7 lub 8 

bitów danych, kontrolę bitu parzystości (Even), nieparzystości (Odd) lub 

brak kontroli parzystości (No_P), 1 lub 2 bity stopu. 

Zastosowanie: Dopasowanie formatu transmisji do urządzeń biorących 

udział w szeregowej transmisji danych (np. 4015/drukarka). 
 

 

 

Konfieuracia interfejsu IEEE ________________________________________________________  

IEEE Address xx       Status: Można wybrać tę opcję i następną tylko wtedy, gdy 

                          zainstalowany został interfejs "Interface IEEE-Bus / RS-232 / Keyboard". 

                        Efekt: Definiuje adres IEEE dla STABŁOCK 401.5.  

                        Nastawa: Wpisz adres w pole xx (możliwe wartości: 1 -'31). 

                       Zastosowanie: Zdalne sterowanie Testera Komunikacyjnego z kontrolera IEEE. 
 

 

Talk-Only Efekt: Wybiera status IEEE TALK+LISTEN (opcja menu nie jest 

wybrana) lub TALK ONLY (przy wybranej opcji). 

Nastawa: Wybierz / Anuluj. 

Zastosowanie: Przy zdalnym sterowaniu wybierz TALK+LISTEN, zaś 

przy wydruku TALK ONLY (uwaga: obecnie opcja ta jest automatycznie 

ustawiana przy wydruku). 
 

 

EOI Efekt: Linia sterująca EOI w IEEE jest ustawiana (wybrana opcja 

menu) lub nie (opcja nie jest wybrana), jeżeli linie danych przesyłają znaki 

sterujące CR+LF lub CR (zobacz następną opcję menu). Nastawa: 

Wybierz / Anuluj. 

Zastosowanie: Kontrola linii sterującej EOI przez kontroler IEEE i ocena 

konkretnego systemu. 
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CR+LF Efekt: Automatyczne wstawienie wybranego znaku sterującego na 

(przykładowo) końcu każdego łańcucha znaków (wiersza tekstu) w równoległym 

strumieniu danych (uwaga: ma zastosowanie tylko dla wyprowadzenia 

danych za pomocą poleceń PRTNT i LIST w trybie AUTORUN. <PRINT> 

oraz polecenie IEEE - HARDCopy powodują wydruk w trybie graficznym 

wybranej drukarki). Nastawa: Naciśnij <UNIT/SELECT> , a następnie 

wybierz odpowiedni znak sterujący z wyświetlonej listy (CR+LF lub CR). 

Zastosowanie: Dopasowanie do bieżącego ustawienia drukarki. Jeżeli dana 

drukarka automatycznie wykonuje tylko wstawienie znaku przejścia do 

nowego wiersza (LF) na końcu wiersza, to należy wstawić znak CR w celu 

wykonania powrotu karetki. 
 

Drukowanie masek ___________________________________________________________________ 
 

Przycisk <PRINT> oraz polecenie JJEEE - HARDCopy (zobacz Rozdział 9) inicjują wydruk bieżącej 

zawartości ekranu (maski).W obu przypadkach używany jest tryb graficzny drukarki (brak znaków 

ASCII na wyjściu). 

Poniżej opisano kroki, które należy wykonać aby wydrukować maskę. 

Drukarka HP 2225 

1. Wyłącz STABILOCK 4015 i zainstaluj opcję sprzętową "Interface IEEE-Bus / RS-232 / 

Keyboard" w Porcie B (panel tylni). 

2. Ustaw przełącznik LISTEN ALWAYS z tyłu drukarki na pozycję " | ". Pozostałe przełączniki 

DIP staną się nieważne. 

3. Podłącz interfejs IEEE drukarki i Testera Komunikacyjnego kablem IEEE. Włącz drukarkę i 

STABILOCK 4015 

4. Wywołaj menu PRINT oraz wybierz opcję HP 2225 i IEEE. 

5. Naciśnij <PRINT> (wydruk bieżącej maski).  
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Drukarka FX80 i kompatybilne 

1. Wyłącz STABILOCK 4015 i zainstaluj opcję sprzętową   "Interface Centronics / RS-232 / 

Keyboard" lub "Interface IEEE-Bus / RS-232 / Keyboard" w Porcie B (panel tylni). 

2. W zależności od konfiguracji, dołącz interfejs EEEE, Centronics lub RS-232-C drukarki do 

odpowiedniego interfejsu Testera Komunikacyjnego. Włącz drukarkę i STABILOCK 4015 , a 

następnie postępuj zgodnie z następującą tabelą: 
 

RS-232-C IEEE Centronics 

Sprawdź i ustaw następujące 

parametry w drukarce: 

szybkość transmisji, liczbę 

bitów danych, parzystość, 

liczbę bitów stopu. Jeżeli 

wydruk nie jest właściwy 

(krok 3) ustaw w drukarce 

dodatkowo CR+LF . 

Ustaw drukarkę na LISTEN 

ALWAYS opisano w jej 

instrukcji. 

Wywołaj menu PRINT i 

wybierz opcję Epson FX80 i 

Parallel. 

Wywołaj menu PRINT i 

wybierz opcję Epson FX80 i 

Serial. 

Wywołaj menu PRINT i 
wybierz opcję Epson FX80 i 
IEEE. 

 

Dopasuj opcje RS232 Baud 

xxxx oraz 8bit+No_P+lstop 

do odpowiednich parametrów 

drukarki. 

  

 

3. Naciśnij <PRINT> (wydruk maski). 
 

 

Drukowanie raportów i programów ____________________________________________________  

Tryb AUTORUN oferuje możliwość wydruku raportów i programów (polecenie PRINT i przycisk 

<LIST>; zobacz Rozdział 9). W odróżnieniu od wydruku maski, wydruki te wykonywane są za pomocą 

znaków ASCII, nie zaś w trybie graficznym. Dlatego też właściwe znaki sterujące, odpowiadające 

ustawieniu drukarki, muszą być ustawione w opcji CR+LF (RS-232-C lub IEEE). Tylko wtedy 

drukarka będzie pracować prawidłowo. Poza tym, procedura ta jest taka sama jak przy wydruku maski. 
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Auto sąuelch Efekt:  Wybranie opcji powoduje, że przekaźnik RLY 2 (gniazdo 

BU 18, pin 12 i 24) jest zwarty na czas trwania funkcji specjalnej SQLCH 

w trybie RX. Uwaga: Wszystkie inne funkcje specjalne RX nie mają 

wpływu na styki przekaźnika. Krzyżyk oznaczający wybór opcji RLY 2 

będzie automatycznie usunięty. Nastawa: Wybierz / Anuluj. 

Zastosowanie: Automatyczne ustawienie zdalnie sterowanego wyciszania 

w pozycji testowej dokładnie na czas testu (punkt skuteczności wyciszania, 

histereza). 
 

 

RLY 2 Closed Efekt: Jeżeli opcja ta jest wybrana/anulowana, to przekaźnik RLY 2 

(gniazdo BU 18, pin 12 i 24) jest zwierany/rozwierany po zamknięciu okna 

menu. Uwaga: Takie ręczne ustawienie pozycji styków ma wyższy priorytet 

niż opcja Auto sąuelch i powoduje jej anulowanie. 

Nastawa: Wybierz / Anuluj. Zastosowanie: 

Dowolne funkcje sterujące. 
 

RLY 3 Closed 

Efekt: Jeżeli opcja ta jest wybrana/anulowana, to przekaźnik RLY 3 

(gniazdo BU  18,  pin   11  i 23) jest zwierany/rozwierany po zamknięciu 

okna menu. Nastawa: Wybierz / Anuluj. Zastosowanie: Dowolne funkcje 

sterujące. 
 

RLY 4 Closed 

Efekt: Jeżeli opcja ta jest wybrana/anulowana, to przekaźnik RLY 4 

(gniazdo BU  18, pin  10 i 22) jest zwierany/rozwierany po zamknięciu 

okna menu. Nastawa: Wybierz / Anuluj. Zastosowanie: Dowolne funkcje 

sterujące. 
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Ustawianie i zerowanie wyjść TTL _____________________________________________________  

Hex Chan Efekt: Po zamknięciu okna menu na wyjściach TTL gniazda BU 18 

zostanie ustawiony numer kanału (pole Freąu) w formacie szesnastkowym 

(zobacz "Kodowanie numerów kanałów"). Uwaga: Nie można ustawić numeru 

kanału > 4095. Pole xxxx opcji TTL12..1 pokazuje kontrolnie poziom logiczny 

(1 lub 0) każdego wyjścia TTL. Nastawa: Wybierz. 

Zastosowanie: Zdalnie sterowalne urządzenie radiowe może automatycznie 

powodować zmianę kanału Testera Komunikacyjnego. 
 

BCD Chan 
 

Efekt: Po zamknięciu okna menu na wyjściach TTL gniazda BU 18 zostanie 

ustawiony numer kanału (pole Freąu) w formacie BCD (zobacz   "Kodowanie 

numerów kanałów"). Uwaga: Nie można ustawić numeru kanału > 999. Pole 

xxxx opcji TTL12..1 pokazuje <■ kontrolnie poziom logiczny (1 lub 0) każdego 

wyjścia TTL. Nastawa: Wybierz. 

Zastosowanie: Zdalnie sterowalne urządzenie radiowe może automatycznie 

powodować zmianę kanału Testera Komunikacyjnego. 

TTL 12.. 1 xxxx 
 

 

Efekt:  Umożliwia ręczne ustawienie dwunastu wyjść TTL gniazda BU 18. 

Nastawa: Wybierz, a następnie ustaw kursor na polu wejściowym i naciśnij 

<ENTER>. Umieść kursor na żądanej pozycji i wpisz 1 lub 0. Przed 

zamknięciem okna menu zatwierdź wpisaną wartość naciskając <ENTER>. 

Przyporządkowanie wyjść TTL do pola wejściowego 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Zastosowanie: Dowolna funkcja sterująca. 
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Kodowanie numerów kanałów _________________________________________ . _____________  
 

Opcje Hex Chan i BCD Chan umożliwiają ustawienie numeru kanału w zdalnie sterowalnym 

urządzeniu radiowym (wyjście TTL). Poniższe tabele pokazują powiązania między numerem kanału a 

poziomami logicznymi na wyjściach TTL. 
 

Kod szesnastkowy 

Waga 2048 1,024 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 

Nr wyjścia TTL 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Poziom logiczny 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

Kod szesnastkowy z wagami (np. liczba dziesiętna 547). 

Przykład: Numer kanału 547 (dziesiętnie) jest sumą wag 512+32+2+1. Wyjścia TTL związane z tymi 

wagami są jedynkami logicznymi, zaś wszystkie pozostałe logicznymi zerami (zobacz tablica). Suma 

wszystkich wag jest najwyższym numerem kanału, który może być jeszcze zakodowany. 
 

Kod BCD 

Pozycja Tysiące Setki Jedności 

Waga 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1 

Nr wyjścia TTL 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Poziom logiczny 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 

Kod BCD z wagami (np. liczba dziesiętna 547). 
 

Przykład: Numer kanału 547 (dziesiętnie) zajmuje trzy pozycje. Każda cyfra jest także sumą wag: 

Jedności = 7 = 4+2+1 

Setki     = 4  =  4  

Tysiące = 5 = 4 + 1  

Wyjścia TTL związane z tymi wagami są jedynkami logicznymi, zaś wszystkie pozostałe logicznymi 

zerami (zobacz tablica). Ponieważ w kodzie BCD największą cyfrą możliwą na pojedynczej pozycji jest 

cyfra 9, to 999 jest największym numerem kanału, który może być jeszcze zakodowany. 



 

 

 
 

Definiowanie odstępu międzykanałowego / odstępu nadajnik - odbiornik ____________________  
 

Channel Space xxx  Efekt:   Definiuje odstęp międzykanałowy dla pracy z numeracją 

kanałów (pole Frequ) (zobacz Dodatek B). 

 Nastawa: Wpisz odstęp międzykanałowy w pole xxx. 

 

 

Duplex Space xxx    Efekt:   Definiuje odstęp nadajnik-odbiornik przy pracy w trybie 

DUPLEX. 

Nastawa:   Wpisz odstęp nadajnik-odbiornik w pole xxx.  

Zastosowanie:  Testowanie parametrów pracy dupleksowej. Jeżeli 

wprowadzimy wartość 0, to nie trzeba dłużej obserwować górnego i 

dolnego kanału (NoU=NoL) podczas testowania parametrów pracy 

semidupleksowej. 
 

 

 

Definiowanie przyporządkowania kanał / częstotliwość ___________________________________  
 

Channel No. xxx      Efekt:    Definiuje numer kanału, który przyporządkowany jest 

częstotliwości z opcji is Freq. xxx (zobacz Dodatek B). 

Nastawa: Wpisz numer kanału w pole xxx. 

• 

 

is Freq. xxx Efekt:     Definiuje częstotliwość,  która przyporządkowana jest 

numerowi kanału z pola opcji Channel No. xxx. 

Nastawa: Wpisz częstotliwość w pole xxx. 

 

 

Channel ↑= Frequ ↑  Efekt: Częstotliwość wzrosła wraz ze wzrostem numeru kanału. 

Nastawa: Wybierz. 

4-24 
 

 

NnT./TI  ________________________________________ 
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Channel ↑=Frequ↑  Efekt: Częstotliwość maleje wraz ze wzrostem numeru kanału. 

Nastawa: Wybierz. 

Zastosowanie: Potrzebne w kilku systemach komórkowych, np. NMT w 

Austrii. 
 

 

 

Automatyczne przełączanie (kombinacja) RX/TX ______________________________________  

Uwaga: Następujące opcje mają tylko znaczenie, jeżeli generator 

sygnałowy i odbiornik testujący są dostrojone do częstotliwości.Skoro tylko 

rozpoczniesz pracę z numerami kanałów (zobacz Dodatek B), to zawsze 

istnieje automatyczna kombinacja RX/TX stosownie do pierwszej opcji tego 

menu. 
 

 

 

RX and TX Efekt: Można dostroić częstotliwości generatora sygnałowego (RX) 

independent i odbiornika testującego   (TX) całkowicie niezależnie od innych 

                częstotliwości w maskach podstawowych (brak automatycznej 

kombinacji RX/TX). 

Nastawa: Wybierz. 

 

 

 

TX = RX+Duplex      Efekt:    Wartości MHz dostrojonej częstotliwości RX i TX są 

kombinacją odstępu nadajnik-odbiornik stosownie do równania 

TX=RX+Duplex. Zmiana jednej wartości wystarcza, aby pozostałe zostały 

automatycznie zmienione.  

Nastawa: Wybierz. 

Zastosowanie: Testowanie parametrów pracy dupleksowej. 
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RX = TX+Duplex      Efekt:    Wartości MHz dostrojonej częstotliwości RX i TX są 

kombinacją odstępu nadajnik-odbiornik stosownie do równania 

RX=TX+Duplex. Zmiana jednej wartości wystarcza, aby pozostałe zostały 

automatycznie zmienione. 

 Nastawa: Wybierz. 

Zastosowanie: Testowanie parametrów pracy dupleksowej. 
 

Uwaga: Jeżeli wpiszesz częstotliwość (pole Frequ) dla automatycznej kombinacji RX/TX wywołującą 

częstotliwość śledzenia, wychodzącą poza dopuszczalne pasmo częstotliwości, to wpisana wartość 

będzie odrzucona. 

Automatyczna kombinacja RX/TX nie wywoła bezpośredniego efektu po zamknięciu okna. Najpierw 

należy wpisać nową częstotliwość. 
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CHAN • 

 
Menu CHAN jest przydatne, gdy musimy dostrajać się do częstotliwości, które nie następują w stałych 

wzorcach (np. odstęp międzykanałowy, odstęp nadajnik-odbiornik). Można zdefiniować do 10 par takich 

częstotliwości (generator sygnałowy / odbiornik testujący) i wywoływać je pojedynczo kiedy są potrzebne 

przez podanie odpowiedniego numeru kanału. 
 

 

Definiowanie par częstotliwości ________________________________________________________  
 

Do zdefiniowania par częstotliwości, menu oferuje 10 wierszy (Chan od 1 do 10), każdy zawierający pole 

określające częstotliwość RX (generator sygnałowy) oraz pole dla częstotliwości TX (odbiornik 

testujący). Pola wybierane są klawiszami kursora. Wpisane wartości zawsze zatwierdzamy przez 

<ENTER>. 
 

 

Wywołanie pary częstotliwości _________________________________________________________  

1. Wywołaj maskę podstawową RX, TX lub DUPLEX. 

2. Naciśnij klawisz <FREQU>, a następnie wprowadź numer (Chan) odpowiedniej pary 

częstotliwości, ale nie zatwierdzaj go klawiszem <ENTER>. 

3. Naciśnij <UNIT/SELECT>. Zostanie wyświetlone na ekranie małe okno. Przesuń pasek kursora 

na pole Chn i zamknij okno przez ponowne naciśnięcie <UNIT/SELECT>. 

4. Pole Freąu będzie teraz wyświetlać wprowadzony numer Chn. Dany odbiornik testujący jest 

dostrojony do odpowiedniej częstotliwości TX, zaś generator sygnałowy do częstotliwości RX. 

Aby ustawić inną parę częstotliwości przekręć pokrętło VAR i ustaw żądany numer Chn 

(możliwe wartości: 1 - 10). Uwaga: Funkcja jest także dostępna jeżeli pole Freąu jest wybrane w 

innej masce, np. jako pole Center w masce analizatora. 

5. Powrót do wyświetlania MHz: naciśnij <UNIT/SELECT> i wybierz MHz w oknie ekranu. 
 

 

- 



 

 

 
Menu STATUS jest oknem, które informuje o zainstalowanych w danej chwili uzupełnieniach 

programowych i sprzętowych w STABILOCK 4015. Można także znaleźć tu przykładowo wykaz 

zainstalowanych opcji sprzętowych. Proszę zapisać wszystkie komunikaty menu stanu jeżeli chcesz 

poradzić się w firmie SCHLUMBERGER (zobacz także menu HW REV i CALBRT). 
 

Uzupełnienia standardowe ___________________________________________________________  

Serial Number Numer seryjny STABILOCK 4015. 

Version Wersja oprogramowania sprzętowego (EPROM). 

Checksum Suma kontrolna oprogramowania sprzętowego. 

 

 

Opcje ____________________________________________________________________________  
 

Decoder Jeżeli zainstalowana została opcja sprzętowa DATA Module, to 

wyświetla werję oprogramowania plus sumę kontrolną dekodera. 
 

Encoder Jeżeli zainstalowana została opcja sprzętowa DATA Module, to 

wyświetla werję oprogramowania plus sumę kontrolną kodera. 
 

Duplex Komunikat Installed oznacza, że opcja Duplex Synthesizer została 

zainstalowana. 
 

DTMF Komunikat Installed oznacza, że opcja DTMF Device została 

zainstalowana. 
 

Komunikat Serial, KBD, Centr lub Serial, KBD, LEC oznacza, że 

zewnętrzna opcja sprzętowa została zainstalowana w Porcie B (panel tylni) 

(KBD = klawiatura). 
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STATUS 
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Battery Jeżeli opcjonalnie zainstalowano wewnętrzną baterię, to wyświetla jej 

napięcie. Tak długo jak bateria jest ładowana będzie wyświetlany 

komunikat Charging (Ładowanie). 
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HW REV 

 
Menu HW REV (przegląd sprzętu) wyświetla stan przeglądu kart wewnętrznych STABILOCK 4015 

(zawiera główne opcje sprzętowe). W przypadku konsultacji w firmie SCHLUMBERGER należy 

zabrać z sobą dane wyświetlane w tym okienku (zobacz także menu STATUS i CALBRT). 
 

 

Menu HW REV przykrywa wszystkie karty, których wersja stanu może wywierać wpływ na sposób 

pracy STABILOCK 4015 (np. nowe lub zmodyfikowane). W takich wypadkach poszczególne ustępy 

tekstowe w podręczniku zaznaczone są indeksem numerowym. Dodatek C (Rozdział 12) określa 

zgodnie z odpowiednim numerem czym różni się dana operacja. 
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CALBRT ___________________________  

Kalibracja ______________________________________________________________________________  

Procedury kalibracji zostały szczegółowo opisane w Rozdziale 1, "Kalibracja specyficzna". 

 

Samokontrola ____________________________________________________________________________  

Samokontrola trwa około 1 min i jest ważna podczas usuwania błędów uruchomienia.  

 

Przygotowanie Usuń wszystkie kable podłączone do Testera Komunikacyjnego
2)

. 

 

 

Wywołanie Umieść pasek kursora w polu Start Self-Check w menu CALBRT i 

samokontroli naciśnij <UNIT/SELECT>. Spowoduje to wyświetlenie okienka 

określającego,   czy   karty   zainstalowane   w   systemie pracują 

poprawnie (Rys. 4.12). 

 

Menu CALBRT uruchamia procedurę kalibracji lub samokontroli. 

 

  



 

 

 

 

Uruchomienie 

samokontroli 

 

 

 

 

Komunikaty z 

procedury 

samokontroli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przerwanie 

samokontroli 

 

 

 

 

Powrót do maski 

podstawowej 
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Naciśnij przycisk <RUN>. Spowoduje to wyświetlenie przycisku <STOP> i 

wywołanie pojedynczych procedur testujących, po których może wystąpić 

obliczenie pola STEP. Uwaga: Pojedyncze procedury trwają około 10 s. 
 

 

Po przetestowaniu kart, procedury samokontroli wypisują jeden z 

poniższych komunikatów: 

• OK → Karta pracuje poprawnie. 

• Not installed → Brak karty (niezainstalowania). 

• Related Test Failed → Karta ta nie powinna być testowana 

ponieważ inne karty - które są wadliwe - żądałyby aby wykonać 

to. 

• Failed → Karta jest uszkodzona. 
 

Samokontrola kończona jest sygnałem dźwiękowym i jednocześnie 

wyświetlany jest przycisk <RUN>. 
 

 

Samokontrolę można zakończyć w dowolnej chwili przez naciśnięcie 

przycisku <STOP>. Uwaga: Wykonywana procedura testująca musi zawsze 

być zakończona, co jest przyczyną kilkusekundowej zwłoki czasowej. 
 

 

Naciśnij <TX>, <RX> lub <DUPLEX>. 
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Co zrobić jeżeli samokontrola sygnalizuje uszkodzenie? 

Jeżeli samokontrola sygnalizuje, że jedna lub więcej kart jest wadliwych, to należy postępować zgodnie 

z następującymi punktami: 

1. Wykonaj całkowite wyzerowanie systemu (zobacz Rozdział 1), a następnie ponów 

samokontrolę. 

2. Jeżeli samokontrola ponownie sygnalizuje defekty, wypełnij formularz (kopię) i zadzwoń do 

najbliższego punktu serwisowego firmy SCHLUMBERGER lub autoryzowanej firmy 

serwisowej.  



 

 

4-34 
 

 STABILOCK 4015 Karta serwisowa 
(przykład) 

 

Nazwa i adres 

Telefon 

Magie Electronics 

1 Long Road 

Anytown 987654 

012/345678 

 Dane programowe 
Otwórz menu STATUS i wypełnij tabelkę 

 Serial number 0189029         Software version 1.00 

 Checksum ABOl           Installed options Duplex 

 Serial, KBD, Centr - - 

 Dane sprzętowe 
Otwórz menu HW REV i wypełnij tabelkę 

 Computer 00 Motherboard 00 

 Mod. Gen. 00            Front Panel 00 

 Demodulator 00 Interface 00 

 Duplex 00  ------------------- (Option) - 

 Synthesizer 00             Data Module - 
 RFUnit 01  

 Wynik samokontroli 
Otwórz menu CALBRT, wypełnij tabelkę i uruchom samokontrolę 

 Power Supply OK Demodulator Failed 

 Computer OK Duplex OK 

 Data Module Not Installed Synthesizer OK 

 Mod. Gen. OK • RFUnit Failed 

  ------ (Option) Not Installed 

 Symptomy uszkodzenia 
Poniższe pytania pozwolą na szybszą lokalizację uszkodzenia 

 Czy w teście wykryto błąd? Jeżeli tak, to w jakim teście? 

Błędny pomiar czułości odbiornika. 

 U ada występuje zawsze, czy tylko sporadycznie? Zawsze 

 Jak długo 4015 był używany zanim wystąpiło uszkodzenie? Około 30 min. 

 Czy używałeś programu systemowego? Jeżeli tak, to którego?   Tak, NMT 900 

 W jakim trybie i przy jakiej częstotliwości występuje uszkodzenie ?   RX 156 MHz 

 Jak był modulowany generator sygnałowy, kiedy wystąpiło uszkodzenie? 2.4 kHZ 

 Jaki jest poziom wyjściowy RF generatora sygnałowego, kiedy występuje uszkodzenie? 

2 mV 

 



 

 

 

Uwagi:      Uszkodzenie zostało po raz pierwszy zauważone po zastosowaniu interfejsu 

drukarki    

STABILOCK 4015 Karta serwisowa 
Nazwa i adres    
Telefon    

 Dane programowe  

 Otwórz menu STATUS i wypełnij tabelkę  

Serial number  Software version  

Checksum  Installed options  

 Dane sprzętowe  

 Otwórz menu HW REV i wypełnij tabelkę  

Computer  Motherboard  

Mod. Gen.  Front Panel  

Demodulator  Interface  

Duplex   ----- (Option)  

Synthesizer  Data Module  

RFUnit    

 Wynik samokontroli  

Otwórz menu CALBRT, wypełni. tabelkę i uruchom samokontrolę 

Power Supply  Demodulator  

Computer  Duplex  

Data Module  Synthesizer  

Mod. Gen.  RFUnit  

   ----- (Option)  

 Symptomy uszkodzenia  

Poniższe pytania pozwolą na szybszą lokalizację uszkodzenia 

Czy w teście wykryto błąd? Jeżeli tak, to w jakim teście? 

Wada występuje zawsze, czy tylko sporadycznie? 

Jak długo 4015 był używany zanim wystąpiło uszkodzenie? 

Czy używałeś programu systemowego? Jeżeli tak, to którego? 

W jakim trybie i przy jakiej częstotliwości występuje uszkodzenie  

Jak był modulowany generator sygnałowy, kiedy wystąpiło uszkodzenie? 

Jaki jest poziom wyjściowy RF generatora sygnałowego, kiedy występuje uszkodzenie? 
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ROZDZIAŁ 5 
 
 
 

STANDARDOWE URZĄDZENIA POMIAROWE  

  



 

 

5-1 
 

WPROWADZENIE  _____________________________________  
 

Niniejszy rozdział zapoznaje z pracą - za pomocą różnych przyrządów pomiarowych STABILOCK 

4015. W celu lepszego zrozumienia toru wewnętrznego sygnału AF, zaleca się przeczytać szczególnie 

dokładnie dwa podrozdziały 'Analiza sygnałów AF' i 'Generatory AF . 
 

Niniejszy rozdział jest podzielony na następujące podrozdziały : 

• przyrządy pomiarowe RF 

• przyrządy pomiarowe AF 

• przyrządy pomiarowe DC 

• testy systemowe ( selektywne wywołanie, tony A/B ). 
 

Dane techniczne są wypisane w Dodatku A. Zaleca się porównać szczegółowe wymagania 

zamieszczone w tym dodatku z ogólnymi spostrzeżeniami ( również dla 'słabych sygnałów 

wejściowych'). 
 

W wielu przypadkach STABILOCK 4015 będzie również umożliwiał uzyskanie informacji o jego 

zakresach parametrów (bez żadnej gwarancji dokładności !). 
 

Można znaleźć odpowiednie zakresy wartości przed wprowadzeniem danej wartości w pole. W tym 

celu należy zlokalizować odpowiednie pole i otworzyć je za pomocą <ENTER> (kursor miga w polu). 

Naciśnięcie <HELP> spowoduje wyświetlenie na ekranie monitora okna informacyjnego o 

wymaganym zakresie. 
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ZESTAWTENTE TESTU 

Poniżej pokazano test (rys.5.1) zestawiony do wykonywania pomiarów wszystkich standardowych 

parametrów radiowych. Zwykle testowanie przeprowadza się przy wykorzystaniu wspólnego gniazda 

wejściowo/wyjściowego RX/TX (dokładne wyniki). W przypadku pracy z sygnałami wejściowymi 

mniejszymi od -10 dBm lub dla wyjścia RF odpowiednio z poziomami większymi od -60 dBm, 

wygodniej jest zastosować gniazda TX SENS i RX HIGH. 

 

Rys.5.1 :Typowe zestawienie testu dla standardowych pomiarów RX / TX. W przypadku, gdy np. dla 

modulacji złożonych określamy zewnętrzny sygnał AF, to powinien on być doprowadzony do gniazda 

EXT MOD. 
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DOSTĘPNE PRZYRZĄDY POMIAROWE 
 

STABILOCK 4015 oferuje sześć przyrządów pomiarowych RF. Mierniki wskazówkowe pokazane są 

w dolnej połowie maski podstawowej, a jako przyrządy wskazujące daną wartość numeryczną 

wykorzystano pola wyświetlane w górnej połowie maski. Tylko analizator widma wykorzystuje 

oddzielną maskę. 
 

Oznaczenie 

przyrządu 

Znaczenie 

OFFSET Miernik odstrojenia RF 

Częstościomierz RF Częstościomierz RF 

PWR Miernik mocy RF 

MOD Miernik modulacji sygnału z generatora 

DEMOD Miernik modulacji odbiornika testującego 

Analizator widma Zobrazowuje widmo mocowe odbieranego sygnału 
Dostępne przyrządy pomiarowe RF STABILOCK 4015. 

 

Generator sygnałowy i odbiornik testujący STABILOCK 4015 udostępniają przyrządy pomiarowe RF 

(a także przyrządy pomiarowe AF). Od aktualnego stanu operacyjnego zależy, jakie przyrządy 

-   Oznacza , brak 

Wyświetlania w masce 

miernika wskazówkowego 

lub przyrządu AF. 

Maska Przyrząd lewy Przyrząd 

środkowy 

Pole 

wskaźnikowe 

TX PWR DEMOD Cz-ściomierz 

RF i miernik 

OFFSET 

Analizator widma 

RX MOD - Brak 

DUPLEX PWR MOD lub 

DEMOD 

Cz-ściomierz 

RF i miernik 

OFFSET 

 

Dostępne przyrządy testu 

RF zależnie od załączonego 

trybu operacyjnego TX , 

RX i DUPLEX. 

Puste miejsce do załączenia 

przyrządu z prawej strony 

jest przeznaczone pod 

przyrząd testujący AF. 



 

 

i 
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ODBTORNTK TESTUJĄCY 
 

ZASTOSOWANIE STANDARDOWE __________________________________________________. 
 

Odbiór i demodulacja sygnałów RF (AM, FM, OM). Pomiar zasadniczych parametrów RF i pomiary 

AF sygnału zdemodulowanego. 
 

MOŻLIWE ZMIANY ________________________________________________________________  

• Nastrojenia częstotliwości (strojenie ręczne lub automatyczne) 

• Rodzaju demodulacji 

• Szerokości pasma p.cz. IF 

• Reakcji blokady ( ang. squelch response ) 

• Częstotliwości i poziomu generatorów AF (patrz część 'Generatory AF'). Sygnału AF 

doprowadzonego do gniazda MODGEN. Sygnał ten może być wykorzystany do modulacji 

nadajnika radiowego. 
 

URUCHOMIENIE ODBIORNIKA TESTUJĄCEGO _______________________________________  
 

Wywołać maskę podstawową TX za pomocą <TX>. Ten automatyczny sposób uruchomienia 

odbiornika testującego wykonuje się jednocześnie ze zmianą trybu operacyjnego. 
 

USTAWIENIA ____________________________________________________________________  
 

Nastrojenia <FREQU> + wartość numeryczna + <ENTER> 

częstotliwości 

W miejsce częstotliwości nastrojenia może być również wprowadzony numer 

kanału (patrz rozdział 12, dodatek B). Automatyczne strojenie jest opisane w 

następnej części. 

Rys.5.2:Maska podstawowa TX do testowania nadajników. U góry znajdują się parametry testu i 

zmierzone odstrojenie częstotliwości, na dole mierniki wskazówkowe. 
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Rodzaj 

demodulacji 

 

 

 

Szerokość pasma 

p.cz. IF 
 

 

 

 

Uwaga 
 

 

 

Reakcja blokady 

(ang. squelch 

response) 
 

 

 

 

 

 

Uwaga 

<MENU> + <MOD-PAR> + {FM | AM | OM} + <MENU> 
 

Potwierdzenie : wyświetlenie maski wybranego rodzaju modulacji (np. 

TX). 
 

<MENU> + <MOD-PAR> + {80 kHz | 20 kHz | 9 kHz
0
} + <MENU> 

 

Szerokości pasma IF 20 kHz i 9 kHz
0
 są dostępne tylko w następujących 

przypadkach : 

• Gdy gniazdo TX SENS jest dołączone . 

• Przy demodulacji FM i OM. 

W przypadku, gdy gniazdo RX / TX jest dołączone i / lub demodulacja AM 

jest wybrana, szerokość pasma IF jest zawsze 80 kHz, bez względu na 

wartość oznaczoną krzyżykiem . 

 

Blokada może być przełączana i ustawiana oddzielnie dla gniazd RF 

KXTTX i TX SENS ; 

=>Włączanie blokady : otworzyć menu RF-PAR i oznaczyć krzyżykiem 

pozycję RX / TX i/lub TX SENS. 

=>Wyłączenie blokady : skasowanie krzyżyka . 

=>Ustawić blokadę : zlokalizować następne pole obok pozycji za pomocą 

kursora, ustawić porządany poziom reakcji blokady i zatwierdzić 

ustawienie przez <ENTER>. 
 

W przypadku zbyt wysokiego pziomu reakcji blokady analiza sygnału 

zdemodulowanego może być niemożliwa . 

 

 

Rys.5.3: Załączone menu RF-

PAR, wśród wielu narzędzi 

ustawienie blokady i szerokości 

pasma IF. 
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AUTOMATYCZNE STROJENIE ________________________________________________  

Oprócz strojenia ręcznego (ustawienie częstotliwości nastrojenia) odbiornik testujący może być 

również strojony automatycznie - do częstotliwości dołączonego sygnału RF. Upraszcza to np. pomiar 

mocy selektywnej, ponieważ miernik PWR będzie wskazywał zmierzoną wartość bezpośrednio po 

doprowadzeniu sygnału testowanego. Automatyczne strojenie może być aktywne cały czas, jako 

ustawienie standardowe; można tylko powracać do strojenia ręcznego w wyjątkowych przypadkach 

analogicznych do strojenia na jakiejś harmonicznej. 

Warunki 

graniczne 

 

 

Uwaga 
 

Uaktywnienie 

samo strojenia 

 

Wstrzymanie 

samo strojenia 
 

Praca z 

wykorzystaniem 

samo strojenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga 
 

 

Automatyczne strojenie zachodzi tylko wówczas, gdy spełnione są następujące 

warunki graniczne : 

• Sygnał jest dołączony do gniazda RX / TX, które musi być sprzężone 

• Pm>ok. 10mV(10dBm) 

Automatyczne strojenie jest skuteczne tylko w maskach podstawowych TX i 

DUPLEX (nie w ZOOM, oscyloskopu, masce analizatora, itp.). <MENU> + 

<RF-PAR> + {Auto Freq. Adj.} + <MENU> 
 

 

Usunąć krzyżyk z przed pozycji menu Autu Freq. Adj. za pomocą 

<UNIT/SELECT>. 
 

=>W przypadku, gdy warunki graniczne są satysfakcjonujące odbiornik 

testujący będzie dostrojony w ciągu ok. ls do podawanego sygnału 

testowanego RF. Pole Frequ wyświetla wartość częstotliwości, a wszystkie 

przyrządy wskazówkowe pełnią swoje zwykłe funkcje. Tylko miernik 

odstrojenia (pole Offset) jest nie wykorzystany (patrz 'Wymagania techniczne' 

poniżej). Ręczne dostrojenie odbiornika nie jest możliwe w tym stanie, 

ponieważ pole Fequ zbyt krótko wyświetla ustawienie. 

=>Przy ręcznym strojeniu odbiornika testującego należy wcześniej nacisnąć 

przycisk <FREQU>. W tym stanie miernik Offset jest również aktywny, 

ponieważ ustawienie w polu Frequ może być wykorzystane jako wzorzec. =>W 

przypadku, gdy odstrojenie przekracza ok. ±40 kHz (lub jeśli moc wejściowa 

wzrośnie powyżej ok. 10 mW), to odbiornik testujący będzie znów strojony 

automatycznie. 
 

W przypadku zmiany na inny tryb (np. analizator widma), wartość 

częstotliwości wybrana wcześniej przez <FREQU> będzie zawsze 

obowiązująca. 

 



 

 

Wymagania 

techniczne 

Tak długo, jak załączone jest automatyczne strojenie, odbiornik testujący będzie 

ciągle przeszukiwał zakres częstotliwości dołączonego TX dla sygnałów > 10 mW. 

Pole Freąu w tym stanie będzie mogło przyjmować wartości. Istnieje możliwość 

usłyszenia sygnału akustycznego, jeśli zostanie załączony odebrany zdemodulowany 

sygnał za pomocą <DEMOD>. 
 

W przypadku, gdy odbiornik znajdzie jakiś sygnał RF, dostroji się on dokładnie do 

jego nośnej (± 10 Hz). Sprawdzić to można porównując - o ile wartość częstotliwości 

dostrojenia różni się, od wartości częstotliwości ostatnio ustawionej w polu Freąu: 

Akcja Reakcja 

1 Pole Frequ wyświetla ustawione 

45.0000 MHz. Sygnał nośnej 

doprowadzonej do 

niedostrojonego odbiornika ma 

f=75.0000 MHz i P > lOmW, ale 

nie jest podłączony. 

Nie zostaną przebadane sygnały niniejsze od ok. 

10 mW. W ten sposób pole Frequ pozostanie 

przy poprzedniej nastawie, a pole Offset nie jest 

wyświetlane ponieważ 

offset = co . 

2 Dołączono sygnał nośnej. Odbiornik testujący dostroi się do nośnej. Pole 

Frequ wyświetla 75.0000 MHz i jest 

wyświetlane nowe pole. Brak pomiaru offset 

ponieważ jest on zbyt duży (»40kHz). 

3 Odłączono sygnał nośnej. Pole Frequ jest znów polem wewnętrznym i 

wyświetla 45.0000 MHz, ponieważ taka 

wartość była wprowadzona poprzednio ręcznie 

za pomocą <FREQU>. 

4 Dołączono sygnał nośnej i 

zatwierdzono wyświetlanie 

75.0000 MHz za pomocą 

<FREQU>. 
i 

Odbiornik testujący znów zostanie dostrojony 

do 75.0000 MHz. <FREQU> umożliwi dla tego 

odniesienia pomiar wartości odstrojenia. Pole 

Offset wyświetli 0 kHz odstrojenia, pole Frequ 

jest polem wewnętrznym. 

5 Odłączono sygnał nośnej. Pole Frequ kontynuuje wyświetlanie 75.0000 

MHz, ponieważ wartość ta została 

zatwierdzona. Pole Offset nie jest wyświetlane 

ponieważ offset = 0. 

6 Dołączono sygnał nośnej. Odbiornik testujący znów zostanie dostrojony 

do 75.0000 MHz. Odstrojenie < 40 kHz, a więc 

częstotliwość niewprowadzona przez 

<FREQU> jest obowiązująca; pole Offset 

natychmiast wyświetla 0 kHz odstrojenia. 

7 Zwiększono częstotliwość 

odbiornika testującego o 10 

kHz (pole FEQU). 

Pole Offset wyświetla odstrojenie do ok. 40 

kHz. Większe odstrojenia spowoduje start 

automatycznego przeglądania i stan taki jaki 

jest opisany wyżej w punkcie 2. 
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Przykład 
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• W przypadku, gdy odstrojenie przekroczy ok. ± 40 kHz (objaw prawidłowy), 

pole Frequ (pole wyświetlane od nowa) pokazuje częstotliwość dostrojenia. 

W tym miejscu jest to niewłaściwa wartość referencyjna dla miernika 

odstrojenia (odstrojenie > ± 40 kHz ), co powoduje, że jest on nieużyteczny. 

Miernik odstrojenia zostanie tak długo bezużyteczny, aż nie zatwierdzi się tej 

wartości jako referencyjnej za pomocą <FREQU> (odstrojenie « 0 kHz). 

Pole Frequ będzie znów w takim stanie, jakby było jakimś polem 

wewnętrznym ( automatyczne przyswajanie częstotliwości). 

• W przypadku, gdy odstrojenie znacznie przekracza ok. ± 40 kHz, odbiornik 

testujący będzie prawdopodobnie dostrojony do poprzedniego sygnału RF. 

W tym przypadku odbiornik testujący będzie odrzucał dokładne dostrojenie i 

samoczynnie się stroił do częstotliwości ustawionej w polu Frequ (pole 

Frequ będzie pozostawać polem wewnętrznym). W tym samym czasie 

miernik odstrojenia będzie aktywny, co powoduje, że w polu Offset będzie 

wyświetlane aktualne odstrojenie od częstotliwości nośnej. 
 

Następujące warunki wyz walenia ponownego przeszukiwania muszą być 

spełnione : 

•  P I N < o k . l 0 mW  

• pomiar odstrojenia częstotliwości > ok.± 40 kHz 
 

DOŁĄCZANIE GNTAZDA WEJŚCIOWEGO ___________________________________________  

Moc sygnału wejściowego będzie decydowała o wyborze gniazda RX / TX lub TX SENS. Gniazdo 

RX / TX jest przeważnie stosowane przy pomiarach stacjonarnych, a gniazdo TX SENS przy 

zdalnych pomiarach (indukowanie się sygnału w antenie). 
 

RX / TX Potwierdzenie: tylko czerwona dioda typu LED TX świeci się poniżej 

klawisza wyboru . 

Maksymalny pomiarowy poziom sygnału wejściowego RF = 150 W (z 

czasowym ograniczeniem). 

Uwaga !!! Jeśli zostanie wyświetlony komunikat REDUCE RF POWER, należy 

natychmiast zredukować moc do < 50 W (patrz również Rozdział 1). 
 

TX SENS Potwierdzenie: tylko czerwona dioda typu LED TX SENS' świeci się 

powyżej klawisza wyboru . 

Uwaga !!! Maksymalny pomiarowy poziom wejściowy RF = 0,1 W . 

PIN > 0,25 W spowoduje zniszczenie wejścia ! ! !  
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DOŁĄCZANIE SYGNAŁU MODULUJĄCEGO DO URZĄDZEŃ TESTOWANYCH 

W trybie TX sygnał AF może być wyprowadzony przez gniazdo wyjściowe MODGEN i doprowadzany 

do wejścia mikrofonu przy załączonej odpowiedniej pozycji menu. Źródłami sygnału są wewnętrzny 

generator AF GEN, DATA (opcja), generator 1-kHz lub zewnętrzny sygnał AF. 
 

Działanie generatorów AF (ustawiona częstotliwość i poziom, sygnał nakładany) są opisane w części 

'Generatory AF. 
 

Uwaga Jeśli są stosowane funkcje specjalne TX (rozdział 7), w pozycjach testu określa się sygnał 

modulujący - pobierany z gniazda MODGEN. 
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POMIARY STANDARDOWE W TRYBIE TX _______________________________________  

Pomiary RF 

Częstotliwość RF 

Odstrojenie częstotliwości 

Miernik mocy RF 

Modulacja Czułość 

modulacji Widmo RF 

 

=> patrz częstościomierz RF. => patrz miernik offset. 

=> patrz miernik mocy RF PWR. => patrz miernik 

modulacji DEMOD. => patrz rozdział 7, funkcje 

specjalne TX 'SENS*. => patrz analizator widma. 

 

Pomiary AF 

W przypadku, gdy odebrany, zdemodulowany sygnał jest podłączony, to przetworzony sygnał AF przez 

<DEMOD>, może być również badany : 

Poziom AF, => patrz miernik RMS / częstościomierz AF 

częstotliwość AF 

Modulacja- => patrz rozdział 7, funkcje specjalne 'AF RESP' 

charakterystyka częstotliwościowa 

Moc AF => patrz miernik mocy AF AF-Pwr 

Poziom rzeczywisty => patrz miernik poziomu rzeczywistego dB-REL 

Współczynnik zniekształceń        => patrz miernik współczynnika zniekształceń DINST 

Przebieg czasowy sygnału => patrz cyfrowy oscyloskop pamięciowy 

Kontrola słuchowa => patrz odbiornik kontrolny. 
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GENERATOR SYGNAŁOWY 

ZASTOSOWANIE STANDARDOWE ________________________________________ 

Emisja niemodulowanego lub modulowanego sygnału nośnej RF (AM, FM, ΦM). Jednoczesna 

kontrola sygnału modulującego lub pomiar zewnętrznego sygnału AF za pomocą przyrządów 

AF. 
 

WIELKOŚCI ZMIENIANE ________________________________________________  

• Częstotliwość nośnej, odstrojenie (offset) 

• Poziom wyjściowy, poziom dopasowany (EMF lub do 50 Ω), kompensacja zewnętrznego 

tłumienia 

• Rodzaj modulacji, modulacja częstotliwości, dewiacja / głębokość modulacji 

ZAŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE GENERATORA SYGNAŁOWEGO __________________  

Uruchamianie 
 
 
 

Wyłączanie 
 
 

Ponowne 

załączenie 

Wywołać maskę podstawową RX za pomocą <RX>. Następuje 

automatyczne uaktywnienie generatora sygnałowego po wykonaniu 

ostatniej operacji. 
 

<LEVEL> + <OFF> 

Potwierdzenie: pole Lev wyświetla OFF. 
 

<LEVEL> 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.5.4:Maska podstawowa RX 

wskaźnik ATT przypomina o 

kompensacji zewnętrznego 

tłumienia. 
 



 

 

I 
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USTAWIENIA ___________________________________________________________________  

Częstotliwość 

nośna 

 
 
 

Odstrojenie 
 
 
 
 

Poziom 

wyjściowy 
 
  
 
 
 
 
 
 

Uwaga 

<FREQU> + wartość numeryczna + <ENTER> 
 

Częstotliwość nośną można podawać również w numerach kanałów (patrz 

dodatek B). 
 

<FREQU> + <+> + <-> + wartość numeryczna + <ENTER> 
 

Ustawienie w polu Offset nie oddziaływuje na pole Frequ. Aktualna 

częstotliwość nośna jest sumą obu wartości. 
 

<LEVEL> + wartość numeryczna + <ENTER> 
 

=>Jeśli wartość numeryczna wymaga innej jednostki, zanim naciśnięty zostanie 

<ENTER> nacisnąć <UNIT/SELECT> + (dBm |dBu |p.V |mV |V} + 

<ENTER>. 

=>Minimalny/maksymalny poziom wyjściowy zależy od tego, do którego 

gniazda wyjściowego RF (RX/TX lub RX HIGH) jest dołączony sygnał. Dla 

AM maksymalny poziom wyjściowy jest mniejszy od 6 dB. 
 

Jeśli jest ustawiona kompensacja tłumienia (menu RF-PAR), obok pola 

ustawienia poziomu jest wskazówka ATT informująca o tym , że podniesiony 

jest poziom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.5.5:W przypadku , gdy 

ustawiony zostanie poziom 

wyjściowy RF, można wybrać 

jego jednostkę zależnie od 

wymagań. 

 



 

 

 

 

Poziom 

dopasowany 
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<MENU> + <RF-PAR> + {50Ω |EMF} + {MENU} 

Potwierdzenie: dodatkowe 50 Ω lub EMF pole Lev. 

=>Lev/ EMF = ustawienie poziomu dotyczącego napięcia źródłowego 

(EMF). Aktualny poziom wyjściowy jest zależny od każdorazowej 

impedancji obciążenia (dlatego nie ma tutaj dozwolonego poziomu 

wyjściowego z jednostką dBm). =>Lev/ 50 Ω = ustawienie poziomu 

dotyczącego napięcia na 

zaciskach obciążonych 50 Ω . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj 

modulacji 

 

 

Częstotliwość 

modulująca 

 

Dewiacja 

częstotliwości 

współczynnik 

głębokości 

modulacji 

Rys.5.6: Przy obciążeniu 50Ω EMF (Us) ma podwójną wartość napięcia 

zaciskowego Ut. 
 

<MENU> + <MOD-PAR> + {FM| <DM| AM} + <MENU>. Potwierdzenie: 

Nagłówek maski pokazuje obrany rodzaj modulacji (np. RX FM). 

<MODFREQU> + wartość numeryczna + <ENTER>. 

<MOD> + wartość numeryczna + <ENTER>. 

W zależności od wybranego rodzaju modulacji jest ustawiana dewiacja 

częstotliwości (w kHz), dewiacja fazy (w rad) lub współczynnik głębokości 

modulacji (w %). 

=>Po naciśnięciu przycisku <MOD> zostanie automatycznie uaktywniony 

generator wewnętrzny GEN (odłączenie przez naciśnięcie przycisku <GEN>). 

=>Jednoczesna modulacja z generatora 1-kHz i generatora DATA : patrz 

'Generatory AF. 
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Kompensowanie 

zewnętrznego 

tłumienia. 

Uwaga 

Uwaga 

=>Tłumienie (tłumienie przewodów, tłumika zewnętrznego) powodujące straty 

poziomu na wejściu antenowym badanego obiektu będzie kompensowe 

automatycznie po następujących ustawieniach: 
 

<MENU> + <RF-PAR> + {Preatt xx.x dB} + <ENTER>. 
 

xx.x = pole do zapisania kompensowanej wartości. Zapisana tu wartość musi 

odpowiadać dokładnie zewnętrznemu tłumieniu. 
 

Kompensacja zewnętrznego tłumienia działa tylko wtedy, gdy dołączone jest 

gniazdo RF RX/TX ! 

=>Pole wewnętrzne wyświetla teraz poziom wyjściowy, który podaje 

bezpośrednio na wejście antenowe badanego obiektu (jednocześnie wartość 

poziomu na gnieździe RX/TX jest powiększona o kompensowaną wartość). 

=>Uwaga ATT za polem wewnętrznym Lev wskazuje, że jest załączona 

kompensacja zewnętrznego tłumienia. 
 

Umowna kompensacja zewnętrznego tłumienia ma znaczenie dla generatora RF 

(poziomu wyjściowego RF) i odbiornika testującego (miernik mocy RF PWR) 
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DOŁĄCZANIE GNIAZD WYJŚCIOWYCH RF 

W zależności od wymaganego poziomu wyjściowego, należy się zdecydować, które gniazdo 

wyjściowe będzie dołączone RX/TX ,czy też RX HIGH: 
 

RX/TX Potwierdzenie: tylko zielona dioda typu LED świeci się poniżej klawisza 

wyboru. 

Poziom wyjściowy RF= -130 dBm ... -60 dBm (0,14 ... 447 µV EMF) 
 

RX HIGH Potwierdzenie: tylko zielona dioda typu LED świeci się powyżej klawisza 

wyboru. 

Poziom wyjściowy RF= -70 dBm ... +13 dBm (141(µV ... 2V EMF). 
 

Niedopuszczalne ustawienie wartości poziomu w polu Lev dla podłączonego gniazda wyjściowego RF 

zostanie odrzucone. 
 

Przy modulacji amplitudy maksymalny poziom wyjściowy RF jest o 6 dB mniejszy. 
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BADANIE MODULACJI ________________________________________ ___ ________________  

Uruchamianie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomiary 

modulacji 
 

 

 

 

 

Pomiary 

poziomu 

 

Pomiary 

zniekształceń 

 

 

 

Kontrola 

słuchowa 

 

 

Kontrola 

wizyjna 

<RX MOD/MODGEN> załącza miernik modulacji MOD i dołącza 

jednocześnie sygnał modulujący do analizatora sygnałów AF STABILOCK 

4015. 
 

Potwierdzenie: zielona dioda typu LED świeci się powyżej <RX 

MOD/MODGEN>. 
 

<RX MOD/MODGEN> nie ma wpływu na zasilanie sygnałem modulującym 

generatora sygnału RF. 
 

=>Przyrząd MOD wyświetla szczytowe wartości modulacji sygnału nośnej 

STABILOCK 4015 (w zależności od wybranego rodzaju modulacji : kHz, rad 

lub %). Szczególnie przydatny jest MOD do odczytów przy modulacji grupą 

falową. 

=>Po naciśnięciach <ZOOM> +<MENU> + {Mod/Demod} + <MENU> 

zobrazowana zostaje symetria modulacji (powrót za pomocą <RX>). 
 

Przyrząd mierzący wartość skuteczną RMS wyświetla poziom sygnału 

(sygnałów) modulującego(-cych). 
 

Dwufunkcyjny przycisk <SINAD / DIST> wywołuje miernik współczynnika 

zniekształceń. 

 

Potwierdzenie: świeci się dioda typu LED- DIST. 
 

Sygnał modulujący jest słyszalny przez głośnik wewnętrzny . Wyjście 

słuchawkowe z regulacją głośności - z gniazda PHONE - umożliwia również 

kontrolę słuchową. 
 

<SCOPE> 

Oscyloskop przedstawia przebieg(-i) czasowy(-e) sygnału(-ów) modulującego(-

cych). Powrót do maski podstawowej RX za pomocą <RX>. 

 

Rys.5.7:W przypadku, gdy 

generator sygnałowy jest 

modulowany grupą falową 

miernik MOD pokazuje 

sumaryczną modulację. 
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POMTARY STANDARDOWE W TRYBIE RX ___________________________________________  
 

Pomiary RF 
 

Czułość odbiornika    =>patrz miernik SINAD i rozdział 7, funkcje specjalne RX 'SENS'. 
 

Szerokość pasma     =>patrz rozdział 7, funkcje specjalne RX 'BANDW. IF i 

odstrojenie 
 

Odpowiedź  =>patrz rozdział 7, funkcje specjalne RX 'SQLCH . 
blokady szumów 
 

 

Pomiary AF 
 

Dołączony do gniazda VOLTM sygnał AF odbiornika jest za pomocą <VOLTM> poddawany 

przetwarzaniu w analizatorze AF, co pozwala wykonać pomiary parametrów technicznych tego 

sygnału AF - w obecności sygnału RF : 
 

Poziom AF, 

częstotliwość AF 
 

Charakterystyka 

m.cz. odbiornika 
 

Moc AF 
 

Poziom 

rzeczywisty 
 

Współczynnik 

zniekształceń 
 

Kształt sygnału 
 

Podsłuch 

=>patrz przyrząd RMS/częstościomierz AF. 

=>rozdział 7, funkcje specjalne RX 'AF RESP'. 

=>patrz miernik mocy AF AF-Pwr. 

=>patrz miernik poziomu rzeczywistego dB-REL. 
 

 

=>patrz miernik zniekształceń DIST. 
 

=>patrz cyfrowy oscyloskop pamiętający. 
 

=>Podsłuch sygnału AF przez wewnętrzny głośnik. Kontrola słuchowa za 

pomocą słuchawek dołączonych do gniazda PHONE. 
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Notatki : 
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ODSTROJENIE RF - MTERNTK OFFSET 

Miernik odstrojenia (pole Offset) wyświetla różnicę pomiędzy aktualną częstotliwością nośną sygnału 

wejściowego i częstotliwością dostrojenia odbiornika testującego. 
 

 

 

Rys.5.8:Pole Offset wyświetla 

różnicę pomiędzy częstotliwością 

dołączonego sygnału RF i 

częstotliwością dostrojenia 

odbiornika testującego. 

Uruchamianie => Wywołać maskę podstawową TX lub DUPL. 

=> Wybrać gniazdo TX SENS lub RX/TX i zasilić je sygnałem testowanym RJF 

(zwróć uwagę na P max). Silnie modulowany sygnał testowany może sfałszować 

wynik pomiaru! 

 => Sprawdzić, czy automatyczne dostrojenie jest aktywne, czy nie (pozycja 

menu Auto Frequ. Adj. w menu RF-PAR; patrz również część 'Odbiornik 

testujący'). 

 => W menu RF-PAR ustawialna szerokość pasma IF (pozycja menu BW 

TXSens) ogranicza zakres pomiarowy odstrojenia do około połowy szerokości 

pasma IF (tylko w przypadku gdy sygnał jest doprowadzony do wejścia TX 

SENS). W związku z tym istnieje możliwość pomiaru odstrojenia przy 

dokładnym pokryciu kanałami selektywnymi. 

Procedura 

pomiarowa 

 

Z automatycznym dostrojeniem Bez automatycznym dostrojeniem 

Skoro    tylko    sygnał nośnej 

zostanie    dołączony    (P>ok. 10 

MW, zasilanie gniazda RX/TX), pole  

Frequ  wyświetli aktualną wartość 

częstotliwości nośnej. 

Wywołać za pomocą <FREQU> 

miernik odstrojenia,  a w polu Frequ   

*)   ustawiona zostanie planowana 

wartość częstotliwości. 

Odczytać     w     polu Frequ 

odstrojenie częstotliwości. 

Wpisać     przewidywaną wartość 

częstotliwości nośnej w pole Frequ. 

Inne ustawienia są niepotrzebne. 

Odczytać w polu Frequ odstrojenie 

częstotliwości. 

*) W masce podstawowej DUPLEX należy odszukać najpierw pole Freąu 

(odbiornika testującego) za pomocą kursora, a następnie pole Freąu (generatora 

sygnałowego), które można zamknąć za pomocą <ENTER>. 
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Wyświetlanie 
 

 

 

 

 

 

 

Opcje 

=>Pole wewnętrzne Offset pokazuje odstrojenie częstotliwości sygnału 

doprowadzonego w odniesieniu do częstotliwości dostrojenia odbiornika 

testującego. 

=>Odstrojenie częstotliwości > ok. 40 kHz :Wyświetlane jest ------------  

=>Sygnał wejściowy za mały : Wyświetlane jest --------------- (poddane próbie 

ustawienie większe od szerokości pasma IF). 
 

=> Po naciśnięciu <ZOOM> + <MENU> + {Offset} + <MENU> miernik 

odstrojenia wyświetlany będzie na całym ekranie monitora(powrót za 

pomocą <TX> lub <DUPL>). 
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CZESTOŚCIOMIERZ RF ______________  

Częstościomierz RF jest uaktywniony w maskach podstawowych TX i DUPLEX, skoro tylko zamiast 

ręcznego strojenia zostanie załączone automatyczne strojenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uruchomienie =>Wywołać maskę podstawową TX lub DUPLEX =>Przy pomocy klawisza 

wyboru dołącz gniazdo RX/TX (tylko w tym przypadku możliwe jest 

wywołanie częstościomierza RF). 

 

Uaktywnienie 

automatycznego 

wywołania 

<MENU> + <RF-PAR> + {Auto Frequ. Adj.} + <MENU>. 

 

Dołączenie sygnału 

testowanego 

Dołączyć sygnał testowany do gniazda RF RX/TX ( P min ok. 10 dBm, 

zwrócić uwagę na P max !). 

 

Procedura 

pomiarowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga 

 

=>Dalsze ustawienia są zbędne. Pole Frequ wyświetla natychmiast w 

postaci numerycznej wartość częstotliwości doprowadzonego sygnału    RF 

(niedokładność : 10 Hz). 

=>Odbiornik testujący jest dostrojony do sygnału RF, umożliwia on . 

natychmiastowe odczytanie innych wartości pomiarowych, np. 

mocy i modulacji sygnału testowanego za pomocą 

przyrządów testujących. =>Odbiornik testujący powinien pozostawać 

nastrojony na 

częstotliwość pomiarową której wyświetlaną wartość 

zatwierdza się za pomocą <FREQU>. Potwierdzenie: 

pole Offset pokazuje pomierzoną wartość      odstrojenia (patrz 

również część 'Odbiornik testujący'). 
 

Jeśli nie będzie wartości częstotliwości przy pomiarach urządzenia 

radioelektronicznego z jednego gniazda (tryb DUPLEX), naciskając 

<LEVEL> + <OFF> + <LEVEL> usuwa się tą blokadę (chwilowe odłączenie 

generatora sygnałowego). Blokada występuje przy niekorzystnych poziomach 

granicznych ( poziom TX - poziom RX < 80dB). 

Rys.5.9: Automatyczne 

strojenie jest załączone , 

pole Frequ wyświetla 

pomierzoną wartość 

częstotliwości. 
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Wyświetlanie      =>Pole Frequ pokazuje pomierzoną wartość częstotliwości. 

=>Poziom wejściowy < ok. 10 dBm : wyświetlane jest -----------  

                      =>fRF ≠ 1,45 MHz ... 1000 MHz : wyświetlane jest ----------------------  
 

Wyłączanie W menu RF-PAR ustawiony przed pozycją Auto Frequ. Adj krzyżyk częstościomierza 

ponownie wykasować za pomocą <UNIT/SELECT>. 
 

Opcje Dla pomiarów częstotliwości sygnałów nie ciągłych (synchronizacja) 

jest do dyspozycji specjalna funkcja TX / DUPLEX F-BRST 
5)

. 
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MOC RF- MIERNIK PWR 

Miernik mocy RF PWR mierzy selektywnie w paśmie 80 kHz. Wyszczególnioną dokładność pomiaru 

zapewnia on, w przypadku gdy - odbiornik testujący był dostrojony do sygnału testowanego z 

odstrojeniem nie większym niż ± 3 kHz. Dla sygnałów testowanych z FM i OM zostanie pomierzona 

średnia wartość mocy RF. Dla sygnałów z AM może zostać pomierzona dodatkowo szczytowa wartość 

mocy. Jako jednostki wykorzystuje się W i dBm do wyboru. Miernik wskazówkowy PWR występuje na 

stałe w maskach podstawowych TX i DUPLEX. 
 

 

 

 

 

Rys.5.10:Miernik mocy RF -

PWR mierzy selektywnie. 

Dlatego odbiornik testujący 

musi być dostrojony do 

częstotliwości sygnału 

testowanego. 

=>W celu osiągnięcia maksymalnej dokładności należy przeprowadzić 

kalibrację (patrz rozdział 1). =>Wybrać gniazdo RF TX SENS lub RX /TX i 

doprowadzić sygnał 

testowany (zwrócić uwagę na Pmax !). Doprowadzony sygnał testowany     z 

AM nie powinien być modulowany. =>Ustawić w polu wewnętrznym Frequ 

częstotliwość dostrojenia (lub 

dostroić odbiornik testujący automatycznie, patrz również rozdział 'Odbiornik 

testujący'). Odstrojenie nie powinno przekraczać ± 3 kHz (w    przeciwnym 

razie wystąpią błędy pomiarowe)! 

Wybór jednostek 

i trybów 

pomiarowych 

 

 

 

Procedura 

pomiarowa 

 

Uwaga 

=>Pomiar wartości średniej (przy FM/ OM/ AM): <MENU> + <RF-PAR> + 

{mW/W | dBm} + <MENU> (pozycja menu Peak nie powinna być 

oznaczona krzyżykiem przy 

AM). 

=>Pomiar wartości szczytowej (tylko przy AM): 

<MENU> + <RF-PAR> + {mW/W | dBm} + {Peak} + <MENU> 
 

Dalsze ustawienia są niepotrzebne, przyrząd PWR wyświetla natychmiast 

wartość mocy dołączonego sygnału RF z wybraną dla niej jednostką. 

Przy pomiarze harmonicznych niedopuszczalne jest automatyczne strojenie 

(pozycja Auto Freq. Adj w menu RF-PAR nie powinna być oznaczona 

krzyżykiem), ponieważ w przeciwnym razie nastąpi przymusowe dostrojenie do 

fali podstawowej. 

 

Uruchomienie 
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Wyświetlanie 
 

 

 

 

 

 

Uwaga !!! 
 

 

 

Kompensacja 

tłumienia 

zewnętrznego 

=>Miernik wskazówkowy ułatwiający odczyty i dodatkowy wskaźnik 

wartości numerycznej z automatycznie ustawianym zakresem 

pomiarowym. 

=>PIN dla gniazda TX SENS > 100 mW : wyświetlane jest »»> 

=>PIN dla gniazda RX / TX > 150 W : wyświetlane jest »»> 

=>Sygnał wejściowy za mały : wyświetlane jest ----------  

 

Z chwilą wyświetlenia (przy zasilaniu gniazda RX / TX) komunikatu 

REDUCE RF POWER , zmniejszyć natychmiast moc zasilającą gniazdo do P 

< 50 W. 
 

Wynikowa wartość pomiarowa zostanie wytworzona na podstawie znanego 

tłumienia zewnętrznego (tłumienie przewodów, zewnętrznych tłumików). Po 

następujących ustawieniach znane tłumienie zewnętrzne będzie 

kompensowane: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga 
 

 

 

 

Opcje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

<MENU> + <RF-PAR> + {Preatt x x x  dB} + <MENU> 
 

xx.x = pole wewnętrzne dla kompensowanej wartości. Wpisana w to pole 

wartość musi dokładnie zgadzać się z wartością zewnętrznego tłumienia. 

Następnie mianowany jest wynik pomiaru mocy RF, która wytwarza poziom 

bezpośrednio na wejściu. Uwaga ATT w nagłówku miernika wskazówkowego 

informuje o tym, że jest ustawiona kompensacja zewnętrznego tłumienia. 
 

Kompensacja tłumienia zewnętrznego może być urzeczywistniona tylko wtedy, 

gdy dołączone jest gniazdo RF RX / TX ! Kompensowana wartość będzie 

automatycznie dopasowywać generator sygnałowy i spowoduje odpowiednie 

podniesienie poziomu wyjściowego. 
 

=>Po naciśnięciach <ZOOM> + <MENU> + {RF Power} + <MENU> przyrząd 

będzie wyświetlany na całym ekranie monitora (powrót za pomocą <TX> lub 

<DUPL>). 
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MIERNIK MODULCJI -MOD 

Miernik wskazówkowy MOD wyświetla głębokość / dewiację modulacji generatora sygnałowego. Jest 

on szczególnie użyteczny przy pomiarach modulacji grupą falową. W masce podstawowej RX miernik 

modulacji MOD pozostaje ustawiony z lewej strony, a w masce podstawowej DUPL w środku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uruchamianie Wywołać maskę podstawową RX lub DUPL. =>Ustawić   generator   

sygnałowy   (częstotliwość   nośną poziom, modulacje). 

 

Wywołanie Nacisnąć <RX MOD / MODGEN> 
 

Potwierdzenie: świeci się zielona dioda typu LED powyżej przycisku. 

Procedura 

pomiarowa 
Dalsze ustawienia są niepotrzebne. Przyrząd MOD wskazuje szczytową wartość 

chwilowej modulacji. Natychmiast po ustawieniu poziomu wybranego 

generatora modulującego (GEN, DATA, EXT MOD) następują pomiary. 

 

Wyświetlanie Miernik wskazówkowy ułatwiający odczyty i dodatkowy wskaźnik wartości 

numerycznej z automatycznie ustawianym zakresem pomiarowym. 

 

Opcje Po ustawieniach <ZOOM> + <MENU> + {Mod / Demod} + <MENU> 

przyrząd będzie wyświetlany na całym ekranie monitora i wskazywał będzie 

dodatnią i ujemną wartość szczytową (powrót za pomocą <RX> lub <DUPL>). 

 

Rys. 5.11 :Miernik modulacji 

MOD wyświetla chwilową 

modulację generatora 

sygnałowego (wartość 

szczytować 
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Notatki : 
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MTFRNTK MODULACJI - DEMOD 

Miernik wskazówkowy DEMOD mierzy głębokość / dewiację odebranego sygnału (wartość 

szczytową). Jest on zawsze aktywny w masce podstawowej TX. W masce podstawowej DUPLEX 

możliwe jest jego przywołanie za pomocą <DEMOD>. Przy silnie zniekształconym sygnale FM (np. 

szumy, nakładanie się sygnałów FM) może zostać użyty dodatkowo miernik RMS do pokazania 

modulacji znamionowej. 

Uruchomienie :=>W celu uzyskania maksymalnej dokładności pożądane jest przeprowadzenie 

kalibracji (patrz rozdział 1). 

=>Przywołać maskę podstawową TX lub DUPLEX (w trybie DUPLEX miernik 

modulacji wywołuje się za pomocą <DEMOD>). 

=>Wybrać gniazdo RF TX SENS lub RX/TX i dołączyć do niego mierzony 

modulowany sygnał RF (zwrócić uwagę na P^ !). 

=>Ustawić w polu Frequ. częstotliwość dostrojenia (lub dostroić automatycznie     

odbiornik     pomiarowy     przy wykorzystaniu częstościomierza RF). 

=>W menu AF-PAR pozycja Demod Rangehold nie powinna być oznaczona 

krzyżykiem. 

=>Przy doprowadzonym do gniazda TX SENS sygnale FM / OM, skontrolować 

ustawioną w menu AF-PAR szerokość pasma IF (patrz również podrozdział 

'Odbiornik testujący'). Szerokość pasma IF mniejsza od 80 kHz może zbyt 

mocno ograniczać widmo dołączonego sygnału zmodulowanego (błąd 

pomiarowy). Ryzyko ograniczenia wzrasta ze wzrostem częstotliwości 

modulującej i zwiększaniem głębokości modulacji sygnału mierzonego. 
 

Procedura 

pomiarowa. 
Dalsze ustawienia są niepotrzebne. Przyrząd DEMOD pokazuje wartość 

szczytową chwilowej modulacji. 

 

Rys.5.12Miernik DEMOD 

pokazuje modulację 

odebranego sygnału. 



 

 

5-29 
 

Wyświetlanie      =>Miernik wskazówkowy ułatwiający odczyty i dodatkowy wskaźnik wartości 

numerycznej z automatycznie ustawianym zakresem pomiarowym. 

=>Przesterowanie: wyświetlane jest »»> 
 

Pomiar symetrii  Po ustawieniach <ZOOM> + <MENU> + {Mod / Demod} + <MENU> 

modulacji przyrząd będzie wyświetlany na całym ekranie monitora i wskazywał 

będzie dodatnią i ujemną wartość szczytową (powrót za pomocą <TX> lub 

<DUPL>). 
 

Pomiar Naciskając w trybie ZOOM przycisk <PEAK> (uwypukla się przycisk 

peak-hold funkcyjny)  powodujemy  rozpoczęcie  fazy  pomiarowej,  w której 

(tylko dla rejestrowana jest wartość szczytowa sygnału z wyjścia detektora - 

FM/ΦM)     maksymalny dodatni / ujemny szczyt modulacji. Przed pomiarem na ekranie 

monitora pokazane jest okno informacyjne. Naciśnięcie jednego z pozostałych 

przycisków początkuje fazę pomiarową. Miernik wskazówkowy pokazuje teraz 

zarejestrowane wcześniej w fazie pomiarowej maksymalne dodatnie / ujemne 

szczyty modulacji. Naciskając ponownie przycisk <PEAK> przechodzimy do 

kontynuowania ciągłych pomiarów. 
 

Uwaga Z  demodulatorem sygnałów FM był  sprzężony detektor wartości 

szczytowej DC. Odstrojenie sygnału pomiarowego od jego planowanej wartości 

(wyświetlane w polu wewnętrznym Offset) wnosi dodatkowo w peak-hold swoją 

wartość. 
 

m Przykład: Modulacja = ± 2,4 kHz , odstrojenie = +1,2 kHz 

Wyświetlanie (bez peak-hold): ~ ± 2,4 kHz 

Wyświetlanie (z peak-hold): +3,6 kHz / -1,2 kHz 
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Tłumienie 

nałożonych 

zakłóceń (tylko 

przy FM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga 

Problem: Szybkie zaniki częstotliwości w przyrządzie DEMOD, spowodowene 

są nałożonymi zakłóceniami lub bardzo słabym sygnałem wejściowym 

odbiornika. 

 
Rys.5.13:Przyrząd DEMOD wyświetla szczytowe odchylenia B częstotliwości 

doprowadzonego sygnału z nałożonymi nań zakłóceniami impulsowymi. Za 

pomocą miernika RMS możliwe jest wyświetlenie chwilowej, nominalnej, 

szczytowej wartości odchylenia częstotliwości A. 
 

Środek zaradczy: Sygnał zdemodulowany mierzyć za pomocą miernika RMS 

(eliminuje to interferencje); wyświetlony za pomocą miernika RMS rezultat 

powinien być pomnożony przez współczynnik 1,414 , aby otrzymać pierwotne 

szczytowe odchylenie. Niezbędne ustawienia: 
 

<DEMOD>+ <MENU>+ <AF-PAR>+ {Demod RMS Dev}+ <MENU> 
 

Potwierdzenie: uwaga Dev w nagłówku miernika RMS. 
 

Miernik RMS pokazuje teraz zamiast wartości napięcia przetoczoną szczytową 

wartość odchylenia częstotliwości odbieranego sygnału. 
 

Przedstawiona korekcja jest właściwa tylko przy sinusoidalnym sygnale 

modułu;ącym ! Jeśli za pomocą przycisku <VOLTM> lub <RX MOD / 

MODGEN> będzie dołączony do badania sygnał AF o różnym kształcie od 

sinusoidalnego, to miernik RMS spełnia swoją standardową funkcję. 
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Notatki : 
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ANALIZATOR WTDMA _______________________________  

Analizator widma STABILOCK 4015 wyświetla w oknie o wymiarach 7,5cm x 4,5cm widmo mocy 

odbieranego sygnału RF (parametry techniczne : patrz dodatek A). Przykład zastosowania: wielokrotne 

badanie pokrycia zakresu częstotliwościowego, analiza rozkładu widmowego sygnałów nośnych lub 

określenie częstotliwości nieznanego sygnału o małej mocy. 
 

WYWOŁYWANIE ANALIZATORA _________________________________________________  

Uruchamianie =>Za pomocą przycisku <TX> ustawić tryb TX. 

=>W menu MOD-PAR ustawie pożądany rodzaj modulacji (możliwość 

podsłuchu sygnału modulującego). =>Dołączyć sygnał mierzony RF do 

gniazda RX / TX lub TX SENS 

(zwrócić uwagę na Pmax !) i za pomocą klawisza wyboru dołączyć 

odpowiednie gniazdo. 

 

Wywołanie Nacisnąć przycisk funkcyjny <ANALYZ>. Powoduje to skasowanie maski 

podstawowej TX na ekranie monitora i przejście do przedstawionej na całym 

ekranie maski analizatora. Przyciski funkcyjne odpowiadają nowym ważnym 

dla działania analizatora funkcjom. Przycisk <MENU> proponuje obecnie okna 

menu do wyboru poziomu odniesienia i rozstawu częstotliwości granicznych 

(zakresu częstotliwościowego) okna. 

Uwaga: 
 

 

 

Powrót 

 

Wywołanie analizatora uaktywnia przymusowo automatyczny dodatkowy 

regulator (menu AF-PAR, krzyżyk przed pozycją menu Demod Rangehold 

będzie automatycznie skasowany). 
 

<TX>, <DUPL> lub <RX> powodują powrót do odpowiedniej maski 

podstawowej. Ustawiona ostatnio częstotliwość środkowa w masce analizatora 

będzie zaadaptowana w masce podstawowej TX lub DUPLEX, tak że 

natychmiast po powrocie będą możliwe pomiary. 

Rys.5.14: Reprezentacja 

widma mocy sygnału RF za 

pomocą analizatora widma. 
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USTAWIENIA ________________________________________________________________  

Częstotliwość 

środkowa 

Pożądaną częstotliwość (numer kanału) wpisać w polu wewnętrznym Center 

(zatwierdzić przez <ENTER>) lub ustawić ręcznie za pomocą pokrętła. 

 

Uwaga Częstotliwość środkowa ustawiona poza granicami zakresu częstotliwości 

zostanie odrzucona. W menu NoL/U pozycja RX i TX independent powinna być 

oznaczona krzyżykiem. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerokość okna <MENU> + <SPAN> otwiera okno menu przeznaczone do zmian szerokości 

okna (w oknie analizatora odcinek osi częstotliwościowej może być określony 

od 0,25 do 10 MHz). <MENU> zamyka okno menu i ustawia wybraną 

szerokość okna. 
 

Potwierdzenie: wyświetlanie okna o szerokości zaznaczonej w menu Span. 

 

Rys: 5.16: Szerokość okna (zakres) odpowiednia do rozkładu częstotliwości na 

oznaczonym odcinku. 
 

Przykład Center = 100.0000 MHz, Span = 10 MHz . 

Analizator pokazuje widma sygnałów na odcinku 95 MHz ... 105 MHz 

(Rozdzielczość: 40 kHz/pixel). 

Rys.5.!5:Wymagana częstotliwość środkowa przedstawiona na odcinku osi 

częstotliwościowej analizatora. 
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Poziom 

odniesienia 

<MENU> + <LEVEL> przywołuje okno menu do zmian poziomu odniesienia. 

W zależności od dołączonego gniazda wejściowego można poziom odniesienia 

ustawić od +50 dBm do +10 dBm lub od 0 dBm do -50 dBm. <MENU> zamyka 

okno menu i ustawia zmienioną wartość poziomu odniesienia. 
 

Potwierdzenie: pole wewnętrzne Ref. Lev pokazuje poziom odniesienia. 
 

Poziom odniesienia jest zależny od czułości wejściowej analizatora. Dowolnie 

mały poziom odniesienia powinien być większy od czułości. Poziom odniesienia 

jest tak dobrany, że nawet silne składowe w widmie nie osiągają jeszcze górnego 

krańca okna analizatora. Zapobiega to przesterowaniu i jednocześnie umożliwia 

optymalne wykorzystanie szerokości okna analizatora. 

Uwaga Oprócz tego w ustawionym zakresie częstotliwości nie powinny występować 

składowe widmowe przekraczające poziom odniesienia, ponieważ mogą one 

również przesterować analizator (szerokopasmowy stopień wejściowy). 
 

FUNKCJE ANALIZATORA  ________________________________________________________  
 

Ciągła obserwacja widma (CONTIN) 

<CONTIN> realizuje ciągłą, zrytmizowaną czasem ekspozycji (< 2,5 s) aktualizację rozkładu 

widmowego sygnałów. Niniejsza funkcja standardowa umożliwia przeglądanie zakresu częstotliwości, 

albo rejestrację widma sygnałów nadawanych w czasie przeglądu. 
 

Zatrzymana obserwacja widma (FREEZE) 

Przycisk funkcyjny <FREEZE> zatrzymuje w danej chwili czasowej przeprowadzane badanie rozkładu 

widmowego sygnałów na ekranie monitora (przycisk funkcyjny zostanie uwydatniony). Rozkład 

będzie aktualizowany ponownie w sposób ciągły jeśli zostanie naciśnięty <CONTIN>. Funkcja 

FREEZE może być wykorzystana również wówczas, gdy zachodzi potrzeba zatrzymania widma ze 

stacji nadającej krótkie komunikaty. Po uaktywnieniu funkcji FREEZE możliwe jest określenie 

częstotliwości i odebranej mocy za pomocą funkcji MARKER również wówczas, gdy dana stacja 

przestała nadawać. 
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Pojedynczy pomiar ( 1-SHOT) 

Przycisk funkcyjny <l-SHOT> realizuje jednorazowy pomiar i zatrzymuje na ekranie rozkład widmowy 

sygnałów. Jednorazowy pomiar ma znaczenie, w przypadku gdy wywoływane są programy AUTORUN 

lub, gdy przez szynę poleceń JJEEE np. definiowane są punkty czasowe. Po naciśnięciu <CONTIN> 

powraca się znów do ciągłego przeglądania widma. 
 

Określanie parametrów widmowych (MARKER) 

Uruchamianie      Przycisk funkcyjny <MARKER> przywołuje w masce analizatora wskaźnik (linia 

przerywana), pole wewnętrzne Marker i przycisk funkcyjny <TUNE>. 

Określanie 

parametrów 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga 

Położenie wskaźnika może być zmieniane za pomocą pokrętła. Pole wewnętrzne 

Marker pokazuje częstotliwość i odebraną moc, dokładnie wskazanej za pomocą 

linii przerywanej składowej w widmie (jednostka pomiarowa mocy dBm). Skok 

częstotliwości przy pokręceniu pokrętłem zależy o wybranej szerokości okna (w 

menu Span). Do pomiarów harmonicznych analizator jest przydatny tylko w 

ograniczonym zakresie. Niedokładności pomiarowe występują przy szczególnie 

silnych sygnałach wejściowych ( P > + 40 dBm ). Ustawiona kompensacja 

zewnętrznego tłumienia w menu RF-PAR (pole Preatt) - nie obowiązuje w trybie 

analizatora. Uwzględnia się to przy ocenianiu odebranej mocy. 

 

 

Rys.5.17:Przy pomocy Markera 

można oceniać częstotliwość i 

odebraną moc dowolnej 

składowej widma 

częstotliwościowego. 
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Podsłuch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostrojenie 
 

 

 

 

Uwaga 

=>Zatrzymać za pomocą przycisku funkcyjnego <FREEZE> widmo sygnału, 

zwiększyć siłę głosu i określić pozycję składowej widmowej za pomocą 

wskaźnika przesuwając go pokrętłem (w celu dokładnego dostrojenia 

wybrać małą szerokość okna - SPAN). 

=>Przy rodzajach modulacji FM / ΦM i dołączeniu sygnału do gniazda TX 

SENS może być polepszona selektywność przez wybór wąskiego pasma IF 

(menu RF-PAR). Wybrana szerokość pasma JJF nie 

wywiera    wpływu na zobrazowanie widma sygnału. 

=>Przy AM lub dołączeniu sygnału RF do gniazda RX / TX zachowana jest 

ustalona szerokość pasma IF 80 kHz. 

=>Jeśli wskaźnik nie jest na pozycji składowej widmowej, a słychać sygnały, to 

znaczy, że oddziaływuje sygnał lustrzany (IF=450kHz) lub składowa 

intermodulacyjna. 
 

Przycisk funkcyjny <TUNE> przenosi wartość częstotliwości z pola 

wewnętrznego Marker do wybranego pola Center. Dzięki niemu środek widma 

sygnału będzie określony za pomocą nowej częstotliwości środkowej. 
 

Dla każdej funkcji analizatora: zmiana częstotliwości środkowej, szerokości 

okna lub poziomu odniesienia spowoduje zawsze aktualizację zobrazowanego 

widma sygnałów. 
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Notatki : 
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ODBIORNIK KONTROLNY 

STABILOCK 4015 może być stosowany w całym zakresie częstotliwości od 1.45 MHz do 1000 MHz, 

jako odbiornik kontrolny sygnałów z modulacją AM, FM lub ΦM (odtworzenie przez głośnik 

wewnętrzny lub w słuchawkach). Oznaczony krzyżykiem filtr w menu FILTER nie wywiera 

zasadniczego wpływu na odtworzenie sygnału. 

Uwaga: Zwrócić uwagę przy odbiorze kontrolnym na obowiązujące legalne przepisy korespondencji. 

Uruchomienie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostrojenie 
 

 

 

Ustawienie 

szerokości pasma 

IF 
 

Uwaga 
 

Ustawienie 

blokady 

 

Uwaga 
 

Wyszukiwanie 

stacji 

 

 

 

 

Wykorzystanie 

stacji 

zapamiętanych 

=>Za pomocą <TX> wywołać maskę podstawową TX. 

=>Za pomocą klawisza wyboru gniazd RF dołączyć gniazdo TX SENS i 

podłączyć do niego antenę. 

=>Wybrać rodzaj modulacji: 

<MENU> + <MOD-PAR> + {FM| ΦM| AM} + <MENU> =>Za pomocą 

<DEMOD> odebrany zdemodulowany sygnał dołączyć do 

analizatora sygnałów AF. 

=>Wyregulować głośność. 

W pole wewnętrzne Frequ wpisać częstotliwość dostrojenia lub za pomocą 

obrotów pokrętłem ustawić częstotliwość dostrojenia. Możliwe jest również 

dostrojenie za pomocą podania numeru kanału (patrz dodatek B). 

Przy rodzaju demodulacji FM lub ΦM może zostać polepszona selektywność 

poprzez wybranie wąskiej szerokości pasma IF w menu RF-PAR (patrz również 

'Odbiornik testujący'). 
 

Przy zbyt wąskiej szerokości pasma IF mogą powstać zniekształcenia. • 
 

Blokadę przeciw trzaskową ustawia się w menu RF-PAR (patrz 'Odbiornik 

testujący') 

 

Przy zbyt wysokim poziomie wejściowym blokady odtwarzanie sygnału nie 

będzie realizowane! 

Za pomocą analizatora widma może zostać skontrolowana wizualnie, stacja 

radiowa zlokalizowana w maksymalnie na 10 MHz szerokim odstępie 

częstotliwości od minimalnej/maksymalnej częstotliwości w oknie analizatora. 

Po dostrojeniu się do tej stacji ,kontroluje się modulację (patrz 'Analizator 

widma'). 
 

Szybkie dostrojenie się za pomocą pokrętła do dziesięciu dowolnych stacji 

radiowych: 

=>W menu CHAN (kolumna TX) wpisać pożądane częstotliwości i zanotować 

przynależne im numery kanałów (kolumna Chan). 

=>Odszukać pole wewnętrzne Frequ maski TX, przycisnąć <UNIT / SELECT> i 

oznaczyć krzyżykiem Chn. 

=>Za pomocą pokrętła ustawić w polu Frequ tylko pożądany numer kanału od 1 

do 10. 
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Ustawienie 

stałego 

wzmocnienia 

W odbiorniku testującym nagłe odchylenia głośności są likwidowane za pomocą 

automatycznej regulacji wzmocnienia. Na przeciw temu wychodzą dwa różne 

sposoby: 

=>Po dostrojeniu do stacji radiowej aktualne wzmocnienie zostaje ustawione na 

stałe. W tym celu w menu AF-PAR pozycja Demod Rangehold powinna być 

oznaczona krzyżykiem (zamrożenie chwilowo ustawionej wartości 

wzmocnienia w całym torze RF / AF odbiornika testującego). Przed zmianą 

stacji radiowej wzmocnienie   powinno być na nowo ustawione, ponieważ w 

przeciwnym razie nowa stacja może być odtworzona za głośno lub za cicho. 

=>Nacisnąć przycisk <MENU> (otwiera się odpowiednie okno menu). Również 

tu jest wzmocnienie ustawione na stałe, jednak nie są możliwe teraz dalsze 

pomiary (całkowita kontrola trybu). 
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ANALIZA SYGNAŁÓW A F  

Analizator sygnałów AF STABILOCK 4015 oferuje szeroką gamę pomiarów sygnałów AF. W 

zależności od potrzeb możliwe jest dołączenie następujących sygnałów pomiarowych do wejścia 

analizatora sygnałów AF: 

• Zdemodulowanego odebranego sygnału (TX DEMOD). 

• Wewnętrznie wytwarzanego sygnału AF (GEN, DATA, sygnału 1-kHz). 

• Zewnętrznego sygnału AF podłączonego do gniazda VOLTM. 

 

Rys.5.18:Do analizatora sygnałów AF (z lewej) mogą zostać podłączone sygnały pomiarowe : TX 

DEMOD, RX MOD, MODGEN i VOLTM. W trybie RX są niedostępne sygnały: TX DEMOD i 

MODGEN; w trybie TX brak sygnału RX MOD. W trybie DUPLEX wszystkie sygnały 

pomiarowe są do dyspozycji. 
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DOŁĄCZANIE SYGNAŁÓW TESTOWANYCH _______________________________________  

Zdemodulowany 

odebrany sygnał 

 

 

 

 

Wewnętrzny 

sygnał AF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zewnętrzny 

sygnał AF 

Nacisnąć przycisk <DEMOD>. 
 

Potwierdzenie: świeci się czerwona dioda typu LED nad przyciskiem. Analiza 

zdemodulowanego odebranego sygnału jest możliwa tylko w trybie TX i 

DUPLEX (aktywny odbiornik testujący). 
 

Nacisnąć przycisk <RX MOD / MODGEN>. 
 

Potwierdzenie: świeci się czerwona dioda typu LED w trybie TX, a zielona 

dioda typu LED w trybie RX nad przyciskiem. W trybie DUPLEX za pomocą 

naprzemiennego naciskania przycisku <RX MOD / MODGEN> będą załączane 

albo wszystkie dostępne generatory sygnałowe w TX (świeci się czerwona dioda 

typu LED), albo wszystkie dostępne generatory AF w RX (świeci się zielona 

dioda typu LED). Umożliwia to po pierwsze kontrolę sygnałów podawanych na 

gniazdo MODGEN, po drugie kontrolę wewnętrznego sygnału modulującego 

(patrz również rys.5.18 i rozdział 'Generatory AF'). 
 

Nacisnąć przycisk <VOLTM>. 
 

Potwierdzenie: świeci się żółta dioda typu LED nad przyciskiem. Dołączyć 

zewnętrzny sygnał AF do gniazda VOLTM. 

Przyciski <VOLTM>, <DEMOD> i <RX MOD / MODGEN> są przyciskami wzajemnie 

wykluczającymi się, tak że do analizatora sygnałów AF dołączany jest zawsze tylko jeden sygnał 

pomiarowy. 

 

DOSTĘPNE PRZYRZĄDY POMIAROWE ____________________________________________  

Mierniki wskazówkowe AF, podobnie jak mierniki wskazówkowe RF są umieszczone w dolnej 

połowie maski podstawowej. Przyrządy te są natychmiast - bez żadnych zbędnych ustawień - gotowe 

do pomiarów. Oprócz oscyloskopu STABILOCK 4015 przedstawia wszystkie przyrządy pomiarowe 

AF, jako quasianalogowe mierniki wskazówkowe (uproszczona identyfikacja). Dowolna wartość 

pomiarowa jest jednocześnie wyświetlana numerycznie. 



 

 

Uwaga: Podstawowe właściwości: Każdy przyrząd wskazówkowy AF może być 
wywoływany w jednej z trzech masek podstawowych. Maski podstawowe TX i DUPLEX 
umożliwiają ustawienie zawsze tylko jednego dostępnego przyrządu pomiarowego AF. 
Wyłącznie maska podstawowa RX umożliwia ustawienie dwóch przyrządów 
wskazówkowych AF w tym samym czasie. Poniższa tabela określa, gdzie są zlokalizowane 
przyrządy wskazówkowe i jakie jednocześnie przyrządy mogą być widoczne na ekranie 
monitora. 

 
 

 

Wywoływanie każdego przyrządu pomiarowego AF, będzie opisywane szczegółowo w 
następnych podrozdziałach. 

Rodzaj przyrządu 

pomiarowego 

Zastosowanie 

RMS Woltomierz wartości skutecznej RMS z częstotliwościomierzem AF 

dB-REL Miernik poziomu rzeczywistego (poziom odniesienia = 0 uB) 

SINAD Miernik SIN AD 

DIST Miernik współczynnika zniekształceń 

AF-Pwr Miernik mocy AF 

GEN, DATA, 1-kHz Generatory AF 

Scope Cyfrowy oscyloskop pamiętający 
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Dostępne przyrządy pomiarowe AF STABILOCK 4015. 

Maska Przyrząd 
lewy 

Przyrząd 
środkowy 

Przyrząd 
prawy 

 - - dB-REL 

TS - - RMS* 
- - DIST 

 - - SIN AD 

 Scope 

 - dB-REL RMS 

RX - - RMS* 

- DIST RMS 

 - SIN AD RMS 

 Scope 

 - - dB-REL 

DUPLEX - - RMS* 

- - DIST 

 - - SIN AD 

 Scope 

 

Lokalizacja mierników 
wskazówkowych AF w trzech 

maskach podstawowych. 

*) Tak długo, jak co gniazda 
VOLTM jest dołączone źródło 

sygnału AF mogą być 
wywoływane zamiast 

przyrządów RMS miernik mocy 
AF (AF-Pwr) lub woltomierz 
napięcia stałego (DC-Volt). 

 
 

- oznacza, że: maska nie pokazuje 
żadnego przyrządu 

wskazówkowego lub pokazuje 

przyrząd RF. 
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MTERNTK RMS / CZESTOŚCIOMIERZ AF 

Uruchamianie 
 

 

 

Wywołanie 
 

 

Dołączanie 

sygnału 

testowanego. 
 

Procedura 

pomiarowa 

Wyświetlanie 

Opcje 

=><MENU> + <AF-PAR> + {RMS eff} + <MENU> =>Sprawdzić, czy jest 

odłączony filtr AF lub wstawiony prawidłowo (menu FILTER). 
 

 

=>Naciskać przycisk <dBrel / VOLT> tak długo, aż zaświeci się dioda typu 

LED 'VOLT. 
 

Nacisnąć przyciski <VOLTM>, <DEMOD> lub <RX MOD / MODGEN>. 
 

 

Dalsze ustawienia są niepotrzebne. Przyrząd RMS pokazuje natychmiast 

wartość napięcia dołączonego sygnału testowanego. 
 

 

=> Wartość napięcia: miernik wskazówkowy pokazany na wydzielonej 

części ekranu i dodatkowo numeryczne przedstawienie mierzonej 

wartości z automatyczną zmianą zakresu pomiarowego. 

=>Wartość częstotliwości (AF): wyświetlanie numeryczne. 

=>Za duży sygnał wejściowy: wyświetlanie >>>> 

=>Za mały sygnał wejściowy: wyświetlanie ----------  
 

 

 

=>Dołączenie filtru AF przed miernikiem (patrz rozdział 4, menu Filter). =>Po 

naciśnięciach przycisków <ZOOM> + <MENU> + {AF} + <MENU> 

przyrząd będzie wyświetlany na całym ekranie monitora (powrót za pomocą 

<TX>, <DUPLEX> lub <RX>). 

 

Rys.5.19:Przyrząd RMS 

mierzy wartość skuteczną i 

częstotliwość dołączonego 

sygnału testowanego. 

Przyrząd RMS (miernik wartości skutecznej napięcia) może być wywoływany w każdej masce 

podstawowej. Będzie on wyświetlany zawsze z prawej strony monitora. 
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MTERNTK POZIOMU RZECZYWISTEGO dB-REL 

Miernik poziomu rzeczywistego mierzy poziom napięcia w stosunku do dowolnie wybranego poziomu 

odniesienia. Dlatego też pozwala ustalić np. bardzo szybko 3dB punkt zakresu przenoszenia. Maska 

podstawowa RX pokazuje miernik dB-REL jako przyrząd środkowy, a maski podstawowe TX i 

DUPLEX pokazują go jako przyrząd prawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uruchamianie 
 
 
 

Dołączenie 

sygnału 

testowanego 

 

Procedora 

pomiarowa 

=>Wywołać miernik RMS. 

=>Sprawdzić, czy jest odłączony filtr AP lub wstawiony prawidłowo (menu 

FILTER). 

 

Nacisnąć przyciski <VOLTM>, <DEMOD> lub <RX MOD / MODGEN>. 

 

 

=>Mierzony parametr (np. fmod) tak ustawić, żeby miernik RMS wyświetlił   

wartość napięcia, która odpowiada wartości poziomu odniesienia 

=>Wywołać miernik dB-REL. W tym celu nacisnąć przycisk 

<dBrel/VOLT> (potwierdzenie: świeci się dioda typu LED 'dBrel'). Miernik 

dB-REL przyjmie dotąd pokazywaną przez miernik RMS wartość napięcia, 

jako poziom odniesienia 0 dBrel. =>Każda zmiana napięcia mierzonego 

sygnału (np. wywołana przez zmianę częstotliwości) zostanie teraz za pomocą 

miernika dB-REL pokazana w dBr. 

 

Rys.5.20: Za pomocą 

miernika dB-REL 

można szybko ustalić 

3dB punkt zakresu 

przenoszenia. 
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Wyświetlanie      =>Poziom rzeczywisty: miernik wskazówkowy pokazany na wydzielonej 

części ekranu i dodatkowo numeryczne przedstawienie mierzonej wartości z 

automatyczną zmianą zakresu pomiarowego. 

=>Częstotliwość AF mierzonego sygnału: wyświetlanie numeryczne. 

=>Za duży sygnał wejściowy: wyświetlanie >>>>> 

=>Za mały sygnał wejściowy: wyświetlanie ----------  
 

Opcje =>Dołączenie filtru AF przed miernikiem (patrz menu Filter). 

=>Po naciśnięciach przycisków <ZOOM> + <MENU> + {AF} + <MENU> 

przyrząd będzie wyświetlany na całym ekranie monitora (powrót za pomocą 

<TX>, <DUPLEX> lub <RX>). 
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MTERNTK STNAD _________________________  

Miernik SINAD zwykle używany jest w trybie RX, do określenia jakości odbieranego sygnału, w 

zależności od odebranego poziomu RF (czułości). Na wartość SINAD składa się poziom sygnału AF, 

poziom szumów i poziom zniekształceń mierzony według następującej reguły: 
 

poziom sygnału + poziom szumów + poziom zniekształceń harmonicznych SINAD 

[dB] =   poziom szumów + poziom zniekształceń harmonicznych 
 

Zgodnie z zaleceniami CEPT odbiornik powinien mieć 2 uV EMF na wejściu antenowym, aby osiągnąć 

12 dB SINAD. Maska podstawowa RX pokazuje miernik SINAD jako przyrząd środkowy, a maski 

podstawowe TX i DUPLEX pokazują go jako przyrząd prawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uruchomienie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dołączanie 

sygnału 

testowanego 

=>Wywołać maskę podstawową RX i wypełnić pola wewnętrzne 

(częstotliwość nośną, częstotliwość modulującą, głębokość modulacji,     

poziom wyjściowy RF w EMF). 

=>Częstotliwość modulująca musi wynosić 1 kHz, dzięki czemu wartość 

zniekształceń pokazana przez miernik SINAD jest prawidłowa. 

=>W zależności od potrzeb zastosować filtr C-Weighting lub CCTT (menu 

FILTER). Inne zastosowane filtry AF nie wywierają wpływu 

na   wynik pomiaru SINAD. 

=>Wyjście pomiarowe AF dołącza się do gniazda VOLTM. 

 Nacisnąć przycisk <VOLTM>. 

 

Rys. 5.21: Wartość poziomu 

odczytana w polu Lev określa 

czułość odbiornika, która wpływa 

na wskazywaną wartość SINAD. 
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Procedura 

pomiarowa 

Wyświetlanie 

Opcje 

=> Wywołać miernik SINAD. W tym celu naciskać przycisk 

<SINAD/DINST>, aż zaświeci się dioda typu LED 'SINAD
1
. =>Poziom 

wyjściowy RF generatora sygnałowego zmieniać tak długo (za pomocą 

pokrętła), aż miernik SINAD pokarze pożądaną wartość (np. 12dB). Wartość 

poziomu odczytana teraz w polu Lev określa czułość odbiornika, która wpływa 

na zmierzoną wartość SINAD. 
 

=>Wartość SINAD: miernik wskazówkowy pokazany na wydzielonej 

części ekranu i dodatkowo numeryczne przedstawienie mierzonej 

wartości z automatyczną zmianą zakresu pomiarowego. 

=>Wartość częstotliwości (AF): wyświetlanie numeryczne. 

=>Za duży sygnał wejściowy: wyświetlanie >>>>> 

=>Za mały sygnał wejściowy: wyświetlanie ----------  

 

=>Po naciśnięciach przycisków <ZOOM> + <MENU> + {AF} + <MENU> 

przyrząd będzie wyświetlany na całym ekranie monitora 

(powrót za pomocą <TX>, <DUPLEX> lub <RX>). =>Automatyczny 

pomiar czułości odbiornika (przy SINAD lub S/N) za 

pomocą funkcji specjalnej RX (patrz rozdział 7). 
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MTERNTK WSPÓŁCZYNNIKA ZNIEKSZTAŁCEŃ  

DIST 
Miernik DIST umożliwia nie tylko tradycyjny pomiar współczynnika zniekształceń od f=1kHz, ale 

współczynnik zniekształceń względem ustawionej częstotliwości. Maska podstawowa RX pokazuje 

miernik SINAD jako przyrząd środkowy, a maski podstawowe TX i DUPLEX pokazują go jako 

przyrząd prawy. 

 

 

 

 

 

Rys.5.22:Przy pomiarach 

zniekształceń zawsze należy 

zwracać uwagę na to, żeby 

ustawiona w menu FIL TER 

częstotliwość mierzona i 

częstotliwość sygnału były 

zgodne. 

Uruchomienie 
 

 

 

 

 

 

Wywołanie 
 

 

Dołączanie 

sygnału 

testowanego 

 

Procedura 

pomiarowa 

 

 

Wyświetlanie  

 

 

 

 

 

Opcje 

=>W menu FILTER wpisać pożądaną częstotliwość pomiarową miernika 

współczynnika zniekształceń (pozycja menu Dist Notch). Oznaczony 

krzyżykiem filtr górnoprzepustowy/dolnoprzepustowy nie wywiera wpływu na 

pomiar zniekształceń. =>W menu FILTER w zależności od potrzeb oznaczyć 

krzyżykiem filtr CCITT lub C-Weighting (potwierdzenie: świeci się dioda typu 

LED 'CCITT). 
 

Naciskać przycisk <SINAD/DINST> tak długo, aż zaświeci się dioda typu LED 

'DIST. 
 

Nacisnąć przyciski <VOLTM>, <DEMOD> lub <RX MOD / MODGEN>. 

Częstotliwość sygnału musi być zgodna z ustawioną częstotliwością pomiarową. 
 

 

Dalsze ustawienia są niepotrzebne. Przyrząd DIST pokazuje natychmiast 

współczynnik zniekształceń dołączonego sygnału testowanego. 
 

=>Współczynnik zniekształceń: miernik wskazówkowy pokazany na 

wydzielonej części ekranu i dodatkowo numeryczne przedstawienie 

mierzonej wartości z automatyczną zmianą zakresu pomiarowego. 

=>Wartość częstotliwości (AF): wyświetlanie numeryczne. 

=>Za duży sygnał wejściowy: wyświetlanie »»> 

=>Za mały sygnał wejściowy: wyświetlanie ----------  

 

Po naciśnięciach przycisków <ZOOM> + <MENU> + {AF} + <MENU> 

przyrząd będzie wyświetlany na całym ekranie monitora (powrót za pomocą 

<TX>, <DUPLEX> lub <RX>). 
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Notatki : 
5-50 

 

MIERNIK  MOCY  AF - Pwr 

Miernik mocy AF AF-Pwr może być wyświetlany we wszystkich maskach podstawowych zamiast 

przyrządów RMS / DC-VOLT. Miernik wskazówkowy określa wyniki pomiaru do wyboru w dBm (w 

odniesieniu do 600 D. rezystancji obciążenia) lub w MW/W (w odniesieniu do dowolnego obciążenia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uruchamian

ie 

=><MENU> + <AF-PAR> + { MW/W xxx Ohm| dBm (600 Ω)} + <MENU> 

xxx = pole wewnętrzne do zdefiniowania wartości rezystancji obciążenia. 

=>Sprawdzić, czy jest odłączony filtr AF lub wstawiony prawidłowo 

(menu FILTER). =>Za pomocą przycisku <VOLTM> dołączyć 

gniazdo VOLTM i 

podłączyć do niego mierzony sygnał. =>Określona rezystancja obciążenia 

musi zostać zastosowana pomiędzy 

VOLTM i masą gdy źródło sygnału AF nie jest dopasowane do 

obciążenia ( wejście YOLTM R,= 1 Mf2 ). 
 
 
 
 
 

Rys. 5.24 :W przypadku 

gdy źródło sygnału AF nie 

jest dopasowane 

(podłączenie głośnika), 

musi zostać odtworzona z 

zewnątrz odpowiednia 

rezystancja obciążenia . 

Rys.5.23:Miernik mocy AF 

AF-Pwr mierzy sygnały 

dołączone do gniazda 

YOLTM. 
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        Wywołanie 
 

 

Dołączanie 

sygnału 

testowanego 

 

Procedura 

pomiarowa 

 

Wyświetlanie 
 

 

 

 

 

 

 

Opcje 

=>Naciskać przycisk <dBrel / VOLT> tak długo, aż zaświeci się dioda typu 

LED 'VOLT\ 
 

Miernik mocy AF AF-Pwr zostanie wyświetlony tylko, gdy zostanie dołączone 

gniazdo VOLTM. <DEMOD> i <RX MOD / MODGEN> zastępują miernik 

AF-Pwr przez przyrząd RMS. 
 

Dalsze ustawienia są niepotrzebne. Przyrząd AF-Pwr mierzy natychmiast moc 

dołączonego do gniazda VOLTM sygnału AF. 
 

=>Moc AF: miernik wskazówkowy pokazany na wydzielonej części ekranu i 

dodatkowo numeryczne przedstawienie mierzonej wartości z automatyczną 

zmianą zakresu pomiarowego. 

=>Wartość częstotliwości (AF): wyświetlanie numeryczne. 

=>Za duży sygnał wejściowy: wyświetlanie >>>>> 

=>Za mały sygnał wejściowy: wyświetlanie ----------  
 

=>Dołączenie filtru AF przed miernikiem (patrz rozdział 4, menu FILTER). 

=>.Po naciśnięciach przycisków <ZOOM> + <MENU> + {AF} + <MENU> 

przyrząd będzie wyświetlany na całym ekranie monitora (powrót za 

pomocą <TX>, <DUPLEX> lub <RX>). 
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CYFROWY OSCYLOSKOP PAMTFTA.TACY 

Cyfrowy oscyloskop pamiętający STABILOCK 4015 może zostać wywołany w każdej z trzech masek 

podstawowych. Zmienia on dolną połowę maski podstawowej przeznaczoną dla przyrządów 

wskazówkowych na okno oscyloskopu wielkości 6 cm x 3 cm (podział: 10x6). Oscyloskop oferuje 

liczne ustawienia wyzwalania, ciągłe pomiary, jednokrotny pomiar, zatrzymanie przebiegu krzywej w 

dowolnej chwili czasowej oraz dokładne przebadanie odcinków krzywej (dane techniczne: patrz 

dodatek A). 

 

Uwaga: W górnej połowie maski podstawowej są nadal dozwolone ustawienia. Jeśli np. odbiornik 

testujący jest rozstrojony w trybie TX (pole wewnętrzne Frequ), to oscyloskop będzie 

pokazywał efekt tego rozstrojenia wraz ze zdemodulowanym odebranym sygnałem. 
 

WYWOŁANIE OSCYLOSKOPU _______________________________________________________  

Uruchamianie 
 

 

Wywołanie 

Powrót 

=>Za pomocą <TX>, <DUPL> lub <RX> wywołać jedną z trzech masek 

podstawowych. 

=>W zależności od potrzeby w menu FILTER oznaczyć krzyżykiem pozycję 

menu CCITT. Wszystkie inne filtry oznaczone krzyżykiem nie wywierają na 

oscyloskop. 
 

Nacisnąć przycisk funkcyjny <SCOPE>. Okno oscyloskopu zastępuje w masce 

podstawowej instrumenty wskazówkowe. Równocześnie wyświetlane są nowe 

przyciski funkcyjne, z ważnymi funkcjami dla działania oscyloskopu. 
 

<TX>, <DUPLEX> lub <RX> przywołują poprzednią maskę podstawową z 

miernikami wskazówkowymi. 

 

Rys.5.25:Okno cyfrowego 

oscyloskopu pamiętającego. 
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DOŁACZANTE SYGNAŁU MIERZONEGO (MENU SUORCE) __________________________  

Sygnały AF 
 

 

 

 

Uwaga:  

Moc TX 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga 
 

 

 

Rodzaje 

sprzężenia 

<MENU> + <SUORCE> + {Voltm/Demod/Mod} + <MEMU> 
 

Po tych ustawieniach można dołączyć za pomocą przycisków <VOLTM> 

<DEMOD> lub <RX MOD/MODGEN>, taki sam sygnał pomiarowy AF, jak 

przy przyrządach wskazówkowych. W celu wybrania warunków wyzwalania, 

wywołać menu TRIGGER. 
 

Przy zmianie demodulowanego odbieranego sygnału zwrócić uwagę na 

ustawioną w menu RF-PAR szerokość pasma IF (patrz również 'Generator 

sygnałowy'). 
 

<MENU> + <SOURCE> + {TX Power (DC)} + <MENU> 
 

Po tych ustawieniach są zablokowane trzy przyciski <VOLTM>, <DEMOD> i 

<RX MOD/MODGEN>. Dołączony jest teraz sygnał pomiarowy, który zasila 

selektywny miernik mocy RF PWR. Oscyloskop może w związku z tym 

zobrazować np. stan przejściowy nadajnika radiowego. 

Szerokość pasma pomiarowego IF jest teraz ustawiona na 80 kHz (±40 kHz), 

niezależnie od ustawionej w menu RF-PAR szerokości pasma IF. 
 

W przypadku zadeklarowania analizy sygnałów AF, dozwolone jest dołączenie 

wejścia oscyloskopu do sygnału pomiarowego z wykorzystaniem pozycji menu 

AC coupled lub DC coupled. Przy analizie mocy nadajnika TX obie pozycje 

menu są nieaktywne, ponieważ w tym przypadku będzie obligatoryjnie 

sprzężenie DC. 
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USTAWIENIE WSPÓŁCZYNNIKÓW ODCHYLANIA __________________________________ . 
 

Współczynnik odchylania pionowego (menu AMPLI) 

Naciśnięcie <MENU> + <AMPLI> otwiera okno menu, które pozwala na wybór współczynników 

odchylenia pionowego. Jakie współczynniki odchylania pionowego są oferowane, zależy od 

chwilowego stanu operacyjnego STABILOCK 4015 (dołączonego 

sygnału testowanego, rodzaju modulacji): Zależność 

współczynników odchylania pionowego od rodzaju 

modulacji i podłączenia sygnału. 

Jeśli np. zostanie ustawiony tryb TX z FM i dołączony 

zostanie za pomocą <DEMOD> sygnał 

zdemodulowany, menu AMPLI oferuje współczynnik 

odchylania pionowego w jednostkach Hz/div. 

Oscyloskop pokazuje w tym przypadku dewiację 

częstotliwości odebranego sygnału. Brak symetrii 

odchylenia i graniczne odchylenia są natychmiast 

rozpoznawalne. 
 

Wybrany w menu współczynnik odchylania pionowego jest wyświetlany po zamknięciu okna menu 

obok okna oscyloskopu. 
 

Współczynnik odchylania poziomego (menu TIME) 

Naciśnięcie <MENU> + <TIME> otwiera okno menu, które niezależnie od chwilowego stanu 

operacyjnego STABILOCK 4015 umożliwia wybór współczynnika odchylania poziomego (100us/div... 

500ms/div w podzakresach 1-2-5). 

 

Wybrany w menu współczynnik odchylania poziomego jest wyświetlany po zamknięciu okna menu 

obok okna oscyloskopu. 
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USTAWIENIE WYZWALANIA (menu TRIGGER) ______________________________________ . 

Ustawienie wyzwalania pozwala zdefiniować chwilę czasową, rozpoczęcia wyświetlania krzywej w 

oknie oscyloskopu (punkt wyzwalania). Oscyloskop wyświetla przy właściwym doborze wyzwalania 

precyzyjne fragmenty sygnału, które można dokładnie obejrzeć. 
 

<MENU> + <TRIGGER> otwiera okno menu, które oferuje następujące pozycje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto Scope 

Var Scope 

 

 

 

Uwaga:  

Ext TTL 

 
 

Ustawienie standardowe. Poziom wyzwalania jest wybrany na stałe na linii 

zerowej. Z tego względu realizowane jest ciągłe odchylanie poziome i stałe 

wykreślanie krzywej. 
 

Umożliwia ręczne ustawienie poziomu wyzwalania. Pozycja kursora w 

oknie oscyloskopu wskazuje poziom (patrz rys.5.30). Jest to poziom 

wyzwalania, który może być zmieniany za pomocą pokrętła (przesuwanie 

wskaźnika wzdłuż osi pionowej). Początek wyzwalania: patrz pozycja menu Pos 

i Neg. 
 

W przypadku, gdy poziom wyzwalania jest zbyt duży, krzywa nie będzie 

wyświetlana. 
 

Umożliwia wyzwalanie z zewnątrz, gdy sygnał TTL jest dołączony do gniazda 

Bu 18, styk 1 (płyta tylna). Początek wyzwalania: patrz pozycja menu Pos i Neg. 

  



 

 

 

 

RX Level 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TX Power 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos Neg 

5-56 
 

Ta pozycja menu może być dostępna tylko, gdy oscyloskop jest wywołany w 

trybie RX lub DUPLEX. Początek wyzwalania: moment włączenia lub moment 

wyłączenia generatora sygnałowego. 
 

Zastosowanie: Pomiar opóźnienia blokady. Procedura jest następująca: 

• Oznaczyć krzyżykiem pozycję RX Level i zamknąć menu. 

• Dołączyć sygnał pomiarowy AF do gniazda VOLTM i podłączyć gniazdo za 

pomocą przycisku <VOLTM>. 

• Wyłączyć generator sygnałowy za pomocą <LEVEL> + <OFF>. 

• Uruchomić pomiar za pomocą przycisku <l-SHOT>. 

• Włączyć generator sygnałowy za pomocą <LEVEL> (moment wyzwalania). 

 

Niniejsza pozycja menu jest dostępna tylko wtedy, gdy w menu SOURCE 

pozycja TX Power jest oznaczona krzyżykiem. Początek wyzwalania: dołączona 

moc TX osiąga poziom 0.3 działki współczynnika odchylania pionowego licząc 

od górnej krawędzi (5% od górnej kreski). Przykład: współczynnik odchylania 

pionowego = 3 W/div; górna kreska = 3 W/div x 6 div = 18 W; poziom 

wyzwalania = 0.9 W. 
 

Zastosowanie: pomiar nadajników pracujących krótki okres czasu. Procedura jest 

następująca: 

• Oznaczyć krzyżykiem TX Power i zamknąć okno menu. 

• Uruchomienie pomiaru za pomocą <l-SHOT>. 

• Dołączyć nadajnik. 
 

Pozycje menu Pos i Neg są dostępne tylko wtedy, gdy została oznaczona 

krzyżykiem pozycja menu Var Scope lub Ext TTL. 

=>Var Scope: początek wyzwalania = ustawienie poziomu wyzwalania za 

pomocą narastającego (Pos) lub opadającego (Neg) zbocza sygnału. =>Ext TTL: 

początek wyzwania = poziom H (Pos) lub poziom L (Neg) do styku 1, gniazdo 

Bu 18. 
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FUNKCJE OSCYLOSKOPU ________________________________________________________  

<CONTIN> powoduje ciągłe wyświetlanie 

krzywej. Niniejsza funkcja standardowa 

oscyloskopu jest często stosowana, przy 

badaniach okresowych sygnałów 

pomiarowych. Przy ustawionym 

warunkowym poziomie wyzwalania przez czas nie 

mniejszy od 30 ms, będzie pokazana w oknie 

oscyloskopu nieruchoma krzywa. 
 

Przycisk funkcyjny <AUTO> wybiera 

automatycznie współczynnik odchylania 

pionowego, tak że okno oscyloskopu jest 

wypełniane optymalnie. Wybrana wartość jest 

wyświetlana automatycznie z prawej strony obok 

okna oscyloskopu. Przycisk funkcyjny jest 

dostępny, jeśli opcja <CONTIN> jest aktywna. 

 

Rys.5.30: Funkcja CONTIN uaktywniona, co 

można poznać po uwypukleniu przycisku 

funkcyjnego. 
 

Zatrzymanie wyświetlania krzywej (FREEZE) 

Przycisk funkcyjny <FREEZE> zatrzymuje krzywą, do momentu naciśnięcia dodatkowego przycisku 

(przycisk funkcyjny zostanie uwydatniony). Może on być zastosowany również przy sygnałach 

nieokresowych, do otrzymania nieruchomej krzywej. <FREEZE> udostępnia w dowolnej chwili 

czasowej badanie odcinków krzywej za pomocą funkcji <MARKER>. Naciśnięcie przycisku 

funkcyjnego <CONTIN> powoduje ponowne przejście do ciągłej obserwacji krzywej (oscylogramu). , 

Ustawienie Funkcje oscyloskopu 

wyzwalania CONTIN FREEZE 1-SHOT 

Auto Scope X X  

Var Scope X X X 

TX Power   X 

RX Level   X 

EXT TTL X X X 

Funkcje oscyloskopu dla określonych ustawień wyzwalania. 

 

Ciągłe wyświetlanie krzywej (CONTIN) 
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Pomar jednokrotny (1-SHOT) 

Przycisk funkcyjny <l-SHOT> uruchamia jednokrotny pomiar. Oscyloskop czeka przy tym, tak długo, 

aż spełnią się ustawione warunki wyzwalania (komunikat: Waiting for Trigger). Począwszy od tej 

chwili czasowej został wykreślony sygnał pomierzony, a następnie zamrożono wyświetlanie przebiegu 

krzywej. Funkcja <l-SHOT> jest odpowiednia do zastosowania, jeśli istnieje sygnał nieustalony (patrz 

również 'Ustawienie wyzwalania'). Naciśnięcie przycisku funkcyjnego <CONTIN> powoduje ponowne 

przejście do ciągłej obserwacji krzywej (oscylogramu). 
 

Odmierzanie przebiegu krzywej (MARKER) 

Zamrożony wcześniej za pomocą <FREEZE> przebieg krzywej, może być przebadany dodatkowo w 

określonych przedziałach czasowych za pomocą funkcji MARKER. 

Wywołanie 

wskaźnika 

 

 

Ustawienie 

wskaźnika 

 

 

Pomiar 

Nacisnąć <MARKER>. Czynność ta spowoduje wyświetlenie 'czasowego pola 

pomiarowego', którego szerokość może być zmieniana za pomocą pokrętła. 
 

Przesunąć prawy koniec 'czasowego pola pomiarowego' na wymaganą pozycję 

początkową (początek lub koniec badanego odcinka przebiegu krzywej) i 

nacisnąć przycisk funkcyjny <SET>. 
 

Rozszerzyć pole pomiarowe na pożądany odcinek przebiegu krzywej. Odczytać 

czas trwania tak zaznaczonego odcinka w wyświetlanym polu (rozdzielczość: 

1/200 współczynnika odchylania poziomego). 
 

  

Rys.5.31 :Za pomocą pola pomiarowego 

możliwe jest określenie czasu trwania 

zaznaczonego odcinka przebiegu krzywej. 
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GENERATORY A F  

Standardowo STABILOCK 4015 wyposażony jest w generator m.cz. GEN (zmienna częstotliwość i 

zmienny poziom) i generator o stałej częstotliwości (f =1 kHz, zmienny poziom). Opcjonalny moduł 

DATA oferuje dodatkowo generator m.cz. DATA (zmienna częstotliwość i zmienny poziom). ' 
 

W zależności od trybu pracy STABILOCK 4015, generatory AF znajdują następujące zastosowania: 

• W trybie RX: zasilanie generatora sygnałowego w.cz. trzema sygnałami modulującymi. 

• W trybie TX: emisja przez gniazdo MODGEN jednego z trzech sygnałów AF, np. zasilającego 

wejście mikrofonowe badanego obiektu. 

• W trybie DUPLEX: połączenie: modulacja generatora sygnałowego i emisja sygnału przez gniazdo 

MODGEN (tylko przy wykorzystaniu opcjonalnego syntezera DUPLEX) 
 

 

 

Rys.5.32:W zależności od trybu 

RX, czy TX istnieje możliwość 

dołączenia do generatora 

sygnałowego jednego z trzech 

generatorów AF lub też 

możliwość wyprowadzenia 

sygnału AF przez gniazdo 

MODGEN. Tylko w trybę 

DUPLEX można wybierać 

pomiędzy, wymienionymi wyżej 

dwoma torami sygnału.  
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GENERATOR OPERACYJNY-GEN ___________________________________________________  

Sposób włączenia generatora GEN, jak również tor sygnału AF zależą od trybu operacyjnego 

(zasilanie generatora sygnałowego lub wyprowadzenie sygnału przez gniazdo MODGEN, patrz 

rys.5.32): 

Załączanie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustawienie 

częstotliwości 

=>Tryb RX: generator GEN będzie za pomocą <GEN> załączony lub 

wyłączony. 

• Potwierdzenie: przy załączonym generatorze GEN świeci się zielona dioda 

typu LED (włączony tor sygnału AF dla trybu RX; sygnał AF zasila 

generator sygnałowy STABILOCK 4015). 

=> Tryb TX: generator GEN będzie za pomocą <GEN> załączony lub 

wyłączony. 

• Potwierdzenie: przy załączonym generatorze GEN świeci się czerwona 

dioda typu LED (włączony tor sygnału AF dla trybu TX; sygnał AF 

zostaje doprowadzony do gniazda MODGEN). 

=> Tryb DUPLEX: generator GEN będzie przez naprzemienne 

naciskanie przycisku <GEN> załączany lub wyłączany, jak również 

wybierany będzie tor sygnału AF dla trybu TX lub RX. 

• świeci się zielona dioda typu LED: sygnał AF zasila generator sygnałowy 

STABILOCK 4015 (włączony tor sygnału AF dla trybu RX). 

• świeci się czerwona dioda typu LED: sygnał AF zostaje doprowadzony do 

gniazda MODGEN (włączony tor sygnału AF dla trybu TX). 
 

<MODFREQ> + wartość numeryczna + <ENTER>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5.3 3: Przy ustawianiu 

poziomu (w trybie TX) można 

wybrać jednostkę.   



 

 

 

 

Ustawienie 

poziomu 
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<MOD> + wartość numeryczna + <ENTER> 

=>Świeci się zielona dioda typu LED 'GEN
1
: wartość numeryczna = dewiacja 

częstotliwości lub współczynnik głębokości modulacji 

=>Świeci się czerwona dioda typu LED 'GEN: wartość numeryczna = wartość 

napięcia. Inną wymaganą jednostkę dla wartości napięcia ustawia się, po 

ustawieniu wartości numerycznej zastępując 

<ENTER> przez: 

<UNIT/SELECT> + (mV| V| dBm} + <ENTER> 

• Jeśli zostanie zadeklarowana jednostka dBm, wyświetlana wartość poziomu 

jest poprawna dla obciążenia 600 wtedy gdy zostanie podłączony do 

gniazda MODGEN (Rj = ok. 5 ) jako rezystancja wewnętrzna, dodatkowy 

zewnętrzny rezystor szeregowy 600  

=>Naciśnięcie przycisku <MOD> załącza automatycznie generator GEN. 
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1-kHz-GENERATOR OPERACYJNY ___________________________________________________  

1-kHz-generator zostanie załączony za pomocą przycisku <EXT MOD>. Nie zaświeci się przy tym 

dioda typu LED '1-kHź, jeśli spełnione zostaną następujące warunki uruchomienia: Uruchomienie     

<MENU> + <MOD-PAR> + {1 kHz Mod} + <MENU> 

 

 

 

Załączenie 
 

 

 

Uwaga 
 

 

Ustawienie 

częstotliwości 

 

Ustawienie 

poziomu 

Potwierdzenie: napis <1.000 kHz> w polu wewnętrznym ustawienia 

częstotliwości wiersza Ext/1 kHz. 
 

Podobnie jak generator GEN, lecz za pomocą przycisku <EXT MOD>. 
 

Żółta dioda typu LED '1 kHz' świecąc się sygnalizuje, że za pomocą <EXT 

MOD> został załączony 1-kHz-generator. 

Sygnał zasilający gniazdo EXT MOD nie wywiera skutków, gdy świeci się dioda 

typu LED '1-kHź ! 
 

nie możliwe (f = 1 kHz). 
 

 

W wierszu EXT/1kHz odnaleźć za pomocą przycisków oznaczonych strzałkami 

pole przeznaczone do ustawienia poziomu. Wpisać wartość i zatwierdzić ją za 

pomocą <ENTER> (przeciwnie jak przy generatorze GEN). 

 

  



 

 

5-63 
 

DOŁĄCZANIE ZEWNĘTRZNEGO SYGNAŁU AF _____________________________________  

Alternatywnie do wewnętrznego 1-kHz-generatora może zostać użyty sygnał AF, zasilający z 

zewnątrz gniazdo EXT MOD. Sprzężenie tego sygnału jest wybieralne (AC lub DC), a czułość 

modulacji generatora sygnałowego jest dla tego sygnału ustawialna. 

Sprzężenie 

AC/DC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączenie 
 

 

 

 

Standardowa 

czułość 

modulacji 

<MENU> + <MOD-PAR> + {Ext AC| Ext DC-FM) + <MENU> 
 

Pozycja Ext DC-FM możliwa jest do oznaczenia krzyżykiem tylko po tym, gdy 

wcześniej w menu MOD-PAR zostanie oznaczony krzyżykiem rodzaj modulacji 

FM. 

=>Potwierdzenie przy sprzężeniu AC: wyświetlanie Ext AC w wierszu 

Exl/lkHz. 

=>Potwierdzenie przy sprzężeniu DC: wyświetlanie Ext DC-FM w wierszu 

Ext/lkHz. 

=>Z chwilą wybrania sprzężenia AC/DC zostanie wewnętrzny 1-kHz-generator 

automatycznie wyłączony. 
 

Podobnie jak generator GEN, lecz za pomocą przycisku <EXT MOD>. 
 

Żółta dioda typu LED '1 kHz' pozostaje ciemna. Świadczy to o tym, że za 

pomocą <EXT MOD> został dołączony zewnętrzny sygnał AF. 
 

<MENU> + <MOD-PAR> + {Ext FIX} + <MENU> 
 

Potwierdzenie: wyświetlanie FIX w wierszu Ext/1 kHz. 

Sygnał dołączony do gniazda EXT MOD moduluje teraz generator 

sygnałowy (patrz 'Parametry techniczne'). 
 

W przypadku, gdy czułość modulacji jest niedostateczna (np. dla mikrofonu 

pojemnościowego), może zostać dołączony przez oznaczenie krzyżykiem 

pozycji menu Mic <25mV 40dB-wznacniacz ze sprzężeniem zwrotnym AC (dla 

częstotliwości f = 300 Hz do 3 kHz), który zwiększy standardową czułość 

modulacji 100 razy (dla U > 25 mV występuje przesterowanie !). 

 

 

Rys.5.35: W menu MOD-PAR 

zostanie oznaczona pozycja menu 

Mic <25mV tylko wtedy, gdy jest 

oznaczona krzyżykiem pozycja Ext 

FIX. 



 

 

 

 

 

Uwaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana czułości 

modulacji. 
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We wszystkich poniżej wyliczonych sytuacjach, może dojść do niepożądanego 

sprzężenia zwrotnego (mikrofonowania): 

• Do gniazda EXT MOD jest dołączony mikrofon. 

• Ustawiona jest zbyt duża czułość modulacji. 

• Sygnał został sprzężony za pomocą przycisku <RX MOD/MODGEN> z 

wewnętrznym układem przetwarzania sygnałów AF. 

Porada: za pomocą regulatora głośności obok gniazda PHONE zmniejszyć siłę 

głosu. 
 

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba ciągłej zmiany czułość modulacji, należy w 

menu MOD-PAR oznaczyć krzyżykiem pozycję Ext VAR, a następnie wyszukać 

pole do zapisu poziomu w poniższej pozycji menu za pomocą przycisków 

oznaczonych strzałkami. W polu tym ustawić wartość i zatwierdzić ją za pomocą 

<ENTER>. 
 

Potwierdzenie: wyświetlanie VAR w wierszu Ext / 1 kHz. 
 

Przykład: 1kHz <- 50.0 mVp oznacza, że dołączony do gniazda EXT MOD 50-

mV-sygnał powoduje dewiacji częstotliwości równą 1 kHz. 
 

W przypadku, gdy sprzężono gniazdo EXT MOD z torem sygnału TX (patrz 

generator GEN), możliwe jest ustawienie za pomocą ostatniej pozycji w menu 

odpowiedniego wzmocnienia / tłumienia. 
 

Przykład: 100 rnV ← 50.0 mV oznacza, że dołączony do gniazda EXT MOD 50-

mV-sygnał powoduje doprowadzenie do gniazda MODGEN 100 mV. 

 

 

Rys.5.36:W menu MOD-PAR 

może być ustawiona zmienna 

czułość modulacji. 
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SUPERPOZYCJA ( NAKŁADANTE SIE ) SYGNAŁÓW_________________________________  

Jeśli będzie załączone jednocześnie więcej źródeł sygnałów (GEN, DATA, lkHz/EXT MOD), to 

sygnał sumacyjny prowadzony jest torem sygnału RX, względnie torem sygnału TX. W trybie 

DUPLEX nie tylko sygnalizuje dioda typu LED, czy sygnał jest dołączony do toru sygnału RX, czy też 

do toru sygnału TX, lecz również nazwa generatora wewnątrz trybu. 

TrybRX 

TrybTX  

Tryb DUPLEX 

 

Wszystkie dołączone źródła sygnału (świeci się zielona dioda typu LED) 

zasilają modulator generatora sygnałowego (tor sygnału RX). Miernik modulacji 

MOD pokazuje wynik modulacji generatora sygnałowego sygnałem 

sumacyjnym. 
 

Gniazdo wyjściowe MODGEN wyprowadza sygnał sumacyjny wszystkich 

załączonych źródeł sygnałów (tor sygnału TX, świeci się czerwona dioda typu 

LED). 

 

=>Świeci się zielona dioda typu LED: źródło sygnału jest dołączone do 

toru sygnału RX i zasila generator sygnałowy. =>Świeci się czerwona dioda 

typu LED: źródło sygnału jest dołączone do toru TX i zasila gniazdo wyjściowe 

MODGEN. 

 

 

Rys.5.37:Przy modulacji grupą 

falową w trybie RX miernik 

modulacji zobrazowuje 

modulację sumacyjną. 
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KONTROLA SYGNAŁU WYJŚCIOWEGO AF 

Sprzężenie wewnętrznego analizatora sygnałów AF z generatorem sygnałowym AF umożliwia kontrolę 

techniczną sygnału wyjściowego AF za pomocą przyrządów pomiarowych AF (RMS, dB-REL, DIST, 

AF-Pwr, Scope). Możliwość ta jest szczególnie użyteczna przy badaniu nałożonych sygnałów. 

Sprzężenie w 

trybie RX 

 

 

 

Sprzężenie w 

trybie TX 

 

 

 

Sprzężenie w 

trybie 

DUPLEX 

Nacisnąć przycisk <RX MOD/MODGEN>. 

Potwierdzenie: świeci się zielona dioda typu LED ponad <RX MOD / 

MODGEN>. Kontrola sygnału, który zasila modulator generatora sygnałowego. 
 

Nacisnąć przycisk <RX MOD/MODGEN>. 

Potwierdzenie: świeci się czerwona dioda typu LED ponad <RX MOD / 

MODGEN>. Kontrola sygnału, który jest dostępny w gnieździe MODGEN. 
 

Naciskać naprzemiennie przycisk <RX MOD/MODGEN>. Potwierdzenie: 

Powyżej przycisku <RX MOD / MODGEN> świeci się zielona lub czerwona 

dioda typu LED. 

=> Świeci się zielona dioda typu LED: kontrola sygnału, który zasila 

modulator generatora sygnałowego. => Świeci się czerwona dioda typu LED: 

kontrola sygnału, który jest dostępny w gnieździe MODGEN. 
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WOTTOMTERZ DC-VOLT 

Miernik wskazówkowy DC-VOLT może być wyświetlany we wszystkich maskach podstawowych 

zamiast przyrządów RMS / AF-Pwr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uruchomienie 
 

 

 

Wywołanie 
 

 

Dołączenie 

sygnału 

pomiarowego 

 

 

Procedura 

pomiarowa 

Wyświetlanie 

Opcje 

=><MENU> + <AF-PAR> + {DC VOLT} + <MENU> 

=>Za pomocą przycisku <VOLTM> dołączyć gniazdo VOLTM do 

analizatora sygnałów AF wraz z zasilającym je sygnałem 

pomiarowym. 
 

Przełączyć poprzez naciśnięcie przycisk <dBrel / VOLT>, tak aby zaświeciła 

się dioda typu LED 'VOLT. 
 

Woltomierz napięcia stałego DC-VOLT zostanie wyświetlony tylko wtedy, 

gdy gniazdo VOLTM jest sprzężone z miernikiem. <DEMOD> i <RX MOD 

/ MODGEN> zastępują woltomierz napięcia stałego DC-VOLT przez 

miernik RMS. 
 

Dalsze ustawienia są niepotrzebne. Przyrząd DC-VOLT mierzy natychmiast 

napięcie stałe dołączone do gniazda VOLTM. 

 

=>Wartość napięcia stałego: miernik wskazówkowy pokazany na 

wydzielonej części ekranu i dodatkowo numeryczne przedstawienie 

mierzonej wartości z automatyczną zmianą zakresu pomiarowego. 

=>Za duży sygnał wejściowy: wyświetlanie »»> 

=>Za mały sygnał wejściowy: wyświetlanie ---------  

 

Po naciśnięciach przycisków <ZOOM> + <MENU> + {AF} + <MENU> 

przyrząd będzie wyświetlany na całym ekranie monitora (powrót za pomocą 

<TX> <DUPLEX> lub <RX>). 

 

Rys.5.38:Woltomierz napięcia 

stałego mierzy napięcie stałe 

sygnału dołączonego do gniazda 

VOLTM. 
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TESTER SELEKTYWNEGO WYWOŁANIA 

Do testowania selektywnego wywołania urządzeń radiowych jest wyposażony STABILOCK 4015 w 

szereg pomiarów za pomocą kodera selektywnego wywołania (ang. selective-call decoder) i dekodera 

selektywnego wywołania (ang. selective-call decoder), które oferują standardową sekwencję 

dziesięciotonową (np. CCIR, CCITT i ZVEI). Parametry dowolnej sekwencji tonów (częstotliwość, 

czas trwania tonu, przerwę) mogą być dowolnie zmieniane. Każda ustawiona i używana sekwencja 

tonów może być zapamiętana i wywołana ponownie w późniejszym czasie. Następujące rodzaje trybów 

pracy selektywnego wywołania są do wykorzystania przez użytkownika: 'tylko wywołanie', 'tylko 

dekodowanie' i 'wywołanie -> dekodowanie'. 
 

Dla wszystkich ustawień jest możliwe wykorzystanie 'maski testu' i jej menu. Maska testu zawsze 

wyświetla wywołany, zdekodowany ton odebranej sekwencji tonów. Odebranie potwierdzenia 

wywołania umożliwi dodatkowo, wskazanie czasu reakcji systemu potwierdzenia wywołania. Do 

dokładnej analizy wszystkich zdekodowanych tonów wywoławczych są przewidziane dwie 'maski 

wyników'. 

Wywołanie maski 

testu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do maski 

podstawowej 

Maskę testu można wywołać w każdej z trzech masek podstawowych. Pełna 

ścieżka wywoławcza jest następująca: 

<SYSTEM> + <MENU> + <SYSTEM> + {Sequential} + <MENU> 
 

Oznaczyć krzyżykiem pozycję menu Sequential (rys.5.39), co wystarczy do 

wywołania maski testu, po naciśnięciu w masce podstawowej przycisku 

funkcyjnego <SYSTEM>. Maska testu selektywnego wywołania pojawia się w 

dolnej części maski podstawowej (rys.5.40). 
 

Naciśnięcie <TX>, <DUPLEX> lub <RX> prowadzi z powrotem do 

odpowiedniej maski podstawowej. 

 

Rys.5.39:Menu SYSTEM umożliwia rys.5.40:Maska testu selektywnego 

niezależnie od ustawionego trybu testera wywołania (dolna połowa ekranu) pokazana 

radiokomunikacyjnego wywołanie testu po wywołaniu zapisu ostatniej sesji pracy, 

selektywnego wywołania. 
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WYBIERANIE TRYBU PRACY SELEKTYWNEGO-WYWOŁANIA _______________________ 

Ustawienia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALL 

DECODE 

 

 

 

 

 

CALL ONLY 
 

 

DECODE 

ONLY 

Menu PARMS maski testu oferuje do wyboru trybu pracy selektywnego 

wywołania - trzy pozycje menu, które mogą być oznaczone krzyżykiem 

(rys.5.41): 
 

<MENU> + <PARMS> + {CALL -> DECODE| CALL ONLY| 

DECODE ONLY} + <MENU> 
 

Potwierdzenie: wyświetlanie wybranego trybu pracy w masce testu. 
 

Tryb pracy dla potwierdzenia wywołania (możliwy tylko, gdy opcjonalny 

'syntezer DUPLEX jest zainstalowany). Koder wytwarza najpierw pożądaną 

serię dźwięków. Skoro tylko, ostatni dźwięk został puszczony w obieg, 

przełącza koder testera na dekoder i oczekuje przybycia pierwszego dźwięku z 

serii (ostatnia przerwa puszczonej w obieg serii dźwięków nie będzie 

doliczona). 
 

Koder wytwarza pożądaną serię dźwięków. Dekodowanie przybyłej serii 

dźwięków nie zachodzi (dekoder nie jest uaktywniony). 
 

Dekoder oczekuje przybycia serii dźwięków, które są dekodowane. Koder w 

tym trybie pracy jest nieaktywny. 

 

 

 

Rys.5.41 :Tryb pracy testu 

selektywnego wywołania jest 

wybierany w menu PARMS. 
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DOŁĄCZANIE BADANEGO OBIEKTU _______________________________________________  

Przed uruchomieniem testu należy koniecznie, jeszcze przed wywołaniem maski testu, wywołać 

właściwą maskę podstawową ponieważ zapewnia ona dozwoloną ścieżkę sygnału pomiędzy badanym 

obiektem i testerem (rys. 5.42). Jaka może być ścieżka sygnału (RF / AF) zależnie od maski 

podstawowej, przedstawia następująca tabela: 

Tryb pracy Maska podstawowa w tle. 

TX DUPLEX RX 

CALL -> DECODE niedozwolona 

kombinacja 

RF niedozwolona 

kombinacja 

CALL ONLY AF RF RF 

DECODE ONLY RFlub AF AF AF 
Dopuszczalne drogi sygnału, zależnie od maski podstawowej i trybu pracy. 

 

Przykład: Test selektywnego wywołania należy przywołać z maski podstawowej TX wybierając tryb 

pracy CALL ONLY. Odpowiednia tabela umożliwia w tym przypadku określenie serii dźwięków tylko 

przy załączonej drodze sygnału AF. 
 

Ścieżka sygnału RF 

Wybór gniazda Za pomocą klawisza wyboru dołączyć pożądane gniazdo wejściowo/ 

wejściowo / wyjściowe RF i dołączyć doń odpowiedni obiekt badany, 

wyjściowego 
 

Sprzęganie Sygnał AF sprząc za pomocą <DEMOD> z dekoderem (dopuszczalne 

zdemodulowanego tylko, wtedy gdy została odebrana sekwencja dźwięków w trybie pracy 

sygnału CALL -> DECODE lub DECODE ONLY). 

Ścieżka sygnału AF 

Gniazdo Zasilić przychodzącą serią dźwięków gniazdo VOLTM, a następnie 

wejściowe gniazdo to sprząc z dekoderem za pomocą <VOLTM>. 

 

Gniazdo 

wyjściowe 

Do gniazda MODGEN jest dołączona sekwencja generowanych przez koder 

dźwięków. 

 

 

 

 

 

Rys.5.42:Test selektywnego 

wywołania może wyemitować lub 

odebrać sekwencję dźwięków 

wybraną drogą sygnału RF / AF. 

Która ścieżka sygnału jest 

odpowiednia, zależy od tego, jaka 

maska podstawowa jest widoczna w 

górnej części ekranu monitora. 
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USTAWIENIE PARAMETRÓW TESTU ______________________________________________  

Ustawienie parametrów testu obejmuje ustawienia: w masce podstawowej, w masce testu i w menu 

maski testu. 
 

Uruchamianie     =>Wszystkie generatory  AF  są odłączone.  Przy ustawianiu serii dźwięków    został 

automatycznie uaktywniony generator GEN - na czas trwania        serii dźwięków 

(patrz również 'Funkcje specjalne'). =>Zwrócić uwagę na to, czy są właściwe 

podstawowe ustawienia (np. rodzaj modulacji, wybrana szerokość pasma IF, 

blokada). 
 

Ustawienia w masce podstawowej 

Jakie ustawienia w aktualnej masce podstawowej są wymagane, zależy od trybu pracy selektywnego 

wywołania i od używanego toru sygnału (RF / AF): 

CALL -» DECODE 

CALL ONLY 

DECODE ONLY 

 

 

 

 

Tor sygnału RF: Częstotliwość nadawania i odbioru ustawia się tak, jak 

wyjściowy poziom RF. Generator GEN w torze sygnału RX załącza się 

(świeci się zielona dioda typu LED), a w wierszu Gen ustawiona jest 

pożądana modulacja. Następnie generator GEN jest ponownie wyłączany! 

Tor sygnału AFrnie potrzebne. 
 

Tor sygnału RF: Ustawić częstotliwość generatora i wyjściowy poziom 

RF. Załączyć generator GEN i ustawić pożądaną modulację w wierszu Gen. 

Następnie generator GEN jest ponownie wyłączany! Tor sygnału AF: 

Załączyć generator GEN (świeci się czerwona dioda typu LED) i w wierszu 

Gen ustawić pożądany poziom wyjściowy AF. Następnie generator GEN 

jest ponownie wyłączany! 
 

Tor sygnału RF: Ustawić częstotliwość odbiornika. Tor 

sygnału AF: Żadne ustawienia nie są potrzebne. 
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Ustawienia w masce testu 
 

 

 

 

Rys.5.43:Maska testu oferuje 

trzy pola wewnętrzne: jedno dla 

kodera i dwa dla dekodera. 

Wszystkie pola wewnętrzne 

mogą być osiągnięte za pomocą 

przycisków oznaczanych 

strzałkami. 

Ustawienie 

numeru 

wywołania 

(Cali Number) 
 

 

 

 

 

Ograniczenia 

dekodera 

(Decode Tones) 
 

Czas przerwy 

(Time out) 
 

 

 

 

 

 

Uwaga 

Pole wewnętrzne Cali Number (rys.5.43) odszukać za pomocą kursora i nacisnąć 

<OFF>: Wymazuje on już istniejący numer wywołania i przyporządkowuje 

przyciskom funkcyjnym nowe funkcje - litery - od <A> do <E> (ustawianie 

liczb w kodzie szesnastkowym; F ustawia się za pomocą przycisku 

numerycznego z klawiatury na płycie czołowej testera radiokomunikacyjnego). 

Następnie ustawić nowy numer wywołania (max. 20 pozycji). Błędne ustawienie 

może być skorygowane przez ponowny zapis. Ustawienie zatwierdzić przez 

naciśnięcie <ENTER>. 
 

Liczba ustawiona w polu wewnętrznym Decode Tones, powinna odpowiadać 

ilości dźwięków wywoławczych jednej przychodzącej serii dźwięków, 

odtworzonych przez dekoder (dopuszczalna ilość: 0 do 20). 
 

Ustawienie w polu wewnętrznym Time out (dopuszczalna wartość: 0 do 

9999ms) powoduje, że nie cała seria dźwięków kodera pozostaje zablokowana. 

Licznik czasu przerwy zaczął działać na końcu pierwszego zdekodowanego tonu 

wywoławczego. Z początkiem każdego następnego dźwięku wywoławczego 

następuje restart (ponowne uruchomienie). W czasie przerwy nie przychodzą 

żadne dźwięki wywoławcze, nie przybywa restart i dekoder zrywa dekodowanie. 

Zbyt mała wartość czasu przerwy może zawierać się w serii dźwięków, przerwie, 

co prowadzi do zerwania dekodowania. 
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Wybieranie serii dźwięków (tonów) - menu STND 

Ustawienie <MENU> + <STND> otwiera okno menu, które oferuje dziesięć 

standardowych serii dźwięków i jedną serię tonów użytkownika (rys.5.44). 

Pożądane ustawienie zaznaczyć za pomocą paska kursora, nacisnąć 

<UNIT/SELECT> i zamknąć ponownie okno menu za pomocą <MENU>. 

Wybrana seria tonów (dźwięków) zostanie wyświetlona w lewym górnym rogu, 

w masce testu selektywnego wywołania. 

Uwaga W menu FREQU i TIME możliwe są również zmiany standardowej serii 

dźwięków (tonów). W takim wypadku robi się wskazówkę informacyjną non-

standard w masce testu na zmianie. 

Rys.5.44:Menu STND 

oferuje do wyboru 

wszystkie powszechnie 

używane serię tonów 

(dźwięków). 
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Parametry testu w dolnej części menu PARMS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opóźnienie 

przywołania 

(CALL DELAY) 

Opóźnienie 

wywołania przy 

kluczowaniu 

nośnej 

(RX Lev On Delay) 
 

 

Odstrojenie 

podawanej 

częstotliwości 

(Tolerance) 
 

 

 

 

Szerokość pasma 

dekodera 

(Bandwidth) 

Wartość wpisana obok pozycji menu RX Lev On Delay definiuje opóźnienie 

pomiędzy impulsem generatora sygnałowego i początkiem przychodzącej serii 

tonów (dźwięków) (zastosowanie: przeczekanie stanu przejściowego badanego 

obiektu). To 'posunięcie naprzód czasu nadajnika' jest użyteczne tylko wtedy, 

gdy generator sygnałowy został wyłączony za pomocą przycisków <LEVEL> + 

<OFF>, zanim uruchomiono test 
 

Celowo wpisane odstrojenie częstotliwości wyjściowego tonu (dźwięku) 

wywołującego sprawdza szerokość pasma dekodera badanego obiektu. 

Odstrojenie częstotliwości zostało wpisane jako procentowe odchylenie 

częstotliwości tonu (dźwięku) wywołującego od dozwolonej wartości obok 

pozycji menu Tolerance (wymagany zakres: 0 ... ±9.9 %). Dozwolone 

częstotliwości aktualnego tonu wywołującego są wyliczone w menu FREQU. 
 

W zależności od wartości obok pozycji menu Bandwidth, przychodzący ton 

(dźwięk) wywołujący z odstrojeniem częstotliwości, zostanie jeszcze przez 

dekoder zdekodowany lub nie. Analogicznie do podanej tolerancji, również 

szerokość pasma dekodera wpływa na pożądaną częstotliwość tonu 

wywołującego. Dozwolone są wartości od 0 do ±9.9 % (typowo: 2,5%). 

Rys.5.45:Menu PARMS 

oferuje w dolnej połowie okna 

menu cztery ważne pozycje do 

ustawienia ważnych 

parametrów testu. 

Wartość wpisana obok pozycji menu Cali Delay (rys.5.45) określa przerwę, 

pomiędzy powtarzaniem emisji serii tonów (dźwięków). Dlatego to opóźnienie 

przywołania jest skuteczne tylko, jeśli zostanie uruchomiony test za pomocą 

przycisku <CONTTN> (ciągłe powtarzanie emisji serii tonów). 
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Zmienianie wartości częstotliwości (menu FREQ)  

Zmienianie 

częstotliwości 

tonów(dźwięków ) 

wywołujących 

 

 

 

Zmienianie 

powtarzania 

tonów(dźwięków  

) 

Menu FREQ (rys.5.46) przedstawia wybieralną sekwencję tonów 

przyporządkowaną pomiędzy tony wywołujące i częstotliwość. Wartość 

częstotliwości może być tutaj dowolnie zmieniana (odszukać zapis za pomocą 

paska kursora, zmienić go i zatwierdzę za pomocą <ENTER>). Przy 

wznowieniu wywołania zmieniona sekwencja tonów (menu STND) ma znów 

początkowe wartości. 
 

Przesunąć kursor na pole wewnętrzne Repeat Tone pozycji menu i wpisać 

numer tonu wywołującego, który powinien być użyty jako ton powtarzany. W 

celu ustawienia cyfr szesnastkowych A do E najpierw nacisnąć <ENTER> : 

umożliwi to ustawiania za pomocą pięciu przycisków funkcyjnych (F ustawia 

się za pomocą przycisku kropki dziesiętnej). 

Ustawienie stanu 

pierwotnego 

wartości 

standardowych 

 

Planowanie 

sekwencji tonów 

własnych 

Po zmianach w menu FREQ można bardzo prosto ustawić stan pierwotny 

wartości standardowych aktualnej sekwencji tonów: przesunąć pasek kursora na 

pozycję menu Norm i nacisnąć <UNIT/SELECT>. 
 

 

Jeśli zachodzi potrzeba zmian wartości częstotliwości, należy przesunąć pasek 

kursora na pozycję menu Storę to User i nacisnąć przycisk <UN1T/ SELECT>. 

Czas trwania tonu i wartość przerwy można zmieniać w menu TIME. W menu 

STND może zostać przywołana własna sekwencja tonów za pomocą pozycji 

menu USER. 

 

 

Przykład: Powtarzany ton F wstawia każdorazowo dwukrotnie, numer cyfry 

identycznie wywołanej. 

Rys.5.46:Menu FREQ 

pokazuje tutaj wartości 

częstotliwości sekwencji 

CCIR. 
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Zmiana czasu trwania tonu / przerwy (menu TIME) 

Zmiana czasu 

trwania tonu i 

czasu trwania 

przerwy 

 

 

 

 

Ustawienie 

jednakowych 

wartości 
 

 

 

 

Ustawienie stanu 

pierwotnego 

wartości 

standardowych 

 

Planowanie serii 

tonów własnych 

Menu TIME (rys.5.47) wyświetla dla wybranej sekwencji tonów następujące 

przyporządkowania: cyfrę wywołania, przynależny jej czas trwania tonu i czas 

trwania przerwy do emitowania następnej cyfry wywołania. Wartości cyfr 

wywołania od 1. do 14. można tutaj pojedynczo zmieniać (odszukać za pomocą 

paska kursora ustawienie, zmienić jego wartość i zatwierdzić ją za pomocą 

<ENTER>). Wartości cyfr wywołania od 15. do 20 są zamienialne tylko 

jednocześnie. 
 

Wszystkim cyfrom wywołania są bardzo prosto przyporządkowywane 

jednakowe wartości czasu trwania tonu i przerwy. Do tego należy odszukać za 

pomocą kursora pole wewnętrzne pozycji menu Ali Durations lub Ali Pauses, 

ustawić pożądaną wartość i zatwierdzić ustawienie za pomocą <ENTER>. 

Wartość zostanie wprowadzona bezpośrednio we wszystkie, odpowiednie pola 

wewnętrzne. 
 

Po zmianach w menu TIME można bardzo prosto ustawić stan pierwotny 

aktualnej sekwencji tonów: przesunąć pasek kursora na pozycję menu Norm i 

nacisnąć przycisk <UNIT/SELECT>. 
 

 

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba zmian, przesunąć pasek kursora na pozycję 

menu Storę to User i nacisnąć <UNIT/SELECT> Przyporządkowanie pomiędzy' 

tonami wywoławczymi i wartością częstotliwości można zmienić w menu 

FREQ. W menu STND może zostać wywołana seria tonów własnych przy 

wykorzystaniu pozycji menu USER. 

 

 

Rys.5.47:Menu TIME 

pokazuje tutaj wartość 

czasu trwania tonu i 

przerwy w serii tonów 

CCIR. 



 

 

5-77 
 

FUNKCJE SPECJALNE ____________________________________________________________  

Kluczowanie 

nośnej 

 

 

 

 

 

 

Ustawienie tonu 

ciągłego 

=>Przed ustawieniem toni sygnału RF, wyłączyć przed uruchomieniem testu 

generator sygnałowy za pomocą <LEVEL> + <OFF>. Z chwilą 

uruchomienia testu generator sygnałowy będzie przełączany automatycznie 

na czas trwania sekwencji tonów. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba w 

menu PARMS, obok pozycji menu RX Lev On Delay określić opóźnienie 

wywołania (przeczekanie stanu przejściowego badanego obiektu). 
 

=>Ton ciągły przed i po emisji serii tonów: włączyć przed uruchomieniem testu 

generator GEN i w wierszu Gen ustawić częstotliwość tonu ciągłego. 

=>l-kHz-ton ciągły przed, w czasie i po serii tonów: przed 

uruchomieniem testu załączyć 1-kHz-generator, a w wierszu Ext/lkHz 

ustawić pożądany poziom (patrz również rozdział 'Generatory AF', 

podrozdział '1-kHz-generator operacyjny'). W przypadku, gdy jest 

zainstalowany opcjonalny moduł DATA, może zostać zastosowany zamiast 

1-kHz-generatora - generator DATA. 
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URUCHOMIENIE TESTU CYKLICZNEGO ___________________________________________  

Po wybraniu trybu pracy, dołączyć obiekt badany i zadeklarować parametry testu, następnie uruchomić 

test za pomocą <l-SHOT> lub <CONTIN>. 
 

Test jednokrotny 
 

<l-SHOT> powoduje jednokrotne uruchomienie testu cyklicznego w zadeklarowanym trybie 

selektywnego wywołania: 

CALL ONLY 

DECODE ONLY 

CALL→DECODE 

 

Koder emituje 1 raz zadeklarowaną serię tonów. Przy kluczowaniu nośnej 

działa ustawione w menu PARMS opóźnienie przywołania (pozycja RX Lev 

On Delay). 
 

Dekoder oczekuje przybycia serii tonów. Tak szybko, jak zostanie ona 

odebrana, będzie dekodowana i wyświetlony zostanie wynik (pole 

wyświetlające Decoded Tones i maska wyników). 
 

Koder emituje 1 raz zadeklarowaną serię tonów. Przy kluczowaniu nośnej 

działa ustawione w menu PARMS opóźnienie przywołania (pozycja RX Lev 

On Delay). Bezpośrednio po tym oczekuje dekoder na odbiór wywołania 

potwierdzającego. Po przybyciu wywołania potwierdzającego, będzie ono 

dekodowane, a wynik będzie wyświetlony (pole wyświetlające Decoded Tones 

i Response Time, a także maska wyników). 
 

Tak, długo jak trwa test, przycisk funkcyjny <l-SHOT> ma funkcję <STOP> (przerwanie); wszystkie 

inne przyciski są nieaktywne. 
 

Test ciągły 

<CONTIN> powoduje wielokrotne uruchomienie testu cyklicznego w zadeklarowanym trybie 

selektywnego wywołania: 

CALL ONLY Koder emituje ciągle zadeklarowaną serię tonów. Przed każdą emisją serii tonów można 

w menu PARMS zadeklarować opóźnienie przywołania dla nośnej (pozycja 

menu Cali Delay). Przy kluczowaniu nośnej działa jednocześnie zadeklarowane 

obok pozycji menu RX Lev On Delay opóźnienie przywołania. Przerwanie testu 

za pomocą <STOP>. 
 

DECODE ONLY Odebrana seria tonów jest dekodowana i wyniki są ciągle aktualizowane w polu 

wyświetlania Decoded Tones tak, jak i w masce wyników. Przerwanie testu za 

pomocą <STOP>. 
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CALL→DECODE Test cykliczny wywołanie/dekodowanie będzie ciągle powtarzany. 

Przed każdą emisją można w menu PARMS zadeklarować opóźnienie 

przywołania dla nośnej (pozycja menu Cali Delay i przy kluczowaniu nośnej 

RX Lev On Delay). Odebrane potwierdzenie wywołania będzie zdekodowane, 

a wyniki będą ciągle aktualizowane w polach wyświetlania Decoded Tones i 

Response Time, jak również w maskach wyników. Przerwanie testu za pomocą 

<STOP>. 
 

Kontrola akustyczna 

Przy nadawaniu Za pomocą przycisku <RX MOD/MODGEN> dołączyć wewnętrzny analizowany 

sygnał AF do dekodera i wyregulować siłę głosu za pomocą pokrętła. 
 

Przy odbiorze       Wyregulować siłę głosu za pomocą pokrętła. 
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WYNIKI DEKODOWANIA __________________________________________________________  

Dekodowanie tonów Pole Decoded Tones maski testu wyświetla w trybie DECODE 

wywoławczych ONLY i CALL→DECODE zdekodowane tony wywoławcze 

(Decoded Tones)       odebranej serii tonów (rys.5.48). Oceniona zostanie w polu Decode 

Tones zadeklarowana liczba tonów wywoławczych (max. 20 tonów 

sygnałowych; nie dublować tonów). Linie symbolizują brakujące lub 

niezdekodowane tony wywoławcze. 

Czas reakcji W trybie CALL→DECODE pole wyświetlające Response Time 

(Response Time)       podaje czas reakcji systemu potwierdzenia wywołana (pomierzony 

okres czasu, pomiędzy końcem ostatniego wyemitowanego tonu i 

początkiem wywołania potwierdzającego). 

Maska wyników 

• z

d

e

k

o

d

o

w

a

n

e tony wywoławcze (Nr) 

• pomierzona częstotliwość tonu wywoławczego (Freq) 

• odchylenie częstotliwości od jej pożądanej wartości (Dev) 

• pomierzony czas trwania tonu (Duration) 

• pomierzony czas trwania przerwy (Pause) 

Rys.5.48.Maska testu 

wyświetlająca w polach 

Decoded Tones i 

Respons\-: ważne wyniki 

testu. 

Następująca po ostatnim tonie wywoławczym przerwa (zależna od tonu 

wywoławczego), nie będzie uwzględniona przy pomiarze czasu reakcji. 

<RESULT> prowadzi od maski testu do maski wyników (ponowny powrót 

za pomocą <SYSTEM>). Odebrane cyfry wywoławcze dopisują w masce 

wyników każdorazowo następne wyniki (rys.5.49): 
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Linia symbolizuje przekłamane lub nie zdekodowane tony wywoławcze. 

Ciągłość tonu lub przerwy dłuższa niż 10s, powoduje wyświetlanie: »». > 

(uważana jest ona zawsze za ostatnią przerwę dekodowanej serii tonów). 

<11..20> wertuje dwie maski wyników (parametry cyfr wywoławczych 11 do 

20), <1..10> powoduje ponowny powrót do pierwszej maski wyników.  

<l-SHOT> i <CONTIN> uruchamiają również w masce wyników test tak, że 

bezpośrednio jest obserwowane dekodowanie odebranych cyfr wywoławczych. 

W czasie dekodowania jest dodatkowo możliwe, bez zakłóceń zmienianie 

wyznaczanych wartości od pierwszej maski wyników do innych. 

<MENU> prowadzi w masce wyników do takiego samego menu, jak w masce 

testu. 
 

Przetwarzanie wyników wspomagane komputerem 

Polecenie IEEE RESULT odczytuje stałe pola Decoded Tones maski testu (zdekodowane tony 

wywoławcze). RESULT może bezpośrednio zaoferować łańcuch zmiennych np. w czasie trwania 

programu AUTORAN do wydrukowania zdekodowanej serii tonów za pomocą . PRINTRESULT. 

Rys.5.49Maska wyników 

pokazuje parametry do 20 

zdekodowanych tonów 

wywoławczych. 
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KODER TONU A AR _________________________________ _ 

STABILOCK 4015 został wyposażony również w standardowe pomiary do testowania urządzeń 

radiowych selektywnie wywoływanych, które działają pod wpływem tonu A/B (A/B-ton-przywołania). 

Wywoływane urządzenia odpowiadają na dwa kolejne tony przywoławcze z dowolnie definiowaną 

częstotliwością (ton A i ton B). Po każdym tonie następuje przerwa, której czas trwania zależy od 

rodzaju przywołania (czas trwania przerwy może mieć również wartość 0). 

Wywołanie maski 

testu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do maski 

podstawowej 

Maskę testu można wywoływać z każdej, z trzech masek podstawowych. Pełna 

ścieżka prowadząca do wywołania maski testu jest następująca: <SYSTEM> + 

<MENU> + <SYSTEM> + {A/B Tone} + <MENU> 
 

Jeśli pozycja menu A/B Tone zostanie oznaczona krzyżykiem, wystarczy to do 

tego, aby w masce podstawowej nacisnąć przycisk <SYSTEM> i wywołać 

ponownie maskę testu. Maska testu zawiera się w dolnej połowie maski 

podstawowej (rys.5.50). 
 

Jednocześnie z wywołaniem maski testu zostanie automatycznie ustawiony tryb 

operacyjny RX. 
 

Naciśnięcie <TX>, <DUPL> lub <RX> prowadzi z powrotem do odpowiedniej 

maski podstawowej. 
 

 

Rys.5.50: Maska testu 

kodera tonu A/B. 
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WYBIERANIE RODZAJU PRZYWOŁANIA _____________________________________________  

Za pomocą STABILOCK 4015 można badać następujące rodzaje przywołań: 
 

Rodzaj przywołania Czas trwania tonu/przerwy Pole wewnętrzne 

Tylko ton Czas trwania tonu i przerwy jest zdefiniowany na 

stałe , patrz rys.5.50 

TONE 

Ton & głos Czas trwania tonu i przerwy jest zdefiniowany na 

stałe , patrz rys.5.50 

TN&VCE 

Pozostałe tony 

przywoławcze A/B 

Ustawialny czas trwania tonu i przerwy (max. 9,99 

s). 

USER 

 

Wybieranie rodzaju Pasek kursora przesunąć na pole wewnętrzne pożądanego rodzaju 

przywołania przywołania (rys.5.50) i zaznaczyć krzyżykiem pole za pomocą 

<UNIT/SELECT>. 
 

USTAWIENIE PARAMETRÓW TESTU ________________________________________________  

Częstotliwość Wpisać w polach wewnętrznych-częstotliwości pożądane wartości 

częstotliwości dla tonów A i B (rys.5.50), a następnie zatwierdzić ustawienie 

za pomocą <ENTER> (dopuszczalne wartości: 30 Hz do 30 kHz). 
 

Uwaga Definiowanie czasu trwania tonu i przerwy jest możliwe dla obu tonów (A i B), tylko w wierszu 

USER. Ustawione wartości częstotliwości oddziaływują tylko wtedy, gdy pole wewnętrzne 

USER jest oznaczone krzyżykiem. 
 

Czas trwania tonu    W  polu  wewnętrznym  czasu  trwania  tonu  (rys.5.50) wpisać 

pożądaną wartość i zatwierdzić ją za pomocą <ENTER> (dopuszczalne 

wartości: 0,0ls do 9,99s). 
 

Czas trwania W polu wewnętrznym czasu trwania przerwy (rys.5.50) wpisać 

przerwy pożądaną  wartość   i   zatwierdzić  ją  za   pomocą <ENTER> 

(dopuszczalne wartości: Os do 9,99s). 
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URUCHOMIENIE TESTU CYKLICZNEGO _____________________________________________  

Uruchamianie =>Nastroić częstotliwość generatora sygnału przywołującego. 

i częstotliwość odbiornika sygnału przywołania (pagera). =>Dołączyć 

gniazdo RF - RX HIGH z dołączoną doń anteną. =>Ustawić maksymalny 

poziom wyjściowy RF. =>Wybrać rodzaj przywołania. =>Ustawić parametry 

testu. 

 

Test jednokrotny     Nacisnąć   <l-SHOT>.   Tester   radiokomunikacyjny   emituje na 

cząstotliwości nośnej, 1 raz dwa tony A i B z ustawionymi parametrami. 

Ton A Ton B End 

 Przerwa A  Przerwa B 

 

Test ciągły Nacisnąć   <CONTIN>.   Tester  radiokomunikacyjny  emituje na 

cząstotliwości nośnej, cały czas dwa tony A i B z ustawionymi parametrami. 
 

Ton A Ton B Ton A 

 Przerwa A  Przerwa 

B 

 Przerwa A 
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Dalsze urządzenia pomiarowe: patrz rozdział 6 

Pewne opcje hardwarowe oferują dalsze urządzenia pomiarowe lub funkcje pomiarowe 

(syntezer DUPLEX, moduł DTMF, tester PL/DPL itp.). Instrukcje do nich są 

dostarczane razem z opcjami hardwerowymi. Dla urządzeń, które były przystosowane 

już od pracy z opcjami hardwarowymi, rozdział 6 zawiera  

  



 

 

 



 

 

ROZDZIAŁ 6  

OPCJE SPRZĘTOWE 
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WPROWADZENIE 

Uwaga Rozdział 6 jest przeznaczony do opisu opcji hardwarowych. Przy zamówieniu dodatkowej 

opcji sprzętowej użytkownik otrzymuje odpowiadającą jej instrukcję obsługi. 

Zamieszczone poniżej instrukcje dopomogą państwu w poznaniu, możliwych do 

zamówienia opcji hardwarowych. 

 

Opcje hardwarowe Nr zamówienia Przeznaczenie 

Syntezer DUPLEX 229 038 Generator sygnałowy i odbiornik pomiarowy mogą zostać 

uruchomione w tym samym czasie. 

Moduł DATA 236 016 a) Kodowanie i dekodowanie telegramów (radiowa 

transmisja danych, radiotelefony komórkowe) w 

połączeniu z opcjami programowymi (patrz rozdział 

10). 

b) Generator AF - DATA 

c) Tester PL/DPL (systemy selektywnego wywołania 

używane w Azji i USA). 

  

Moduł DTMF 248 171 Kodowanie   i   dekodowanie   sekwencji tonowej DTMF. 

Interfejs 

Centronics/RS-232/ 

Klawiatura 

236 012 a) Wydruk za pomocą konwencjonalnej drukarki 

b) Dołączenie klawiatury (248 192) do pisania 

programów AUTORUN 

Interfejs IEEE-

488/RS-232/ 

Klawiatura 

236 013 a) Wydruk za pomocą konwencjonalnej drukarki 

b) Wydruk za pomocą drukarki strumieniowej (896 

192) 

c) Dołączenie klawiatury (248  192) do pisania 

programów AUTORUN 

d) Połączenie PC z kartą IEEE do dogodnego 

pisania   programów   AUTORUN   w edytorze 

AUTORUN ARE (897 100) 

e) Zdalne sterowanie z kontrolera IEEE 

Synchronizacja 

zewnętrzna 

214 026 Synchronizacja STABELOCK 4015 za pomocą 

zewnętrznego 10 MHz sygnału wzorcowego. 

Bateria wewnętrzna 205 006 a) Obsługa STABŁOCK 4015 bez zasilania ze 

źródła prądu zmiennego (ok. lh) 

b) Praca testera pomimo przerw w zasilaniu. 

 

W spisie treści dotyczącym rozdziału 6 są wyliczone opcje hardwarowe. Prosi się nabywcę 

dokumentacji danej opcji o oznaczenie jej tam krzyżykiem i, o uzupełnienie niniejszej dokumentacji 

nabytą instrukcją obsługi. 
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Opcje sprzętowe i ich przeznaczenie. 
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STABILOCK 4015 Opcja 

sprzętowa 229 038 

 

 Syntezer DUPLEX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalacja 

i 

Instrukcja Obsługi 
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INSTALACJA __________  

Podczas instalacji prosi się o zwrócenie uwagi na powszechnie przyjęte zasady montażu dla elementów 

elektronicznych , szczególnie na odprowadzenie ładunku elektrostatycznego. 

1. Wyłączyć STABILOCK 4015 i zdjąć płytę tylną (patrz w tym celu również do dodatku D). 

2. Odłączyć wielożyłowy kabel połączeniowy od stopnia A i B (rys. A). W tym celu ścisnąć obejmę 

mocującą, wskazaną strzałką na rys B , tak by odłączyć gniazdo listwowe wielożyłowego kabla 

połączeniowego od wtyczki listwowej stopnia. 

3. Stopień DUPLEX w położeniu pokazanym na rys. A przesunąć wzdłuż szyny prowadzącej ostrożnie 

do chassis. Uważać przy tym na to, żeby nie został uszkodzony wielożyłowy kabel połączeniowy i, 

żeby wtyczka listwowa stopnia DUPLEX miała takie samo zorientowanie jak stopni A i B. 

4. Wielożyłowy kabel połączeniowy dołączyć do trzech stopni. Docisnąć przy tym silnie gniazdo 

listwowe do wtyczki listwowej (rys. C), tak aby usłyszeć zazębienie się obejmy mocującej. Nie 

ściskać przy tym kabla RF! 

5. Gniazdo 49 stopnia DUPLEX i stopnia A połączyć za pomocą najkrótszego kabla RF (rys.D). 

6. Gniazdo 48 stopnia DUPLEX i stopnia B połączyć za pomocą nieco dłuższego kabla RF (rys.D). 

7. Zamontować ponownie płytę tylną i wszystkie czarne odłożone śruby silnie dokręcić. 

8. Załączyć STABILOCK 4015. 

9. Wywołać menu STATUS.   Po skorygowaniu budowy, tester radiokomunikacyjny rozpoznaje zmiany 

i wypisuje w wierszu Duplex komunikat Installed. 

10. Wywołać menu CALBRT i uruchomić Self-Check (patrz rozdział 4). Przy prawidłowo 

zamontowanym syntezerze DUPLEX wypisze Self-Check w wierszu Duplex uwagę OK. 



 

 

 
 

Rys. A: Przed montażem stopnia DUPLEX musi zostać odłączony wielożyłowy kabel połączeniowy od 

wtyczki listwowej stopni A i B. 

 

Rys. B: Silnie docisnąć, jak pokazano Rys. C: Przy silnym dociśnięciu, jak pokazano 

strzałką i odłączyć obejmę mocującą . powyżej  usłyszy się ponowne zaryglowanie 

stopnia. 

 

Rys. D: Ostatnim etapem montażu stopnia DUPLEX jest połączenie obu przebiegających na rysunku 

kabli RF.  

6-5 
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WPROWADZENIE  _____________________________  

Jeśli STABILOCK 4015 jest wyposażony w opcjonalny syntezer DUPLEX, może jednocześnie tester 

radiokomunikacyjny nadawać i obierać. Znajduje to zastosowanie przy badaniu 'dupleksowych' 

urządzeń radiowych (np. radiotelefonów). 
 

WIELKOŚCI USTAWIANE _________________________________________________________  

W trybie DUPLEX są obowiązujące wszystkie poprzednio wyliczone w podrozdziałach 'Odbiornik 

testujący' i 'Generator sygnałowy
1
 wielkości ustawiane (rozdział 5). Poza tym możliwe jest ustawienie 

następujących parametrów DUPLEX: 

♦ odstęp DUPLEX 

♦ automatyczne połączenie dostrajania częstotliwości RX i TX z odstępem DUPLEX 

♦ rodzaju modulacji niezależnie od rodzaju demodulacji 
 

USTAWIENIE TRYBU DUPLEX ____________________________________________________  

Wywołać maskę podstawową DUPLEX za pomocą <DUPL> (rys. 6.1). Dzięki temu odbiornik 

pomiarowy i generator sygnałowy są jednocześnie aktywne. Pole wewnętrzne maski podstawowej 

DUPLEX zawiera ostatnio ustawione wartości w maskach podstawowych TX i RX.  

Rys. 6.1: W górnej części składa 

się maska podstawowa DUPLEX 

ze złożenia masek podstawowych 

RX i TX. 
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IJSTAWIENTA 

Częstotliwość 

nastrojenia 

generatora 

sygnałowego 

(RX) 

 

Częstotliwość 

nastrojenia 

odbiornika 

pomiarowego 

(TX) 
 

Odstęp 

DUPLEX 

 

Automatyczne 

połączenie 

RX/TX 

<FREQU> + wartość numeryczna + <ENTER> 
 

Zamiast częstotliwości nośnej może zostać ustawiony również numer kanału 

(patrz rozdział B). 
 

 

Odszukać pole wewnętrzne Frequ w prawej części maski podstawowej 

DUPLEX dotyczące trybu TX za pomocą przycisków oznaczonych strzałkami, 

ustawić w nim wartość liczbową i zatwierdzić ustawienie za pomocą przycisku 

<ENTER>. 
 

 

Wywołać menu NoL/U i odstęp DUPLEX wpisać w pole wewnętrzne Duplex 

Space. 
 

Jeśli automatyczne przełączanie zostanie zadeklarowane, musi zostać ustawiona 

tylko częstotliwość nastrojenia TX lub RX. Brakująca wartość - przesunięta o 

odstęp DUPLEX - będzie automatycznie dopisana. Menu NoL/U (patrz również 

rozdział 4) oferuje następujące pozycje menu do oznaczenia krzyżykiem 

skasowania/ustawienia automatycznego połączenia: 

=>RX and TX independent: Częstotliwości nastrojenia RX i TX są 

niezależne od siebie (brak połączenia za pomocą odstępu DUPLEX). 

=>TX = RX + Duplex: Częstotliwość nastrojenia TX jest o odstęp DUPLEX 

większa od częstotliwości nastrojenia RX. 

=>RX = TX + Duplex: Częstotliwość nastrojenia RX jest o odstęp DUPLEX 

większa od częstotliwości nastrojenia TX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga Połączenie automatyczne RX/TX działa po zamknięciu okna menu nie od razu 

na zapisach w obu polach wewnętrznych Frequ, lecz dopiero po ustawieniu 

wartości częstotliwości.  

Rys.6.2: W menu NoL/U są 

deklarowane parametry 

DUPLEX. 



 

 

 

 

Rodzaj modulacji i 

demodulacji 

 

 

Dalsze ustawienia 
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=>W trybie DUPLEX możliwe jest deklarowanie rodzaju modulacji i 

demodulacji nie zależnie jedno od drugiego. Szczegółowo jest to     opisane 

w rozdziale 4, podrozdział 'MOD-PAR' (pozycja menu        Cross Demod 

xx). 

=>Wszystkie inne ustawienia (poziom wyjściowy RF, odstrojenie, wartość 

modulacji itd.) są opisane w rozdziale 5 w pod rozdziałach 'Odbiornik 

testujący
1
 i 'Generator sygnałowy

1
. =>W trybie DUPLEX można każdy 

generator AF zastosować, albo do modulacji generatora sygnałowego, albo 

przez gniazdo MODGEN do modulacji badanego obiektu (patrz również 

rozdział    5, 'Generatory AF'). 
 

 

WYBÓR GNIAZDA WEJŚCIOWEGO/WYJŚCIOWEGO _______________________________  

W trybie DUPLEX są ustawiane przez naprzemiennie naciśnięcia klawisza wyboru cztery warianty 

dołączeń gniazd RF (potwierdzenie przez diody typu LED): 

TX SENS + RX 
 

 

TX SENS + RX 

HIGH 

RX HIGH + TX 

TX + RX 

Wejście = TX SENS, wyjście = RX/TX. Tylko do specjalnych zastosowań. 
 

Wejście = TX SENS, wyjście = RX HIGH. Zastosowane: zdalne pomiary za 

pomocą anteny. 
 

Wejście = RX/TX, wyjście = RX HIGH. Tylko do specjalnych zastosowań. 
 

Wejście = RX/TX, wyjście = RX/TX. Zastosowanie: standardowe pomiary 

przy połączeniu kablem (port sygnałowy urządzenia radiowego). 

 

Uwaga !!! Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego poziomu (patrz opisy gniazd na płycie 

czołowej). Jeśli zostanie wypisany komunikat na ekranie monitora REDUCE RF 

POWER, gdy doprowadzony jest sygnał (P > 50 W) do gniazda RX/TX, natychmiast 

zmniejszyć moc do P < 50 W. 
 

POMIARY STANDARDOWE W TRYBIE DTJPLEX 

Pomiary RX/TX 
 

 

 

 

Pogorszenie czułości 
 

Charakterystyka 

częstotliwościowa 

AF 

W trybie DUPLEX dozwolone są wszystkie pomiary ręczne, które również 

umożliwia odbiornik pomiarowy i generator sygnałowy (patrz rozdział 5). 

Tylko zakres częstotliwości TX jest nieco mniejszy w porównaniu do trybu 

TX (patrz dodatek A, 'Dane techniczne'). 
 

patrz rozdział 7, 'Funkcja specjalna DUPLEX - DESENS' 
 

patrz rozdział 7, 'Funkcja specjalna DUPLEX - AF RESP' 
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STABILOCK 4015 Opcja 

sprzętowa 205 006 

 

  Bateria wewnętrzna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalacja 

i 

Instrukcja Obsługi 
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INSTALACJA 

1. Wyłączyć STABILOCK 4015 i odłączyć przewody zasilające. 

2. Zdjąć płytę podstawową. W tym celu odkręcić 6 śrub z nacięciem krzyżykowym (typu Phillips) (po 

2 u dołu każdego boku panelu, 2 w płycie podstawowej). 

3. Wykręcić śrubokrętem obie śruby z łbem gniazdowym z prawej ściany bocznej (Rys. A). 

4. Usunąć tulejkę dystansującą i (jeśli zastosowano) tulejkę z tworzywa sztucznego (Rys. A). 

5. Połączyć wtyczkę baterii z gniazdem bateryjnym. Skręcić doprowadzenia baterii, w razie potrzeby, 

tak żeby nie dotykały do obudowy Testera Komunikacyjnego podczas instalacji (ryzyko zwarcia). 

Następnie wsuń baterię do jej przedziału zwracając uwagę na to, żeby czujnik temperatury był pod 

spodem, po czym ułóż kabel u dołu przedziału baterii (Rys. B) Umieść bateryjne złącze wtykowe 

pomiędzy płytką zaporą i baterią tak żeby przepływ powietrza w module nie był zakłócony. 

6. Przyłącz baterię za pomocą śrub z łbem gniazdowym. 

7. Załóż z powrotem płytę podstawową Testera Komunikacyjnego. 

8. Włącz STABILOCK 4015 (włącznik zasilania w położeniu BATT, brak kabla 

zasilającego). Jeżeli ekran pozostaje ciemny, to bateria jest rozładowana i musi być 

najpierw naładowana (zobacz podrozdział "Pierwsze uruchomienie przyrządu"). 

9. Wywołaj menu STATUS (zobacz Rozdział 4). Jeżeli instalacja przebiegła poprawnie, to Tester 

Komunikacyjny rozpoznaje baterię i wyświetla jej napięcie w wierszu Battery z uwagą Installed. 

10. Dołącz kabel zasilający i ustaw włącznik zasilania w położenie LINĘ. Ponownie wywołaj menu 

STATUS. Bateria normalnie nie jest dostarczana w pełni naładowaną dlatego też wiersz Battery 

będzie teraz wyświetlał oprócz napięcia komunikat Charging (ładowanie). 



 

 

 

Rys.A: Wgląd w przedział przeznaczony pod baterię STABILOCK 4015. Przed wyjęciem baterii 

muszą zostać usunięte obie tulejki dystansujące i tulejki z tworzywa sztucznego.  

 
 

Rys.B: Montaż baterii w przedziale bateryjnym. Aby nie przerywać obiegu powietrza należy 

zachować przerwę powietrzną. W tym celu należy przewód prowadzony do gniazda bateryjnego 

ułożyć pod baterią i odpowiednio umieścić wtyk dołączający baterię, tak aby zachować przerwę na 

obieg powietrza. 
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WSKAZÓWKI UŻYTKOWE 

STABILOCK 4015 wyposażony w baterię wewnętrzną może pracować około godziny bez 

zewnętrznego źródła zasilania. 

Jeżeli włącznik zasilania ustawiony jest w pozycji BATT, to przerwanie zewnętrznego źródła zasilania 

Testera Komunikacyjnego powoduje automatyczne przełączenie na zasilanie bateryjne bez przerywania 

jego pracy (zobacz Rozdział 1, "Załączenie zasilania"). Ładowanie baterii kontrolowane jest przez 

czujnik temperatury. Kiedy bateria nagrzeje się (pełne naładowanie), to prąd ładowania jest 

automatycznie redukowany (zatrzymanie procesu ładowania). Oznacza to, Ze bateria nie może być 

przeładowana. 
 

 

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM _____________________________________________________  

W celu otrzymania pełnej pojemności nowej baterii NiCd należy wykonać: całkowite naładowanie, 

całkowite rozładowanie i ponowne naładowanie. 

♦ Ładowanie baterii: Podłącz Tester Komunikacyjny do zewnętrznej linii zasilającej. Dopóki włącznik 

zasilania ustawiony jest na pozycji LINĘ lub OFF, to bateria jest ładowana. Stan taki musi trwać 

conajmniej 14 godzin. 

♦ Rozładowanie baterii: Odłącz kabel zasilania, ustaw przełącznik zasilania na pozycji BATT i 

używaj Testera Komunikacyjnego przez conajmniej jedną godzinę. Spowoduje to rozładowanie 

baterii. 

♦ Ponowne ładowanie: Wykonaj ponowne ładowanie rozładowanej baterii przez conajmniej 14 

godzin. 
 

  

STAN OPERACYJNY ________________________________________________________________ 

W zależności od ustawienia włącznika zasilania bateria może znajdować się w następujących stanach 

(zobacz Rozdział 1, "Załączanie zasilania"): 

LINE STABILOCK 4015 zasilany jest z linii prądu zmiennego powodując ładowanie 

wewnętrznej baterii. Przy naładowaniu zostanie automatycznie przełączony do stanu 

zachowującego ładunek. Brak możliwości bateryjnego podtrzymywania zasilania. 

 

OFF STABILOCK 4015 jest wyłączony. Dopóki kabel zasilający jest dołączony, to 

zachodzi ładowanie baterii wewnętrznej. Po naładowaniu zostaje automatycznie 

przełączony do stanu zachowującego ładunek. 
 

BATT STABILOCK 4015 zasilany jest z baterii wewnętrznej jeżeli odłączony jest 

kabel zasilania. Przy dołączonym kablu zasilania występuje: zasilanie sieciowe, brak 

ładowania baterii wewnętrznej, możliwość bateryjnego podtrzymania napięcia. 
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Dla dokładnych zapisków własnych dotyczących baterii przeznaczono w tabeli kolumnę. Aby je 

wykonać należy najpierw baterię naładować, potem odłączyć sieć, przełącznik zasilania testera 

radiokomunikacyjnego ustawić w położenie BATT i wywołać menu STATUS. Podczas zasilania z 

baterii zawsze po około 10 minutach nacisnąć przycisk funkcyjny <STATUS> (spowoduje to 

aktualizację wiersza Bartery w nową pomierzoną wartość napięcia) i zanotować wartość napięcia. 

Ponieważ bateria z biegiem czasu traci swoją pojemność, zapiski w tabeli powinny być co około 6 

miesięcy aktualizowane. 
 

NA CO POWINNO ZWRACAĆ SIE SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ ? ____________________________  

♦ Zapobiegać obniżeniu napięcia sieci poza dopuszczalny zakres: Po każdym obniżeniu napięcia sieci 

poza zakres jak i wtedy, gdy bateria jest całkowicie naładowana, wstrzymane zostaje ładowanie 

baterii maksymalnym prądem ładowania. W przypadku, gdy czujnik temperaturowy wykryje 

przegrzanie baterii, nastąpi wstrzymanie ładowania baterii. Występujący często cykl ładowania może 

nieznacznie skrócić czas życia baterii. W związku z tym tester radiokomunikacyjny powinien zawsze 

być: ustawiony za pomocą przełącznika sieciowego w zewnętrzny tryb zasilania i dołączony za 

pomocą wtyczki sieciowej do sieci. 

♦ Nie •pracować stale, przy położeniu przełącznika sieciowego w pozycji BATT: W niniejszym 

położeniu przełącznika sieciowego w dużym stopniu zostaje złagodzone dla zasilania sieciowego 

wolne obniżanie się wartości dostarczanego prądu, jednak bateria nie będzie przy tym ładowana. 

Ponieważ każda bateria rozładowywuje się samoczynnie, ciągłe zasilanie testera 

radiokomunikacyjnego z sieci (w położeniu BATT) realizuje się zawsze wtedy, gdy bateria jest 

rozładowana. Uwaga: Przy dłuższych przerwach w pracy przełącznik sieciowy powinien być 

ustawiony w położeniu OFF. 

♦ Dopóki część sieciowa STABILOCK 4015 ładuje baterię prądem 0,7 A, powstają dodatkowe straty 

cieplne. W niniejszej fazie ładowania powinno zwrócić się szczególną uwagę na prawidłowy obieg 

powietrza (uważać, aby filtr powietrza wentylatora był oczyszczony, a tester radiokomunikacyjny w 

miarę możliwości tak ustawiony, żeby ciepłe powietrze od wentylatora nie było zasysane). 

Napięcie 

baterii 

(nominalne) 

Stan 

naładowania 

Napięcie baterii 

(indywidualne) 

Typowa  zależność   pomiędzy   napięciem baterii 

(wyświetlonym w menu STATUS) i jej stanem naładowania. 

Wartości te mają znaczenie, gdy tester radiokomunikacyjny 

jest zasilany z baterii (brak napięcia    sieciowego).    Prawa    

kolumna jest przewidziana na zapiski własne. 12,7 V 100%  

11 V 75... 25 %  

10 V 10... 5 %   

9 V Rozładowana   

 

OCENA STANU ŁADOWANIA ________________________________________________  

W menu STATUS (wiersz Bartery) wyświetlone jest napięcie baterii umożliwiające ocenę chwilowego 

stanu naładowania baterii. Poniższa tabela określa typowe wartości, które zależą od egzemplarza baterii 

i mogą zmieniać się o ok. 0,5 V w górę, bądź w dół od wartości nominalnej: 
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DANE TECHNTCZE ________________________________________________________  
 

Pojemność baterii 7 Ah (wystarczająca na ok. lh  zasilania z baterii) 

Napięcie nominalne 12 V 

Prąd ładowania 0,7 A 

Prąd rozładowania 70 mA 

Rozładowanie po ok. 14h 
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STABILOCK 4015 Opcja 

sprzętowa 236 012 

 

Interfejs Centronics/RS-

232/Klawiatura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalacja 

i 

Instrukcja Obsługi 
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TNSTALAC.TA ________________________________________________  

1.Wyłącz STABILOCK 4015. 

2. Przymocuj interfejs, jak pokazano poniżej, do portu B Testera Komunikacyjnego za pomocą 

śrub z łbem radełkowanym. 

3. Włącz STABILOCK 4015. 

4. Wywołaj menu STATUS. Jeżeli interfejs został zainstalowany poprawnie, to Tester 

Komunikacyjny rozpozna nową opcję i zasygnalizuje ten fakt w wierszu Interface z Serial, KBD, 

Centr. Jeżeli opcja jest niedostępna, to sprawdź, śruby zaznaczone strzałką na poniższym rysunku 

czy są właściwie dokręcone (w przeciwnym razie brak połączenia elektrycznego pomiędzy 

interfejsem i Testerem Komunikacyjnym). 
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WSKAZÓWKI UŻYTKOWE 

Poniższa tabela przedstawia zastosowania interfejsu oraz odpowiadające im opisy w instrukcji obsługi. 
 

Zastosowanie Odwołanie 

Wydruki (masek, listingów programów lub 

raportów z testów wykonywanych za pomocą 

programów AUTORUN) przez interfejs RS-232-

C lub Centronics. 

Rozdział 4 "Drukowanie" 

(wybranie drukarki i interfejsu, ustawienie 

protokołu transmisji). 

Wpisywanie programów AUTORUN za 

pomocą zewnętrznej klawiatury (akcesoria) 

podłączonej do gniazda KEYBOARD. 

Rozdział 9 "Edycja programów" 

(opis klawiatury). 
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STYKI INTERFEJSÓW ____________________________________________________________  

 



 

 

ROZDZIAŁ 7  

FUNKCJE SPECJALNE 
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WPROWADZENIE 

Funkcje specjalne zapewniają automatyczne, standardowe pomiary urządzeń radiowych w krótkim 

okresie czasu. Użytkownik powinien wykonać tylko niewielkie ustawienia, np. wybrać pożądaną 

metodę pomiarową. Inne ustawienia, jak dołączanie gniazda RF funkcja specjalna wykonuje 

samoczynnie. Przy powtórnym ustawianiu funkcji specjalnej za zmienionymi parametrami należy 

wykonać wszystkie ustawienia ręcznie. 

Wybór funkcji 

specjalnej 

 

 

 

Ustawienia  

 

 

 

 

 

Powrót 

Wywoływanie odpowiedniej maski podstawowej (patrz tabela) wykonuje się 

poprzez naciśnięcie przycisku funkcyjnego <SPECJAL>. Ekran wyświetla 

w dolnej połowie maskę ostatnio wybranej funkcji specjalnej. Za pomocą 

odpowiedniego przycisku funkcyjnego możliwy jest teraz wybór pożądanej 

funkcji specjalnej. W zależności od wybranej funkcji specjalnej zostaną 

wyświetlone nowe pola wewnętrzne i (dla nich) nowe okna menu. Możliwe 

jest przy tym dopasowanie funkcji specjalnej do indywidualnych wymagań 

(więcej o tym, zamieszczono w opisach konkretnych funkcji specjalnych). 

Wszystkie pola wewnętrzne są osiągalne podobnie, jak w innych 

przypadkach za pomocą przycisków oznaczonych. Pewne pola, w których 

nie wpisuje się wartości numerycznej, podobnie jak pozycje menu należy 

oznaczyć krzyżykiem za pomocą przycisku <UNIT/SELECT>. 

<RX>,<TX> i <DUPLEX> powodują powrót do odpowiedniej maski 

podstawowej. 

Funkcje specjalne RX Pomiary wykonywane za pomocą funkcji specjalnych 

SENS Czułość odbiornika (SINAD lub S/N). 

BAND W Szerokość pasma IF i odstrojenie od częstotliwości środkowej odbiornika. 

AFRESP Charakterystyka częstotliwościowa AF odbiornika (deemfaza). 

SQLCH Parametry blokady szumów. 

Funkcje specjalne TX  

SENS Czułość wejścia modulującego. 

VSWR Współczynnik fali stojącej anteny 

AFRESP Charakterystyka częstotliwościowa AF nadajnika (preemfaza). 

F-BRST 
5) 

Szybki miernik częstotliwości RF. 

Funkcje specjalne 

DUPLEX 

 

DESENS Pogorszenie czułości (ang. desensitization) radiowego urządzenia 

dupleksowego. 

AFRESP Charakterystyka częstotliwościowa AF (nadajnik + odbiornik). 

F-BRST 
5) 

Szybki miernik częstotliwości RF. 

 

W trzech trybach RX, TX i DUPLEX funkcje specjalne nazywane pomiarami standardowymi są wykonywane 

automatycznie 



 

 

7-2 

FUNKCJA SPECJALNA RX -SENS 

Pomiar czułości odbiornika 

Przygotowanie 1. Dołączyć urządzenie radiowe do testera. Urządzenie 

radiowe ustawić na odbiór i wyłączyć jego blokadę 

szumów. 

2. Wywołać   maskę   podstawową  RX.   Filtr wagowy 

odpowiedni dla danego pomiaru włączyć lub wyłączyć 

(menu FILTER). 

3. Dostroić   generator   sygnałowy   do częstotliwości 

odbiornika radiowego. 

4. Wybrać funkcję specjalną za pomocą <SPECIAL> + 

<SENS>. 

rys.7.1 

Ustawienia 1. Metoda   pomiaru:   ustawić   pasek   kursora  w polu 

wewnętrznym     SINAD     lub     S/N    i nacisnąć 

<UNIT/SELECT>. 

2. Wartość odniesienia: w zlokalizowanym za pomocą 

kursora polu wewnętrznym wpisać wartość stosunku 

sygnał/szum,  przy którym będzie mierzona czułość 

odbiornika 

3. Jednostki: otworzyć menu UNIT i wybrać jednostkę, jaką 

powinien mieć wynik pomiaru. 

4. Modulacja:   w   polu   wewnętrznym   poziom 1kHz 

generatora ustawić wartość badanej modulacji. 

rys.7.2 

rys.7.2 

rys.7.2 

Uruchomienie funkcji 

specjalnej 

Nacisnąć przycisk funkcyjny <RUN>. Funkcja specjalna rozpoczyna pomiar 

czułości.  Przerwanie za pomocą przycisku funkcyjnego <STOP>. 

Automatyczne 

ustawienia 

Automatyczne ustawienia po uruchomieniu funkcji specjalnej: 

1. Dołączenie gniazda RF RX/TX i gniazda AF VOLTM. 

2. Obsługa generatora sygnałowego. 

3. Załączenie 1 kHz generatora. 

Odczytywanie 

wyników 

Funkcja specjalna zakończy pomiar, gdy przycisk funkcyjny 

<STOP> zostanie ponownie zastąpiony przez <RUN>. Czułość 

odbiornika odczytuje się z pola wyświetlania. 

rys.7.2 

Wnętrze funkcji 

specjalnej 

Funkcja specjalna podnosi poziom wyjściowy RF STABILOCK 4015 

skokowo od 4.02 p:V do  maksymalnie 221   uV.  Po każdej inkrementacji 

mierzony jest stosunek sygnał/szumu. Tak długo, jak stosunek sygnału/szum 

jest lepszy od ustawionego przez użytkownika poziom RF jest redukowany z 

małymi skokami. Jeśli stosunek sygnał/szum będzie gorszy od ustawionego, 

funkcja specjalna spowoduje podnoszenie poziomu RF z nowymi, małymi 

skokami inkrementacji. 

Przy tej procedurze zostanie wykryty poziom RF, który zapewnia wymagany 

stosunek sygnału do szumu (tolerancja dla S/N: 0,5dB, dla SINAD: 0,8dB). 

 

Funkcja specjalna SENS mierzy czułość odbiornika przy określonym przez użytkownika 

stosunku sygnału do szumu (lub określonym SINAD).  ____________________________  
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Rys.7.1: Układ do pomiaru czułości odbiornika. Połączyć gniazdo antenowe badanego odbiornika 

radiowego z gniazdem RX/TX. Sygnał wyjściowy AF urządzenia radiowego dołączyć do gniazda 

VOLTM testera radiokomunikacyjnego. 
 

 

 

 

 

 

 

Rys.7.2:Maska funkcji specjalnej RX - SENS. 

Obok, został przed uruchomieniem funkcji 

specjalnej zadeklarowany pomiar czułości metodą 

SINAD, a dla wyniku pomiaru wybrano 

jednostkę V. Jaka maska jest wyświetlana po 

uruchomieniu funkcji specjalnej, zależy od 

pomierzonej czułości -w tym przypadku 0,60 V, 

dla określonego SINAD 20 dB. 
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FUNKCJA SPECJALNA RX – BANDW  

Pomiar szerokości pasma częstotliwości odbiornika 

Przygotowanie 1. Dołączyć urządzenie radiowe do testera. Urządzenie 

radiowe ustawić na odbiór i wyłączyć jego blokadę 

szumów. 

2. Wywołać maskę podstawową RX. Filtr AF odpowiedni 

dla danego pomiaru włączyć lub wyłączyć (menu 

FILTER). 

3. Dostroić   generator   sygnałowy   do częstotliwości 

odbiornika radiowego. 

4. Wybrać funkcję specjalną za pomocą <SPECIAL> + 

<BANDW.>   (generatory   AF   zostaną   przy tym 

automatycznie wyłączone). 

rys.7.3 

Ustawienia Tłumienie  odniesienia:   zlokalizować  za  pomocą paska kursora 

pole wewnętrzne i ustawić tłumienie odniesienia. Jest to wartość 

tłumienia, przy której zostanie pomierzona szerokość pasma IF (x-

dB-punkt, x = zwykle 6dB). 

rys.7.4 

Uruchomienie funkcji 

specjalnej 

Nacisnąć przycisk funkcyjny <RUN>. Funkcja specjalna rozpoczyna pomiar 

szerokości pasma częstotliwości. Przerwanie za pomocą przycisku 

funkcyjnego <STOP>. 

Automatyczne 

ustawienia 

Automatyczne ustawienia po uruchomieniu funkcji specjalnej: 

1. Dołączenie gniazda RF RX/TX i gniazda AF VOLTM. 

2. Obsługa generatora sygnałowego 

Odczytywanie 

wyników 

Funkcja specjalna zakończy pomiar, gdy przycisk funkcyjny 

<STOP> zostanie ponownie zastąpiony przez <RUN>. Odczytać 

wyniki pomiarów z pól wyświetlających: szerokość pasma do góry, 

odstrojenie od częstotliwości środkowej u dołu. 

rys.7.4 

Wnętrze funkcji 

specjalnej 

Funkcja specjalna mierzy najpierw  poziom  szumów własnych odbiornika 

przy wyłączonym generatorze sygnałowym. Następnie uaktywniony zostaje 

generator sygnałowy i podany taki poziom RF (zwykle niemodulowany), że 

przewyższa on o 10 dBr poziom szumów własnych   (poziom szumów 

własnych poniżej poziomu sygnału z generatora). 

Poziom RF zostanie podniesiony potem  o ustawioną wartość tłumienności 

odniesienia (poziom szumów własnych obniża się). Następnie częstotliwość 

nośnej  będzie tak  długo powiększana (podnosi się poziom szumów 

własnych), aż znów pomierzony zostanie 10 dBr poziom szumów własnych 

poniżej poziomu sygnału z generatora. Osiągnięta w taki sposób 

częstotliwość odstrojenia (A) jest pamiętana przez funkcję specjalną. 

Częstotliwość dostrojenia będzie teraz w podobny sposób zmniejszana, aż 

znów pomierzony zostanie 10 dBr poziom szumów własnych poniżej 

poziomu sygnału z generatora, a osiągnięta przy tym częstotliwość 

odstrojenia (B) znów zostanie zapamiętana. Z obu wartości odstrojenia 

wylicza funkcja specjalna   szerokość pasma (A-B) i odstrojenie od nośnej 

C(A-B)/2). 

 

Funkcja specjalna BANDW mierzy szerokość pasma JF odbiornika i odstrojenie częstotliwości 

środkowej IF od jej pożądanej wartości.  __________________________________________________  



 

 

Rys.7.4:Maska funkcji specjalnej RX -BANDW. 

Przed uruchomieniem została ustawiona dla 

tłumienności odniesienia wartość 6 dB (na tym 

poziomie określona zostanie szerokość pasma JJF). 

Jaka maska jest wyświetlana po uruchomieniu 

funkcji specjalnej, zależy od podłączonego 

urządzenia radiowego, jego szerokości pasma IF 

np. 14,7kHz i pomierzonej wartości odstrojenia od 

częstotliwości środkowej (np.-0,25 kHz). 

Rys.7.3: Układ do pomiaru szerokości pasma IF odbiornika. Połączyć gniazdo antenowe badanego 

odbiornika radiowego z gniazdem RX/TX. Sygnał wyjściowy AF urządzenia radiowego dołączyć do 

gniazda VOLTM testera radiokomunikacyjnego. 
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FUNKCJA SPECJALNA RX - A F  RESP 

Funkcja specjalna AF RESP ustala, jaki ma wpływ na częstotliwość AF deemfaza odbiornika. 
 

Pomiar wpływu odbiornika na częstotliwość AF 

Przygotowanie 1. Dołączyć urządzenie radiowe do testera. Urządzenie 

radiowe ustawić na odbiór i wyłączyć jego blokadę 

szumów. 

2. Wywołać maskę podstawową RX. Wszystkie filtry AF 

odłączyć (menu FILTER). 

3. Dostroić   generator   sygnałowy   do częstotliwości 

odbiornika radiowego. 

4. Wybrać funkcję specjalną za pomocą <SPECIAL> + 

<AFRESP>. ' 

rys.7.5 

Ustawienia 1. Częstotliwość  odniesienia:  zlokalizować  za pomocą 

paska kursora pole wewnętrzne Ref i ustawić wartość 

częstotliwości   odniesienia   (standardowo ustawiona 

wartość: 1 kHz). Funkcja specjalna ustala wpływ 

częstotliwości    na otrzymywany poziom AF, który 

zostanie   pomierzony   dla   częstotliwości odniesienia 

(OdB-odniesienie). 

2. Częstotliwości pomiarowe: Sprawdzić, czy jest ustawione 

7   pożądanych   częstotliwości   pomiarowych. Jeśli 

zachodzi taka potrzeba zlokalizować za pomocą paska 

kursora pole wewnętrzne i ustawić nową wartość (f m4X= 

9,99 kHz). 

3. Modulacja: w polu wewnętrznym poziom generatora 

GEN ustawić wartość badanej modulacji. 

rys.7.6 

rys.7.6 

rys.7.6 

Uruchomienie funkcji 

specjalnej 

Nacisnąć przycisk funkcyjny <RUN>. Funkcja specjalna rozpoczyna pomiar 

deemfazy. Przerwanie za pomocą przycisku funkcyjnego <STOP>. 

Automatyczne 

ustawienia 

Automatyczne ustawienia po uruchomieniu funkcji specjalnej: 

1. Dołączenie gniazda RF RX/TX i gniazda AF VOLTM. 

2. Obsługa generatora GEN. 

3. Wyjściowy poziom RF = 223 u.V (-60 dBm). 

Odczytywanie 

wyników 

Funkcja specjalna zakończy pomiar, gdy przycisk funkcyjny 

<STOP> zostanie ponownie zastąpiony przez <RUN>. Wynik  

określa względne tłumienie przy każdej ustawionej częstotliwości    

w odniesieniu do 0 dB (częstotliwość odniesienia). 

rys.7.6 

Wnętrze funkcji 

specjalnej 

Najpierw   zostanie   pomierzony   poziom   AF   odbiornika przy 

częstotliwości odniesienia i przyjęty, jako poziom odniesienia (0 dB) dla 

następnych pomiarów poziomu rzeczywistego. Funkcja specjalna mierzy 

następnie dla każdej częstotliwości pomiarowej odchylenie od poziomu 

odniesienia. 

  



 

 

Rys.7.5: Układ do pomiaru wpływu odbiornika na częstotliwość AF. Połączyć gniazdo antenowe 

badanego odbiornika radiowego z gniazdem RX/TX. Sygnał wyjściowy AF urządzenia radiowego 

dołączyć do gniazda VOLTM testera radiokomunikacyjnego. 
 

 

 

  

 

 

 

Rys.7.6:Maska funkcji specjalnej RX - AF RESP. 

Częstotliwość odniesienia jest tutaj ustawiona na 

1 kHz, dla częstotliwości pomiarowych zostały 

ustawione wartości od 0,3 do 3 kHz. Wynik 

pomiaru potwierdza, że wpływ odbiornika na 

częstotliwość AF w zakresie telefonicznym ma 

wystarczająco linowy przebieg. 
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FUNKCJA SPECJALNA RX-SQLCH 

Pomiar poziomu uciszania i załączania 

Przygotowanie 1. Dołączyć urządzenie radiowe do testera. Urządzenie 

radiowe ustawić na odbiór i włączyć jego blokadę 

szumów. 

2. Wywołać maskę podstawową RX.  Wszystkie filtry AF 

odłączyć (menu FILTER). 

3. Dostroić   generator   sygnałowy   do częstotliwości 

odbiornika radiowego. 

4. Wybrać funkcję specjalną za pomocą <SPECIAL> + 

<SQLCH>. 

rys.7.7 

Ustawienia 1. Jednostki: otworzyć menu UNIT i wybrać jednostkę, w 

jakiej powinien być wyświetlany poziom uciszania i 

załączania. 

2. Czas opóźnienia: Przy powolnym uciszaniu otworzyć 

menu DELAY i zapisać czas opóźnienia. Będzie on po 

każdej zmianie poziomu RF odczekany, zanim funkcja 

specjalna ustali stan przełączenia na uciszanie. 

3. Modulacja:   w   polu   wewnętrznym   poziom 1kHz 

-generator ustawić wartość badanej modulacji. 

rys.7.8 

rys.7.8 

 rys.7.8 

Uruchomienie funkcji 

specjalnej 

Nacisnąć przycisk funkcyjny <RUN>. Funkcja specjalna rozpoczyna pomiar 

czułości. Przerwanie za pomocą przycisku funkcyjnego <STOP>. 

Automatyczne 

ustawienia 

Automatyczne ustawienia po uruchomieniu funkcji specjalnej: 

1. Dołączenie gniazda RF RX/TX i gniazda AF VOLTM. 

2. Załączyć 1-kHz-generator. 

3. Przekaźnik   RJLY   2   zostanie   zwarty   (patrz   rozdział 4, 

'Przekaźniki'). 

4. Obsługa generatora sygnałowego. 

Odczytywanie 

wyników 

Funkcja specjalna zakończy pomiar, gdy przycisk funkcyjny 

<STOP>  zostanie ponownie zastąpiony przez <RUN>. Poziom   

załączania  i   histerezę   odczytuje  się  z pola wyświetlania. 

rys.7.8 

Wnętrze funkcji 

specjalnej 

Funkcja specjalna zmniejsza poziom RF generatora sygnałowego, 

poczynając od   -80 dBm, z 5 dB-skokiem, tak długo aż blokada szumów 

wyciszy tor sygnału AF.   Następnie zostanie podniesiony poziom o 15 dB i 

będzie zmniejszany z 1 dB-skokiem, aż blokada szumów ponownie uciszy 

sygnał AF. Obecnie zostanie poziom RF o 2dB podniesiony i   będzie 

redukowany ze skokiem 0,2 dB, aż blokada szumów ponownie załączy się.   

Określony w taki sposób poziom RF jest wartością odłączenia - uciszania 

(RX Mute). Następnie podnosi funkcja specjalna poziom RF skokowo o 0,2 

dB, aż   uciszony  tor  sygnału   AF   ponownie   zostanie załączony. 

Odpowiadająca temu wartość poziomu RF jest wartością załączenia (RX 

Unmute). Różnica obu wartości jest histerezą blokady szumów. 

 

Funkcja specjalna SQLCH mierzy, przy jakim poziomie odbiorczym RF blokada szumów 

odbiornika (squelch) wyciszy i ponownie przepuści sygnał AF.  ______________________________  



 

 

Rys.7.7: Układ do pomiaru poziomów przełączania blokady szumów. Połączyć gniazdo antenowe 

badanego odbiornika radiowego z gniazdem RX/TX. Sygnał wyjściowy AF urządzenia radiowego 

dołączyć do gniazda VOLTM testera radiokomunikacyjnego. 
 

 

 

 

 

Rys.7.8:Maska funkcji specjalnej RX-SQLCH. 

Testowane urządzenie radiowe przy poziomie 

odbiorczym RF -112,1 dBm odłącza sygnał AF, a 

przy poziomie -1l0dBm ponownie załącza 

(histereza blokady szumów: 2,1 dB). Pomiar 

został wykonany dla 2,4 kHz badanej modulacji. 

Dwa dodatkowe menu umożliwiają określenie 

jednostki dla wyników pomiarowych i czasu 

opóźnienia (po każdej zmianie poziomu RF). 
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FUNKCJA SPECJALNA TX – SENS  

Funkcja specjalna SENS mierzy czułość modulacji nadajnika radiowego. _______________________  

Pomiar czułości modulacji nadajnika 

Przygotowanie 1. Dołączyć urządzenie radiowe do testera i załączyć je na 

nadawanie. 

2. Wywołać maskę podstawową TX i nastroić odbiornik 

pomiarowy    na    częstotliwość    emitowaną przez 

urządzenie radiowe. 

3. Wybrać funkcję specjalną za pomocą <SPECIAL> + 

<SENS>. 

rys.7.9 

Ustawienia 1. Modulacja:  Wpisać w pole wewnętrzne Deviation 

wartość   modulacji,   przy   której   powinna zostać 

pomierzona czułość modulatora. 

2. Wartość początkowa: W pole wewnętrzne expected 

wpisać wartość oczekiwanej czułości modulacji (wartość 

doświadczalna). Funkcja specjalna przerwie pomiar 

natychmiast      po      uruchomieniu,   jeśli wartość 

początkowa zostanie dwukrotnie przewyższona (szersze 

omówienie: patrz 'Wnętrze funkcji specjalnej'). 

3. Czas   opóźnienia:   Jeśli   urządzenie   radiowe ma 

wzmacniacz   sygnału   zmodulowanego   z AGC 

(automatyczna regulacja wzmocnienia), stan nieustalony 

może      spowodować      przekłamanie wyników 

pomiarowych.  Środek zaradczy: W menu DELAY 

wpisać czas opóźnienia. Będzie on po każdej zmianie 

poziomu  RF  odczekany,  zanim  funkcja specjalna 

pomierzy modulację. 

4. Częstotliwość pomiarowa:  W polu wewnętrznym 

częstotliwość    generatora    GEN    wpisać wartość 

częstotliwości pomiarowej AF. 

rys.7.10 

rys.7.10 

rys.7.10 

Uruchomienie funkcji 

specjalnej 

Nacisnąć przycisk funkcyjny <RUN>. Funkcja specjalna rozpoczyna pomiar 

czułości. Przerwanie za pomocą przycisku funkcyjnego <STOP>. 

Automatyczne 

ustawienia 

Automatyczne ustawienia po uruchomieniu funkcji specjalnej: 

1. Dołączenie gniazda RF RX/TX i gniazda MODGEN. 

2. Dołączenie zdemodulowanego sygnału TX do analizatora do 

analizatora sygnałów AF. 

3. Obsługa generatora GEN. 

Odczytywanie 

wyników 

Funkcja specjalna zakończy pomiar, gdy przycisk funkcyjny 

<STOP> zostanie ponownie zastąpiony przez <RUN>. Czułość 

modulacji odczytuje się z pola wyświetlania. 

rys.7.10 

Wnętrze funkcji 

specjalnej 

Funkcja specjalna podwoi najpierw wartość początkową i sprawdzi, czy    

dla niej osiągnięta lub przekroczona zostanie wymagana modulacja . Nie jest 

przypadkiem,  zatrzymanie funkcji specjalnej i ponowne jej wywołanie z 

nową większą wartością początkową. W pozostałych przypadkach będzie 

zmieniany poziom AF, tak długo ze zmienną szerokością skoku , aż 

pomierzona wartość modulacji będzie zgodna z założoną.   Odpowiadający 

temu poziom AF jest wynikiem. 

 



 

 

Rys.7.9: Układ do pomiaru czułości modulacji. Połączyć gniazdo antenowe badanego odbiornika 

radiowego z gniazdem RX/TX. Sygnał wyjściowy AF testera radiokomunikacyjnego (gniazdo 

MODGEN) dołączyć do wejścia mikrofonowego urządzenia radiowego. 
 

 

 

 

 

 

 

Rys.7.10:Maska funkcji specjalnej TX -SENS. 

Badane tutaj urządzenie radiowe ma czułość 

modulacji 37,40 mV dla 2,4 kHz dewiacji 

częstotliwości sygnału FM. Przed uruchomieniem 

funkcji specjalnej została przyjęta czułość 

modulacji na 50 mV i wartość tą wpisano jako 

wartość początkową.  

7-
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FUNKCJA SPECJALNA TX - VSWR 

Funkcja specjalna VSWR ustala dzięki głowicy pomiarowej VSWR ( nr. zamówienia : 288 

104, patrz tabela), jak dobre jest dopasowanie anteny do wyjścia antenowego urządzenia 

radiowego (współczynnik fali stojącej, ang. VSWR: Voltage Standing Wave Ratio). ______________  

Pomiar współczynnika fali stojącej 

Przygotowanie 1. Połączyć przewodami urządzenie radiowe, głowicę 

pomiarową   VSWR   i   tester radiokomunikacyjny. 

Zwrócić przy tym uwagę na to, że głowica pomiarowa 

VSWR wniesie dodatkowo 10 dB tłumienia do obu 

torów sygnałów oraz, że do gniazda TX SENS sygnał 

jest dołączony poprzez sondę. 

2. Wywołać maskę podstawową TX i dostroić odbiornik 

pomiarowy do sygnału nadawanego przez urządzenie 

radiowe. 

3. Wybrać funkcję specjalną za pomocą <SPECIAL> + 

<VSWR>. 

rys.7.11 

Ustawienia Dalsze ustawienia ręczne są zbędne. 

Uruchomienie funkcji 

specjalnej 

Nacisnąć przycisk <RUN>. Funkcja specjalna rozpoczyna pomiar, skoro 

tylko nadajnik urządzenia radiowego zostanie załączony. Przerwanie za 

pomocą <STOP>. 

Automatyczne 

ustawienia 

Automatyczne ustawienia po uruchomieniu funkcji specjalnej: 1. 

Dołączenie gniazd RF RX/TX i TX SENS. 

Odczytywanie 

wyników 

Bezpośredni   odczyt jest  możliwy,   ponieważ funkcja specjalna 

wyświetla w sposób ciągły chwilowo zbadany współczynnik fali 

stojącej w polu wyświetlania VSWR (wartość idealna: 

VSWR=1). Dlatego funkcja specjalna musi    zawsze zostać 

przerwana za pomocą przycisku funkcyjnego <STOP>. 

rys.7.12 

'Wnętrze funkcji 

specjalnej 

Funkcja specjalna dołącza najpierw gniazdo RX/TX i oczekuje na 

selektywny  pomiar     mocy padającej  tak  długo,   aż zostanie podłączony 

nadajnik sprawdzanego obiektu (P>-23 dBm). Skoro tylko zostanie 

pomierzona moc padająca funkcja specjalna dołącza gniazdo TX SENS i 

mierzy selektywnie moc odbitą. Z mocy padającej i odbitej zostanie 

odpowiedni, niżej zapisany formalnie współczynnik fali  stojącej  wyliczony 

i wyświetlony (zostanie przy tym 20 dB tłumienie mocy odbitej 

automatycznie uwzględnione). Następnie z pomiarem mocy padającej 

rozpoczyna się cykl pomiarowy od nowa . 

Naprzemienne błyskanie diod typu LED w obrębie klawisza wyboru gniazd 

RF umożliwia dobrą obserwację obu wejść pomiarowych. 

Pr = moc odbita Pv = moc 

padająca 

1 WPr/Pv 

VSWR= -----------------------------------------  

1 -VPr/Pv 

  



 

 

Rys.7.11: Układ do pomiaru współczynnika fali stojącej przy pomocy głowicy pomiarowej VSWR 

(dodatkowe wyposażenie). Dołączenie jej w szereg z torem sygnałowym gniazda TX SENS 

powoduje dodanie 10 dB tłumienia, które redukuje moc odbitą przez co duży błąd niedopasowania 

anteny nie powoduje powiększenia błędu pomiarowego. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Rys.7.12:Maska funkcji specjalnej TX -VSWR. 

Pomierzono tutaj zestawienie urządzenie radiowe 

/ antena, którego współczynnik fali stojącej 

wynosi 1,9. 
 

Dane techniczne głowicy pomiarowej VSWR 248 104 

Zakres częstotliwości 25 MHz... 500 MHz Zakres pomiaru 

VSWR 

1,07 ... 9.99 

Impedancja falowa 50 Q (VSWR<1,07) Moc padająca I W . . .  50 W 

Połączenie N-gniazd dla urządzenia 

radiowego i anteny 

Max. błąd pomiarowy (VSWR-0,9)/3 
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Określanie (ocenianie) wartości pomiarowej 

Powyższy wykres jest pomocny przy ocenie pomierzonej wartości VSWR. Określa on, jak zależy 

stosunek mocy odbitej Pr do mocy padającej Pv wyrażony w procentach, od wartości VSWR. 
 

Przykład: Przy pomierzonej wartości VSWR równej 2, zostanie ok. 11% mocy padającej odbite, co 

oznacza, że 11% mocy nadawanej zostanie stracone z powodu błędu niedopasowania anteny. 
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NOTATKI : 
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FUNKCJA SPECJALNA TX - A F  RESP 

Pomiar wpływu nadajnika radiowego na częstotliwość AF 

Przygotowanie 1. Dołączyć urządzenie radiowe do testera i ustawić w 

urządzeniu radiowym nadawanie. 

2. Wywołać maskę podstawową TX. Wszystkie filtry AF 

odłączyć (menu FELTER). 

3. Dostroić   odbiornik   pomiarowy   do częstotliwości 

nadajnika radiowego. 

4. W polu wewnętrznym poziom generatora GEN wpisaną 

wartość poziomu zmieniać tak długo, aż miernik 

demodulacji DEMOD wyświetli pożądaną modulację 

badania  (np.   20%   maksymalnego dopuszczalnego 

odchylenia częstotliwości). 

5. Wybrać funkcję specjalną za pomocą <SPECIAL> + 

<AF RESP>. 

rys.7.13 

Ustawienia 1. Częstotliwość odniesienia: zlokalizować za pomocą 

paska kursora pole wewnętrzne Ref i ustawić wartość 

częstotliwości   odniesienia   (standardowo ustawiona 

wartość: 1 kHz). Funkcja specjalna ustala wpływ 

częstotliwości    na otrzymywany poziom AF, który 

zostanie  pomierzony dla  częstotliwości odniesienia 

(OdB-odniesienie). 

2. Częstotliwości   pomiarowe:    Sprawdzić,    czy jest 

ustawione 7 pożądanych częstotliwości pomiarowych. 

Jeśli zachodzi taka potrzeba zlokalizować za pomocą 

paska kursora pole wewnętrzne i ustawić nową wartość 

(fmax=9,99 kHz). 

rys.7.14 

rys.7.14 

Uruchomienie funkcji 

specjalnej 

Nacisnąć przycisk funkcyjny <RUN>. Funkcja specjalna rozpoczyna pomiar 

preemfazy. Przerwanie za pomocą przycisku funkcyjnego <STOP>. 

Automatyczne 

ustawienia 

Automatyczne ustawienia po uruchomieniu funkcji specjalnej: 

1. Dołączenie gniazda RF RX/TX i gniazda MODGEN. 

2. Obsługa generatora GEN. 

3. Dołączenie  zdemodulowanego  sygnału  TX  do analizatora 

sygnałów AF. 

Odczytywanie 

wyników 

Funkcja specjalna zakończy pomiar, gdy przycisk funkcyjny 

<STOP> zostanie ponownie zastąpiony przez <RUN>. Wynik 

określa względne tłumienie przy każdej ustawionej częstotliwości    

w odniesieniu do 0 dB (częstotliwość odniesienia). 

rys.7.14 

Wnętrze funkcji 

specjalnej 

Funkcja specjalna załącza najpierw sygnał odniesienia AF i mierzy poziom 

AF zdemodulowanego sygnału nadajnika. Wartość ta jest OdB wartością 

odniesienia dla innych rzeczywistych poziomów pomiarowych      

odnoszących   się   do   siedmiu częstotliwości pomiarowych. 

 

Funkcja specjalna AF RESP ustala, jaki ma wpływ na częstotliwość AF preemfaza nadajnika 

radiowego. 



 

 

Rys.7.13: Układ do pomiaru wpływu na mierzone częstotliwości AF toru modulatora nadajnika 

radiowego. Połączyć gniazdo antenowe badanego nadajnika radiowego z gniazdem RX/TX testera. 

Sygnał wyjściowy AF testera radiokomunikacyjnego (gniazdo MODGEN) dołączyć do wejścia 

mikrofonowego urządzenia radiowego. 
 

 

 

 

 

 

 

Rys.7.14:Maska funkcji specjalnej TX - AF 

RESP. Częstotliwość odniesienia jest tutaj 

ustawiona na 1 kHz, dla częstotliwości 

pomiarowych zostały ustawione wartości od 0,3 

do 3 kHz. Wynik pomiaru potwierdza, że wpływ 

toru modulującego na częstotliwość AF w 

zakresie telefonicznym ma wystarczająco linowy 

przebieg. 
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FUNKCJA SPECJALNA TX - F-BRST ____________  

Funkcja specjalna F-BRST
5)

 umożliwia szybki pomiar częstotliwości nośnej sygnału RF. Jest ona 

szczególnie przydatna do pomiaru częstotliwości nośnej urządzeń radiowych emitujących impulsowo 

(np. urządzenie radiowe - Johnson-LTR ®). 
 

Pomiar częstotliwości za pomocą funkcji specjalnej F-BRST 

Przygotowanie 1. Urządzenie radiowe dołączyć do gniazda RX/TX 

testera radiokomunikacyjnego. 

2. Wywołać maskę podstawową TX i za pomocą klawisza 

wyboru dołączyć gniazdo RX/TX (Uwaga: Niniejszą 

funkcję  specjalną stosuje  się  również  w masce 

podstawowej DUPLEX). 

3. Wybrać funkcję specjalną za pomocą <SPECIAL> + 

<F-BRST>. 

rys.7.15 

Ustawienia Dalsze ustawienia ręczne są zbędne. 

Uruchomienie funkcji 

specjalnej 

Nacisnąć przycisk <RUN>. Przycisk funkcyjny   <STOP> zostanie 

wyświetlony (przerwanie pomiaru), a funkcja specjalna oczekuje na 

dostarczenie sygnału RF (test nadajnika radiowego trwa ok. 2s). 

Automatyczne 

ustawienia 

Brak automatycznych ustawień. 

Odczytywanie 

wyników 

Funkcja   specjalna   zakończy   działanie,  jeśli przycisk 

funkcyjny   <STOP> ponownie zostanie zastąpiony przez 

przycisk <RUN>. Jest to przypadek, w którym funkcja specjalna 

określiła doprowadzony sygnał (patrz poniżej wnętrze funkcji 

specjalnej). Pomierzoną wartość wyświetla pole Frequ. Odbiornik 

pomiarowy jest przy tym nastrojony na częstotliwość nośną 

badanego urządzenia radiowego, dzięki czemu są   natychmiast 

dodatkowo prowadzone dalsze pomiary np. za pomocą programu 

systemowego 'Sygnalizacja LTR + UR. Uwaga: odczytanie 

wyniku w AUTORUN lub przez kontroler jest niemożliwe. 

rys.7.16 

Wnętrze funkcji 

specjalnej 

Funkcja specjalna założy najpierw szerokość pasma mierzonych 

częstotliwości, po czym identyfikuje poprzez pomiar mocy podawany sygnał 

i następnie ustala za pomocą pomiaru odstrojenia wartość częstotliwości 

sygnału. Sygnał musi spełniać przy tym następujące warunki: 

 

 t, <0,4 s       tj > 0,05 s      P > 0 dBm         fBuret> ok. 50 MHz 

 Czas trwania pomiaru: maksymalnie 1,6 s (typowo 0,8 s). Czas 

 trwania pomiaru jest okresem, w którym musi być podawany sygnał 

 do gniazda TX/RX. 

 

 

 



 

 

Rys.7.15: Układ do szybkiego pomiaru częstotliwości sygnału RF. Połączyć gniazdo antenowe 

badanego nadajnika radiowego z gniazdem RX/TX i dołączyć to gniazdo, ponieważ w innych 

przypadkach uruchomienie funkcji specjalnej nie będzie możliwe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.7.16:Maska funkcji specjalnej TX -F-BRST. 

Funkcja ta wyświetla pomierzoną wartość w polu 

wewnętrznym Frequ (częstotliwość 

doprowadzonego sygnału). 
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FUNKCJA SPECJALNA DIIPLEX - DESENS 

Pomiar pogorszenia czułości (ang. desensitization) 

Przygotowanie 1. Dołączyć urządzenie radiowe do testera. Urządzenie 

radiowe ustawić na odbiór i wyłączyć jego blokadę 

szumów. 

2. Wywołać maskę podstawową DUPLEX. Filtr wagowy 

odpowiedni dla danego pomiaru włączyć lub wyłączyć 

(menu FILTER). 

3. Dostroić   generator   sygnałowy   do częstotliwości 

odbiornika  radiowego  i  odbiornik  pomiarowy do 

częstotliwości nadajnika radiowego. 

4. Wybrać funkcję specjalną za pomocą <SPECIAL> + 

<DESENS>. ' 

rys.7.17 

Ustawienia 1. Metoda pomiaru:  ustawić pasek kursora w polu 

wewnętrznym    SIN AD    lub    S/N    i nacisnąć 

<UNIT/SELECT>. 

2. Wartość odniesienia: w zlokalizowanym za pomocą 

kursora polu wewnętrznym wpisać wartość odniesienia, 

przy której będzie mierzona czułość. 

3. Modulacja:   w   polu   wewnętrznym   poziom 1kHz 

generatora ustawić wartość badanej modulacji. 

rys.7.18 

rys.7.18 

rys.7.18 

Uruchomienie funkcji 

specjalnej 

Nacisnąć przycisk funkcyjny <RUN>. Funkcja specjalna rozpoczyna pomiar 

pogorszenia czułości. Monitor wyświetla komunikat Switch ON Transmitter, 

nadajnik urządzenia radiowego włączyć w ciągu 20s. Przerwanie za pomocą 

przycisku funkcyjnego <STOP>. 

Automatyczne 

ustawienia 

Automatyczne ustawienia po uruchomieniu funkcji specjalnej: 

1. Dołączenie gniazda RF RX/TX i gniazda AF VOLTM. 

2. Obsługa generatora sygnałowego. 

3. Załączenie 1 kHz generatora. 

Odczytywanie 

wyników 

Funkcja specjalna zakończy pomiar, gdy przycisk funkcyjny 

<STOP> zostanie ponownie zastąpiony przez <RUN>. 

Pogorszenie czułości odczytuje się z pola wyświetlania. 

rys.7.18 

Wnętrze funkcji 

specjalnej 

Funkcja specjalna DESENS uruchamia przede wszystkim funkcję specjalną 

RX - SENS i określa dzięki temu czułość odbiornika przy wyłączonym 

nadajniku urządzenia radiowego. Wynik tego pomiaru zostanie zapamiętany. 

Następnie zwróci się funkcja specjalna do użytkownika, aby dołączył 

nadajnik urządzenia radiowego. W przypadku, gdy nie nastąpi to w ciągu 20 

s,  funkcja specjalna zostanie przerwana.  W innych przypadkach czułość 

odbiornika będzie mierzona od nowa. 

Stosunek obu    pomierzonych wartości , podawany w dB, jest pogorszeniem 

czułości (ang. desensitization). 

 

Funkcja specjalna mierząca pogorszenie czułości (ang. desensitization) radiowego urządzenia 

dupleksowego. ______________________________________________________________________  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Rys.7.18:Maska funkcji specjalnej DUPLEX -

DESENS. Funkcja specjalna została 

przedstawiona z podaniem SINAD (metoda 

pomiarowa) i 20 dB (wartości odniesienia). 

Wynik pomiaru pogorszenia czułości (ang. 

desensitization) wynosi 3dB. 
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Rys.7.17: Układ do pomiaru pogorszenia czułości przez zwrotnicę (port sygnałowy) dupleksowego 

urządzenia radiowego. Połączyć gniazdo antenowe badanego odbiornika radiowego z gniazdem RX/TX. 

Sygnał wyjściowy AF urządzenia radiowego dołączyć do gniazda wejściowego VOLTM testera 

radiokomunikacyjnego. 
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FUNKCJA SPECJALNA DIIPLEX - A F  RFSP 

Funkcja specjalna AF RESP ustala łączną charakterystykę częstotliwościową AF przetwornika częstotliwości, 

odpowiadającego połączonym torom nadajnika i odbiornika (deemfaza + preemfaza). 

Pomiar łącznego wpływu nadajnika i obornika radiowego na częstotliwość AF 

Przygotowanie 1. Dołączyć  urządzenie  radiowe  (przetwornik)  do testera 

radiokomunikacyjnego. 

2. Wywołać maskę podstawową DUPLEX. Wszystkie filtry AF 

odłączyć (menu FILTER). 

3. Dostroić generator sygnałowy na częstotliwość odbieraną 

przez przetwornik (badany odbiornik) i odbiornik pomiarowy 

do częstotliwości emitowanej przez przetwornik (badany 

nadajnik). 

4. Wybrać funkcję specjalną za pomocą <SPECIAL> + <AF 

RESP>. 

rys.7.19 

Ustawienia 1. Częstotliwość odniesienia: zlokalizować za pomocą paska 

kursora pole wewnętrzne Ref i ustawić wartość częstotliwości 

odniesienia (standardowo ustawiona wartość: 1 kHz). Funkcja 

specjalna ustala  wpływ   częstotliwości   na otrzymywany 

poziom AF, który zostanie pomierzony dla częstotliwości 

odniesienia (OdB-odniesienie). 

2. Częstotliwości pomiarowe: Sprawdzić, czy jest ustawione 7 

pożądanych częstotliwości pomiarowych. Jeśli zachodzi taka 

potrzeba zlokalizować za pomocą paska kursora pole 

wewnętrzne i ustawić nową wartość (f milx= 9,99 kHz). 

3. Modulacja: w polu wewnętrznym poziom generatora GEN 

ustawić wartość badanej modulacji. 

rys.7.20 

rys.7.20 

Uruchomienie funkcji 

specjalnej 

Nacisnąć przycisk funkcyjny <RUN>. Funkcja specjalna rozpoczyna pomiar łącznej 

charakterystyki częstotliwościowej AF. Przerwanie za pomocą przycisku 

funkcyjnego <STOP>. 

Automatyczne 

ustawienia 

Automatyczne ustawienia po uruchomieniu funkcji specjalnej: 

1. Dołączenie gniazda RF RX/TX ; poziom RF = -60 dBm. 

2. Obsługa generatora GEN. 

3. Dołączenie zdemodulowanego sygnału TX do analizatora sygnałów AF. 

Odczytywanie 

wyników 

Funkcja specjalna zakończy pomiar, gdy przycisk funkcyjny <STOP> 

zostanie ponownie zastąpiony przez <RUN>. Wynik określa względne 

tłumienie przy każdej ustawionej częstotliwości w odniesieniu do 0 dB 

(częstotliwość odniesienia). 

rys.7.20 

Wnętrze funkcji specjalnej Funkcja specjalna pracuje analogicznie jak funkcje specjalne RX i TX, każda w 

innym torze sygnałowym. Generator    sygnałowy zostanie zmodulowany 

częstotliwością pomiarową, przetwornik odbiera i demoduluje ten sygnał, a 

następnie przy jego pomocy moduluje swój nadajnik. Sygnał zmodulowany jest 

podawany na odbiornik pomiarowy, który mierzy go po zdemodulowaniu i określa 

jego poziom w odniesieniu do 0 dB. Ponieważ sygnał pomiarowy AF przechodzi 

przez obie gałęzie AF (preemfaza + deemfaza) przetwornika (demodulator i 

modulator), to funkcja specjalna ustala łączną charakterystykę częstotliwościową 



 

 

Rys.7.19: Układ do pomiaru łącznej charakterystyki częstotliwościowej AF przetwornika. Połączyć 

gniazdo antenowe przetwornika z gniazdem RX/TX. Dalsze zewnętrzne połączenia są niepotrzebne, 

ponieważ przetwornik kieruje dalej odebrany, zdemodulowany sygnał wewnątrz na modulator 

nadajnika. Pomiar powinien zostać zrealizowany dla zwykłego dupleksowego urządzenia radiowego, 

którego wyjście głośnikowe jest połączone z wejściem mikrofonowym przez element tłumiący. 
 

 

 

 

  

 

 

Rys.7.20:Maska funkcji specjalnej DUPLEX -AF 

RESP. Obok została pomierzona łączna 

charakterystyka częstotliwościowa AF 

przetwornika. Częstotliwość odniesienia ma 

ustawioną wartość 1 kHz, a częstotliwości 

pomiarowe mają wartości od 0,3kHz do 6kHz. 

Wynik pomiaru pokazuje, że badany obiekt nie 

jest zaliczamy do najlepszych. 
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FUNKCJA SPECJALNA DUPLEX - F-BRST 

Dla niniejszej funkcji specjalnej DUPLEX 
5)

 obowiązuje opis analogicznej funkcji specjalnej TX.  

  



 

 

ROZDZIAŁ8 

PAMIĘĆ 
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WPROWADZENIE  ____________________________  
 

Naciśnij przycisk <MEMORY> , a STABILOCK 4015 wyświetli maskę MEMORY. Jest to początek 

wszystkich prac związanych z zewnętrznymi kartami pamięci. 
 

Dostępne są teraz następujące funkcje: 

♦ Formatowanie kart pamięci. Karty pamięci nie mogą być używane do zapamiętywania danych 

jeżeli nie zostaną sformatowanne. 

♦ Wywołanie katałogu. Katalog ten wyświetla zawartość karty pamięci oraz programy znajdujące 

się w pamięci głównej STABILOCK 4015. 

♦ Zapisanie i wczytywanie konfiguracji. Jeżeli dziewięć pozycji dostępnych do zapamiętania 

konfiguracji STABILOCK 4015 nie jest wystarczające, to dodatkowo można zapamiętać je na 

kartach pamięci. 

♦ Zapisanie i wydrukowanie masek. Dowolna maska może być zapamiętana na karcie pamięci, 

ponownie wywołana oraz wydrukowana. 

♦ Wywołanie trybu AUTORUN. (Zobacz Rozdział 9). 

♦ Zapisanie i wczytanie programów. Funkcja ta ma zastosowanie podczas uruchamiania 

programów AUTORUN i programów systemowych (tylko wczytywanie). 

♦ Kasowanie plików. Kasuje pliki z pamięci głównej lub kart pamięci. 

♦ Kopiowanie kart pamięci. Funkcja służy do kopiowania zawartości jednej karty pamięci na 

drugą. 

♦ Zmiana nazwy pliku. Z wyjątkiem programów systemowych nazwy wszystkich pozostałych 

plików mogą być zmieniane. 

♦ Ustawianie protekcji zapisu/kasowania. Zabezpiecza pliki przed ich skasowaniem lub 

nadpisaniem. 

 

 

 

 

Uwaga 

Podczas włącznia lub wyłączania Testera 

Komunikacyjnego nie powinno być karty 

pamięci w jej gnieździe. Podobnie jak w 

stacjach dysków komputerów osobistych PC , 

w ten sposób unikniesz ryzyka utraty 

zapamiętanych danych poprzez 

niekontrolowaną operację zapisu. 
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KARTY PAMTECI _________________________________________  

Karty pamięci zawierają układy RAM służące do pamiętania danych. Dane są utrzymywane za pomocą 

ogniw litowych, których żywotność zależy od pojemności określonej karty pamięci: 

 
Uwaga 

Kiedy otrzymasz kartę pamięci, która nie była jeszcze używana, to zapisz na niej datę, aby orientacyjnie 

określić czas jej używalności. Żywotność baterii liczona jest od dnia wysłania karty pamięci. 
 

GNIAZDO KART PAMIĘCI ________________________________________________________  

Kiedy wkładasz kartę pamięci do gniazda MEMCARD z przodu panelu upewnij się czy ustawiona jest 

ona właściwą stroną (Rys. 8.1). Nie używaj siły, mały opór jest wynikiem nawiązania kontaktu z 

pinami złącza.   Jeżeli  karta pamięci została niewłaściwie włożona, to mechaniczna blokada nie 

dopuści do połączenia elektrycznego. Przestrzegaj instrukcji obsługi kart pamięci i używaj tylko kart z 

nazwą SCHLUMBERGER. 
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WYMIANA BATERTI ______________________________________________________________  

Aby nie dopuścić do utraty danych powinieneś wymieniać baterie zanim zakończy się okres ich 

używalności ( kod porządkowy nowych baterii: 859 006). 

 

Procedura wymiany baterii: 

1. Włącz zasilanie STABILOCK 4015 i włóż kartę pamięci do gniazda. Jeżeli chcesz zabezpieczyć się 

przed ryzykiem utraty danych, wykonaj kopię karty pamięci (zobacz KOPIOWANIE KART 

PAMIĘCI). Uwaga: karty pamięci zawierające program systemowy 

nie mogą być kopiowane. 

2. Wykręć śrubkę Philipsa w miejscu pokazanym na Rys. 8.2. Śrubka ta przytrzymuje pokrywkę gniazda 

baterii, którą możesz teraz otworzyć. 

3. Wyciągnij baterie i włóż nowe zachowując prawidłową ich polaryzację i zamknij pokrywkę. 

4. Zapisz na karcie pamięci przewidywany czas zakończenia pracy nowych baterii. 

Kontrola 

5. Wyciągnij kartę pamięci z gniazda na co najmniej 10 min, a następnie włóż ją ponownie. 

6. Wywołaj maskę MEMORY. Katalog karty pamięci musi teraz pokazywać taką samą zawartość jaka 

była  przed wymianą baterii. W przeciwnym wypadku  zawartość karty pamięci została skasowana! W 

takim przypadku sprawdź   czy   baterie   są odpowiednio włożone pod względem ich biegunowości. 

Jeżeli został skasowany program systemowy, to skontaktuj się z   najbliższym   biurem firmy 

SCHLUMBERGER lub jej autoryzowanym przedstawicielem. 

 

Rys. 8.2 
 

Właściwe pozbycie się używanych baterii 

Uwaga 

Nie wyrzucaj litowych baterii do kosza. Odaj je do punktu gromadzenia odpadków zagrażających 

środowisku. W celu ochrony środowiska firma Schlumberger Technologies GmbH i jej biura sprzedaży 

odbiorą z powrotem baterie w celu ich zneutralizowania. 
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PROTEKCJA ZAPISU _______________________________________________________________  

Karty pamięci posiadają mały przełącznik suwakowy (Rys. 8.3) zabezpieczający przed zapisem na nie. 

Zabezpiecza on wszystkie pliki znajdujące się na karcie pamięci przed ich skasowaniem lub 

nadpisaniem. Jak zobaczysz w podrozdziale PROGRAMOWA PROTEKCJA ZAPISU możliwa jest 

protekcja pojedynczych plików karty pamięci za pomocą przycisku <PROTECT>. 
 

STABILOCK 4015 rozpoznaje aktualne ustawienie przełącznika protekcji. Bezskuteczna próba zapisu 

na kartę pamięci powoduje wyświetlenie żądania, aby wyłączyć protekcję zapisu. Karty pamięci nie 

mogą być formatowane jeżeli jest ustawiona protekcja zapisu. Najlepiej ustawić protekcję zapisu kiedy 

będziesz pewien, że pliki na karcie pamięci nie będą zmieniane. 
 

 

Uwaga  

W kartach pamięci zawierających program systemowy protekcja zapisu nie powinna być ustawiona. W 

przeciwnym wypadku STABILOCK 4015 nie będzie mógł zapamiętać na karcie ważnych, bieżących 

ustawień parametrów (np. numerów kanałów). Korzyść z tego jest taka, że podczas ponownego 

wczytania programu systemowego pola wejściowe są już właściwie wypełnione. Karty te pozwalają na 

specjalne, fabryczne zabezpieczenie przed kasowaniem/nadpisaniem, które jest efektywne wówczas, 

gdy przełącznik ten jest ustawiony w położeniu pozwalającym na zapis. 

 

Rys. 8.3 



 

 

Rys. 8.5 
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MASKA MEMORY 
 

Przycisk <MEMORY> wywołuje maskę MEMORY, niezależnie o bieżącego stanu operacyjnego 

STABŁOCK 4015. 
 

Jeżeli karta pamięci znajduje się w gnieździe podczas wywołania maski MEMORY, to automatycznie 

zostanie wyświetlony katalog tej karty (zobacz "KATALOGI"). 
 

Używając przycisków maski MEMORY można wywoływać wszystkie funkcje wypisane na początku 

tego rozdziału. Ponieważ dostępnych jest więcej niż  pięć  funkcji,  to maska MEMORY posiada dwa 

poziomy przycisków (Rys. 8.4 i 8.5). Użyj przycisku < DIR » > do przełączania się między 

poziomami. 
 

PRZYCISKI MASKI MEMORY 

<STORE> 

<RECALL> 

<AUTORUN> 

<RENAME> 

<ERASE> - 

<FORMAT> 

<PROTECT> 

<COPY> 

Zapamiętanie konfiguracji, automatycznie wykonywalnych programów oraz masek 

na karcie pamięci. 

Wczytywanie konfiguracji, zapamiętanych masek, programów systemowych i 

programów AUTORUN z karty pamięci. - Wywołanie trybu AUTORUN (zobacz 

Rozdział 9).  Zmiana nazwy plików. 

Kasowanie pliku w pamięci głównej lub na karcie pamięci. 

Formatowanie karty pamięci. • Ustawienie protekcji zapisu dla 

plików z karty pamięci. Kopiowanie zawartości z jednej karty 

pamięci na drugą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 8.4 
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KATALOGI _______________________________________________________________________  

Maska MEMORY wyświetla dwa katalogi: pierwszy zawiera programy znajdujące się w pamięci głównej, 

zaś drugi zawiera programy znajdujące się na karcie pamięci umieszczonej w gnieździe. 
 

Katalog pamięci głównej 

Pamięć główna STABILOCK 4015 może zawierać jeden program AUTORUN oraz jeden program 

systemowy.  Wyjaśnia to dlaczego katalog pamięci głównej  nie może posiadać więcej niż dwóch pozycji 

(Rys. 8.6). Programy AUTORUN mogą być rozpoznawalne za pomocą rozszerzenia .AUT, zaś programy 

systemowe (zobacz Rozdział 10) za pomocą rozszerzenia .SYS. Następne sekcje powiedzą ci co możesz 

zrobić z programami. Teraz przedstawimy tylko kilka istotnych problemów. Programy systemowe mogą 

być kasowane z pamięci głównej przyciskiem <ERASE>. Programy AUTORUN mogą być zapisane na 

karcie   pamięci   za   pomocą   przycisku <STORE> lub można zmienić   ich nazwę przyciskiem 

<RENAME>. Nielegalne lub niepoprawne rozpoczęcie działania spowoduje wyświetlenie komunikatu   o 

błędzie ACTION NOT POSSIBLE HERE - DZIAŁANIE NIEMOŻLIWE DO WYKONANIA. 
 

Katalog karty pamięci 

Jeżeli podczas wywołania maski MEMORY w gnieździe znajduje się karta pamięci to zostanie natychmiast 

wyświetlony jej katalog (Rys. 8.7). Jeżeli karta pamięci zostanie włożona do gniazda po wywołaniu maski 

MEMORY, to jej katalog zostanie wyświetlony dopiero po wybraniu przycisku <DIR » >. W normalnych 

kartach pamięci katalog posiada maksymalnie do 20 pozycji, ale w kartach zawierających opcje 

programowe może być tylko jedna pozycja (program systemowy). Następne sekcje jeszcze raz powiedzą ci 

co możesz zrobić z programami w katalogu.  
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Wybieranie pozycji 

Aby umożliwić przykładowo kasowanie plików lub zapisywanie programów na karcie pamięci, 

określone pozycje obydwóch katalogów muszą być określone. Wykonuje się to za pomocą czterech 

klawiszy kursora, które przemieszczają kursor w postaci podświetlonego paska (przytrzymanie 

wciśniętego klawisza powoduje powtarzanie funkcji). Wszystkie następne działania, takie jak 

kasowanie lub zmiana nazwy pliku, dadzą efekt dopiero po zaznaczeniu danej pozycji. 
 

W katalogu karty pamięci znajdują się puste pola, w kolumnie umieszczonej po prawej stronie, w 

których może być umieszczony pasek kursora (Rys. 8.8). Podczas zapamiętywania programu lub maski 

możesz zaznaczyć dowolne puste pole. Dany plik zostanie następnie zapamiętany w wolnej pozycji 

karty pamięci, pod warunkiem, że będzie ona miała odpowiednią pojemność. Po tej operacji w katalogu, 

zamiast pustego pola, zostanie wyświetlona nazwa zapamiętanego pliku. 
 

W kartach pamięci o pojemności 128 KB do wszystkich pustych pól można wpisać pliki. Karty o mniejszych 

pojemnościach posiadają więcej wolnych pól niż zarezerwowanych pozycji.  W takich wypadkach można zostawić 

wolne  pola między nazwami plików, a przykładowo oddzielić pozycje dla programów AUTORUN i masek.  
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FORMATOWANIE KART PAMIĘCI  

Zanim użyjesz całkowicie nowej karty musisz ją najpierw sformatować. W ten sposób określasz pozycje 

pamięci zarezerwowane dla plików (Rys. 8.9 i 8.10), co pozwoli później na szybszy dostęp do 

zapamiętanych plików.   Karty   pamięci z opcjami programowymi posiadają specjalną protekcję     zapisu     

pozwalającą   na   zabezpieczenie   ich przed sformatowaniem. 

Formatowanie wykonujemy w następujących krokach: Rys. 8.9 i 8.10  

 



 

 

 
 

ZAREZERWOWANE POZYCJE PAMTECI _____________________________________________  

Po sformatowaniu karta pamięci posiada zarezerwowane pozycje dla różnych typów plików. Liczba 

tych pozycji zależy od pojemności poszczególnych kart (zobacz tabela). 
 

Pojemność Typ pliku Zarezerwowane 

pozycje 

32 KB konfiguracja 10 

program automat. wykonywalny 1* 

maska 

64 KB konfiguracja 12 

program automat. wykonywalny 3* 

maska 

128 KB konfiguracja 13 

program automat. wykonywalny 1* 

maska 

*) dane pozycje mogą być wykorzystane tylko przez programy 

automatycznie wykonywalne, tylko przez maski lub przez dowolną 

ich kombinację 

 

Przykładowo: karta o pojemności 64 KB może zapamiętać 12 konfiguracji plus 2 progamy 

automatycznie wykonywalne i jedną maskę. 
 

Po sformatowaniu karty maska MEMORY wyświetli tylko pozycje zarezerwowane dla konfiguracji   

(to jest z rozszerzeniem .SET). Pozostałe pozycje początkowo pozostawia ukryte na ekranie. Dopóki 

program AUTORUN lub maska nie zostanie zapamiętana, to Dana nazwa pliku nie będzie 

wyświetlana. 
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8-10 
 

KOPIOWANIE KA R T  PAMIĘCI 

Za pomocą przycisku <COPY> można przenosić zawartość jednej karty  pamięci (karta źródłowa)  na 

inną (karta  docelowa).  Podczas tej operacji    karta    docelowa jest automatycznie formatowana. 

Podczas     kopiowania część pamięci głównej,  w której normalnie przechowywany jest program 

automatycznie wykonywalny, wykorzystywana jest jako bufor. Dlatego też, zanim wywołasz funkcję 

kopiowania powinieneś sprawdzić, czy program AUTORUN znajdujący się w   pamięci głównej może 

być skasowany, czy też   musi   być   najpierw   zapamiętany    na  karcie  pamięci   (zobacz  Rozdział 9, 

"Zapisywanie programów").  

Karty pamięci z programami systemowymi nie mogą być kopiowane. Uwaga 

Kiedy karta docelowa jest automatycznie formatowana, to rezerwowana jest na niej ta sama liczba 

pozycji co na karcie źródłowej. Innymi słowy, można przykładowo skopiować zawartość karty o 

pojemności 32 KB na kartę o pojemności  128 KB, ale STABILOCK 4015 po tej operacji ograniczy 

pamięć karty docelowej tylko do 32 KB , zaś reszta nie będzie   używana.   Stracona w ten sposób część 

pamięci może zostać odzyskana tylko w wyniku ponownego sformatowania karty. Najlepiej jest jeżeli 

karty źródłowa i docelowa mają zawsze taką samą pojemność. Jeżeli użyjesz karty docelowej, której 

pojemność jest mniejsza od pojemności karty źródłowej, to proces kopiowania zostanie przerwany przez 

komunikat  błędu  DESTINATION  CARD  TOO SMALL (ZBYT  MAŁA KARTA DOCELOWA). 
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PROGRAMOWA PROTEKCJA ZAPTSTJ 

Za pomocą przycisku <PROTECT> można ustawić programową protekcję zapisu dla dowolnych 

plików na karcie pamięci (nie dotyczy to programów systemowych ponieważ są one już 

zabezpieczone). Zabezpieczone w ten sposób pliki nie mogą być nadpisane, skasowane oraz nie można 

zmienić im nazwy dopóki nie zostanie zniesiona protekcja zapisu. 

Programowa protekcja zapisu przydaje się jeżeli przełącznik protekcji zapisu karty nie może być 

ustawiony ponieważ plik jeszcze pracuje lub kilka z zarezerwowanych pozycji nie jest jeszcze zajęte. 
 

Uwaęa 

Programy AUTORUN znajdujące się w pamięci głównej nie mogą być chronione za pomocą 

programowej protekcji zapisu. Formatowanie ignoruje programową protekcję zapisu i kasuje pliki 

zabezpieczone w ten sposób.  

USTAWIENIE PROTEKCJI ZAPISU __________________________________________________  
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KASOWANIE PROTEKCJI ZAPISU ________________________________________________  
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WPROWADZANIE NAZW PT JKÓW  

Wprowadzenie nazwy pliku nie jest operacją niezależną, ale częścią zapamiętania konfiguracji, masek i 

programów AUTORUN. Nadanie nazwy jest z gruntu takie same we wszystkich przypadkach, więc 

zostanie ono teraz szczegółowo wyjaśnione i nie będzie już poruszane w rozdziałach "Zapisywanie 

konfiguracji" i "Zapisywanie masek". Ma to zastosowanie także w przypadku zmiany istniejącej nazwy 

pliku (zobacz "Zmiana nazwy pliku").  
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WSKAZÓWKI PRZY WPROWADZANIU NAZWY PLIKU _______________________  

<MEMORY

> <OFF> 

 
 
 

<ENTER> 

 

- przerwanie wprowadzania nazwy pliku w dowolnym 
chwili 

- Skasowanie wszystkich liter z prawej strony 

migającego kursora podczas nadpisywania lub 
zmiany nazwy istniejącego pliku. 

- Zapisanie standardowej nazwy pliku określonej 
przez STABILOCK 4015. Zamiast wybierać litery z 
wyświetlonych przycisków z grupami liter naciśnij 
<ENTER>. Spowoduje to przydzielenie 
następujących standardowych nazw plików w 
zależności od jego typu: 

 

Fx.SET - dla konfiguracji (x - oznacza 
wartość 

szesnastkową od 0 do C ) 

HARDCOPY.PIC - dla masek 
AUTORUN.AUT   - dla programów automatycznie 

wykonywalnych ( zobacz Rozdział 9) 
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ZMIANA NAZWY PLIKU 
 

Do zmiany nazwy pliku użyj przycisku <RENAME>. Pamiętaj, że tylko nazwa pliku zostanie 

zmieniona, a nie jego zawartość. 

 

Programom systemowym nie można zmienić nazwy pliku. 
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KASOWANIE PTJKÓW  

Przycisk <ERASE> służy do kasowania plików znajdujących się na karcie pamięci lub w pamięci 

głównej Testera Komunikacyjnego. Wyjątek: programy systemowe mogą być kasowane tylko z 

pamięci głównej. Jeżeli chcesz skasować wszystkie pliki znajdujące się na karcie pamięci, to szybszym 

 

Jeżeli skasowany plik był programem lub maską, to jego nazwa zostanie usunięta z katalogu. 

Skasowanie konfiguracji pozostawia tylko rozszerzenie. SET w zarezerwowanej i teraz pustej pozycji 

(Rys. 8.12 i 8.13). 
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ZAPISYWANIE T WCZYTYWANTE "SETUPS" 
 

"Setups" są to pliki    określające   zdefiniowaną   przez   użytkownika konfigurację STABILOCK  

4015,   przykładowo, przygotowaną konfigurację dla  ustalonej aplikacji testującej. Konfiguracje te 

zawierają pełny stan operacyjny, czyli ustawienia opcji w menu i dołączone gniazda dla wywoływanej 

maski. Kiedy ponownie wywołasz konfigurację, to Tester Komunikacyjny zastosuje  dokładnie  taki  

sam  stan  operacyjny jak podczas zapisywania konfiguracji (zobacz Rozdział 2, "Funkcja 

STORE/RECALL "). 
 

Jeżeli dziewięć wewnętrznych pozycji pamięci nie wystarcza do zapisania konfiguracji, to możesz 

zapamiętać ją na karcie pamięci ( zobacz "ZAREZERWOWANE POZYCJE PAMIĘCI"). 
 

Uwaga 

Po aktualizacji oprogramowania firmowego, istniejąca konfiguracja nie może być dłużej używana   (np.    

z   powodu niekompatybilności). Należy więc dokumentować ważne konfiguracje. Możesz je następnie 

kasować i ponownie przywracać po ich aktualizacji.  
 

WCZYTYWANTE KONFIGURACJI ___________________________________________________  
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ZAPISYWANIE KONFIGURACJI _____________________________________________  
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ZAPTSYWANTE T WCZYTYWANTE MASEK 
 

Zapisanie maski jest potrzebne jeżeli chcesz ją wydrukować, a w tym momencie żadna drukarka nie 

jest podłączona do Testera Komunikacyjnego. Szczególna maska, wyświetlająca przykładowo 

niekopiowane krzywe oscyloskopu, zapisana jest na karcie pamięci. Gdy drukarka będzie dostępna, 

możesz ponownie wczytać zapisaną maskę z karty pamięci i wydrukować ją (Rys. 8.14). 
 

Jeżeli spróbujesz zapisać maskę na całkowicie zapełnionej karcie pamięci, to zobaczysz komunikat 

błędu GARD FULL (KARTA PEŁNA). W takim wypadku, jeżeli nie masz dostępnej innej karty 

pamięci, możesz nadpisać ją   na   inną   maskę znajdującą się na karcie pamięci (plik z rozszerzeniem 

.PIC). 
 

Wskazówka: Jedna maska może zostać nadpisana w miejsce innej maski znajdującej się na karcie 

pamięci, ale nie w miejsce programu AUTORUN. Jeżeli karta jest wypełniona przez programy 

AUTORUN, to nie poświęcaj żadnego z nich, aby zapisać na jego miejsce maskę. Dla programów 

AUTORUN masz dostępną dodatkowo pamięć główną STABILOCK 4015. Jeżeli zapiszesz jeden z 

programów AUTORUN do pamięci głównej (zobacz Rozdział 9), to będziesz mógł skasować oryginał 

z karty pamięci i użyć powstałą w ten sposób wolną pamięć do zapisania maski. Oczywiście później, 

kiedy skasujesz plik maski, nie zapomnij zapisać ponownie na kartę pamięci przekopiowany 

poprzednio do pamięci głównej program AUTORUN. 
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ZAPISANIE MASEK __________________________________________________________________  
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WCZYTYWANIE MASEK _____________________________________________________________  
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WCZYTYWANIE PROGRAMÓW SYSTEMOWYCH  
 

Program systemowy zapisany na karcie pamięci może być wczytany do pamięci głównej STABELOCK  

4015,   wykonany  (zobacz  Rozdział   10), a następnie skasowany z pamięci głównej. Następujące  

operacje dla zapisanych programów systemowych  nie możliwe: kopiowanie/formatowanie   kart  pamięci,   

zmiana nazwy    i    kasowanie programów systemowych na kartach pamięci, zapisywanie programów 

systemowych na inne karty pamięci. 
 

 

Całkowite wyzerowanie (zobacz Rozdział 1) kasuje programy systemowe z pamięci.   Nie są one jednak 

kasowane,  kiedy zostanie wyłączone zasilanie Testera Komunikacyjnego lub jeżeli jest chwilowa przerwa 

w zasilaniu. 
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ZAPTSYWANTE T WCZYTYWANTE PROGRAMÓW 

AUTORUN  _________________________  
 

Maska MEMORY jest punktem wyjściowym do zapisania programów AUTORUN na karty pamięci oraz 

wczytywania ich do pamięci głównej z tych kart. Operacje te zostały dokładnie opisane w Rozdziale 9, 

"PROGRAMY AUTORUN", a zwłaszcza w częściach "ZAPISYWANIE PROGRAMÓW" i 

"WCZYTYWANIE PROGRAMÓW".  

 

  



 

 

 



 

 

ROZDZIAŁ 9  

PROGRAMY AUTORUN 
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WPROWADZENIE 
 

USPRAWNIENIE TESTÓW ZA POMOCĄ PROGRAMÓW AUTORUN ___________________  
 

Programy AUTORUN zmieniają 

STABILOCK 4015 w pełni automatyczny 

tester parametrów radiowych ustawiając 

ścisłą kolejność wykonywanych zadań. 

Kontrolowany za pomocą programu 

AUTORUN zbiór poleceń wykonana 

przykładowo serię testów bez interwencji 

człowieka i w tym samym czasie stworzy 

raport zawierający wyniki pomiarów. 

Program AUTORUN może w trakcie pracy 

zostać zatrzymany aby pokazać zawartość 

pół wejściowych lub w celu ich ustawienia 

na ekranie STABI- 

LOCK 4015. Gdy odpowiesz na to program będzie kontynuowany z nowymi nastawieniami 

pól wejściowych. 
 

Programy AUTORUN mogą automatycznie tworzyć wirtualnie wszystkie manualne funkcje 

STABILOCK 4015, od połączenia gniazd RF do określenia pozycji menu aby wywoływać specjalną 

procedurę testującą. 
 

Programy AUTORUN są szczególnie korzystne jeżeli chcesz zajmować się obszernymi testami 

wykorzystując kompletne wzorce. Typowymi przykładami są automatyczne przeprowadzane testy po 

naprawie lub regularnej procedurze kontroli jako części konserwacji, remontu. 

WYMAGANIA _________________________________  

1 x STABILOCK 4015 

1 x klawiatura ( zalecany element wyposażenia ) lub 

Edytor ARE ( opcja programowa ) 

1 x interfejs "Centronics/RS-232/Klawiatura" lub interfejs 

"IEEE-488/RS-232/Klawiatura" 

 

 

Kod porządkowy: 248 192 

Kod porządkowy: 897 100 

Kod porządkowy: 236 012 

Kod porządkowy: 236 013 
 

Program   AUTORUN  jest   wprowadzany za pomocą klawiatury (ASCII) do pamięci głównej 

STABILOCK 4015. Do dołączenia klawiatury potrzebny jest jeden z tych dwóch interfejsów.  
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Jeżeli masz zamiar często pisać programy, to powinieneś skorzystać z edytora programów AUTORUN 

o nazwie ARE zamiast klawiatury. ARE jest edytorem do tworzenia programów pracującym na 

komputerach typu IBM PC. Za pomocą karty interfejsu IEEE typu PC IIA (National Instruments) 

można przesłać program AUTORUN do STABILOCK 4015 aby go wykonać. Jest to jednak możliwe 

gdy dysponujemy interfejsem 236 013. 
 

Oto kilka cech edytora ARE: 

• funkcje operujące na blokach - przesuwanie, kopiowanie, drukowanie i zapamiętywanie 

dowolnych części programu; 

• rozszerzalne biblioteki zawierające często używane moduły programowe; 

• automatyczne zarządzanie numeracją linii, nawet dla instrukcji GOTO; 

• programy AUTORUN mogą być także przesyłane z pamięci STABILOCK 4015 do komputera 

PC za pomocą interfejsu IEEE - pozwala to na dogodną korektę istniejących programów 

AUTORUN. 
 

 

AUTORUN = BASTC + IEEE __________________________________________________________  

Programy AUTORUN używają dwóch rodzajów komend, które zostaną dokładnie opisane w rozdziale 

"POLECENIA JĘZYKA BASIC" i "POLECENIA IEEE": 

Polecenia języka BASIC: 

Polecenia EEEE: 

 

Polecenia te dostarczają sekwencji programowych. Umożliwiają one 

dodatkowe przetwarzanie rezultatów pomiaru, wartości numerycznych 

i łańcuchów znaków (tekstów) oraz formatowanie raportów 

wyjściowych na drukarkę (podłączenie drukarki zobacz Rozdział 4, 

"PRINT"). 
 

Polecenia IEEE używane są do ustawiania STABILOCK 4015 i 

otrzymywania rezultatów pomiarów. Zaletą tych poleceń jest ich 

intuicyjne zrozumienie, przykładowo polecenia IEEE służące do 

wywołania maski podstawowej TX i otrzymania wartości pomiaru 

RMS to po prostu SETTX i MVOLT. 
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MASKA AUTORUN 
 

Maska AUTORUN jest punktem wyjściowym dla wszystkich funkcji AUTORUN: 

• zapis programu 

• edycja programu 

• wykonanie programu 
 

WYWOŁANIE MASKI MEMORY ___________________________________________________  

Przygotowanie 

Wywołanie 

Przyciskiem <MEMORY> wywołaj maskę MEMEORY i sprawdź czy został 

wyświetlony przycisk <AUTORUN>. Jeżeli przycisk ten nie został 

wyświetlony, to za pomocą przycisku < D1R» > (Rys. 9.2) przełącz się do 

następnego poziomu przycisków. 

Przypadek 1:  RAM zawiera program AUTORUN 

Naciśnij przycisk <AUTORUN> aby wywołać maskę AUTORUN (Rys. 

9.3). Nazwa programu zostanie wyświetlona u góry maski. Możesz teraz 

wykonać edycję programu lub uruchomić go przyciskiem <RUN>. 
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Wywołanie 

(kontynuacja) 

Przypadek 2: RAM nie zawiera programu AUTORUN 

Po naciśnięciu przycisku <AUTORUN> STABILOCK 4015 nie wyświetli 

maski AUTORUN, ale czeka na wprowadzenie nazwy (zobacz ramka niżej). 

Przyczyna: STABILOCK 4015 przyjmuje w takim wypadku, że będzie 

wprowadzany nowy program. Wynikiem tego jest żądanie wpisania nazwy 

programu przed wyświetleniem maski AUTORUN. Po wpisaniu i 

zatwierdzeniu nazwy zostanie wyświetlona maska AUTORUN (Rys. 9.4). 

Teraz można zacząć wpisywać nowy program. 

 

Powrót Przyciski <TX>, <DUPL> i <RX> służą do wywołania masek pods-

tawowych. Przycisk < MEMORY> pozwala na powrót do maski 

MEMORY. We wszystkich przypadkach wczytany program AUTORUN 

pozostaje w pamięci głównej. 
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Uwaga: Gdy na ekranie zostanie wyświetlona maska AUTORUN, to klawisze STABILOCK 4015 staną 

się niedostępne. Wyjątek: wszystkie przyciski ekranowe, klawisze powrotu oraz klawisze <PRINT>, 

<HELP> i <RESET>. 
 

Maska AUTORUN jest podzielona na trzy części, z których każda ma precyzyjnie określone znaczenie 

(Rys. 9.5). 
 

POLE ZOBRAZOWANIA ____________________________________________________  

Pole zobrazowania maski AUTORUN, podczas wpisywania programu, stale wyświetla jego listing. 

Podczas wykonania programu komenda PRTNT powoduje wyświetlenie wartości lub tekstu w polu 

zobrazowania (dodatkowe wyjście na drukarkę). 
 

Pole zobrazowania zawiera 10 wierszy po 35 znaków każdy. Jeżeli listing programu ma więcej niż 10 

wierszy, to będzie on automatycznie przesuwany: każdy nowy wiersz programu powoduje przesunięcie 

wiersza pierwszego od góry ekranu poza pole zobrazowania. 
 

WIERSZ EDYCJI ___________________________________________________________________  

Poniżej pola zobrazowania znajduje się wiersz edycji (Rys. 9.6). Pozwala on na wpisywanie nowych 

wierszy programu oraz pracę bezpośrednią (tzn., że polecenia języka BASIC bez numeru wiersza 

programu będą wykonywane zaraz po ich wpisaniu, np. PRINT "TEST"). W celu dalszej edycji 

istniejących wierszy programu należy użyć funkcji edycyjnych (zobacz "EDYCJA PROGRAMÓW"). 

Bieżąca pozycja zapisu jest wskazywana przez migający kursor (po wywołaniu maski AUTORUN 

kursor nie będzie widoczny aż do naciśnięcia klawisza). Wiersz edycji składa się z dwóch wierszy, które 

łącznie z numerem wiersza mogą zawierać do 68 znaków. Stanowi to jednocześnie maksymalną długość 

wiersza programu.  
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Jakikolwiek zapis w wierszu edycji możliwy jest tylko za pomocą klawiatury. Każdy zapis (wiersza 

programu, polecenia bezpośredniego) musi być zakończony przez naciśnięcie klawisza <RCL/RET> na 

klawiaturze. Spowoduje to wstawienie bieżącej zawartości wiersza edycji do pola zobrazowania oraz 

przygotowanie wiersza edycji do wprowadzenia następnego polecenia. 
 

WIERSZ KOMUNIKATÓW __________________________________________________________  

Wiersz stanu, leżący bezpośrednio nad przyciskami, jest zarezerwowany specjalnie na komunikaty 

błędów. W ten sposób, przykładowo, próba bezpośredniego wykonania błędnej komendy PRONT 

"Test" spowoduje wyświetlenie komunikatu błędu.  



 

 

 

 

<LIST> 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<PRINT> 

Wywołanie kompletnego listingu programu AUTORUN znajdującego się w 

pamięci zawsze rozpoczyna się pierwszym wierszem programu. Jeżeli listing 

programu zawiera więcej niż 10 wierszy, to jest on automatycznie przewijany, aż 

do ukazania się ostatniego wiersza. Podczas wyświetlania przycisk <LIST> 

przejmuje funkcję przycisku <STOP> (zatrzymanie przewijania listingu). 

Wyświetlenie określonej części programu możliwe jest za pomocą polecenia 

edycji LIST (zobacz "POLECENIA EDYCJI"). Wpisanie nowego wiersza do 

programu nie spowoduje jego wyświetlenia w odpowiednim wierszu dopóki po-

nownie nie naciśniemy przycisku <LIST>. 

Przycisk ten powoduje dołączenie lub odłączenie drukarki podczas edycji (zobacz 

Rozdział 4 "MENU PRINT"). Naprzemienne naciskanie tego przycisku powoduje 

włączenie/wyłączenie tej funkcji z jednoczesnymi komunikatami: 

Edit mode Printing On    (Tryb edycji Drukowanie włączone) Edit mode Printing 

Off   (Tryb edycji Drukowanie wyłączone). Uwaga 

Przycisk <PRINT> działa tylko podczas edycji programu; Polecenie PRINT w 

programie nie jest związane z tą funkcją.. 

 

<RUN> Powoduje uruchomienie programu AUTORUN aktualnie znajdującego się w 

pamięci. Klawisz <OFF> powoduje zakończenie wykonywania programu 

(naciśnij ten klawisz zanim program zostanie zakończony). 
 

<HELP V> Tak długo, jak długo wciśnięty jest ten przycisk, na ekranie będzie wyświetlona maska, 

która była widoczna bezpośrednio przed wywołaniem maski MEMORY . 

Wszystkie wejściowe pola tej maski mają tzw. "numer identyfikacyjny". Jest on 

potrzebny do wprowadzenia nowej wartości do pola poleceniem WRTVA 

należącym do poleceń IEEE. Przycisk <HELP V> dostarcza ważnych informacji 

kiedy będziesz chciał wprowadzić dane w oknach menu poleceniami IEEE (więcej 

informacji znajdziesz w rozdziale "POLECENIA IEEE"). 
 

<HELP R>      Tak długo, jak długo wciśnięty jest ten przycisk,  na    ekranie będzie wyświetlona     

maska,     która  była widoczna  bezpośrednio przed wywołaniem maski 

MEMORY. Wszystkie wyświetlone pola tej maski mają związany z nimi "numer 

identyfikacyjny". Jest on potrzebny do pytań zawierających wyświetlane pola w 

poleceniu RESUL należącym do poleceń IEEE. Uwaga 

Numery identyfikacyjne: zobacz Dodatek F (Rozdział 12).  
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PRZYCISKI MASKI AUTORUN 
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EDYCJA PROGRAMÓW  ________________________  - 
 

Do edycji programów potrzebna jest klawiatura lub edytor programów AUTORUN o nazwie ARE 

(zobacz "WYMAGANIA"). Edytor jest dostarczany z własną instrukcją obsługi. Z tego powodu dalej 

zostanie opisany sposób użycia klawiatury podczas edycji programów. 

Klawiatura posiada klawisze służące do edycji wierszy programu. Znajdują się tam też polecenia edycji 

dotyczące określonych części programu (np. kasowanie bloków programu lub przenumerowanie 

wierszy). 
 

KLAWTSZE EDYCYJNE ____________________________________________________________ 

Na klawiaturze znajdują się klawisze dla sześciu funkcji edycyjnych (Rys. 9.7). Pozostałe znaczenie 

klawiszy (wielkie symbole) są dostępne tylko wtedy, gdy przytrzymasz wciśnięty jeden z klawiszy 

<SHIFT> i naciśniesz określony klawisz edycyjny.  
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POLECENIA EDYCJI _______________________________________________________________  

Polecenia edycji muszą być wprowadzane z klawiatury litera po literze jako polecenia bezpośrednie i 

zakończone klawiszem <RCL/RET>. Zamiast pełnej nazwy danego polecenia można używać tylko 

trzech pierwszych jego liter (np. DEL zamiast DELETE). 

Jeżeli parametry x ,y nie zostaną podane, to standardowo zostanie im nadana wartość 

10. Jeżeli automatycznie numerowany wiersz ma taki sam numer jak już istniejący, to 

zostanie zapisany pod tym numerem nowy wiersz. Funkcja ta jest niedostępna jeżeli 

wiersze nie posiadają wpisanej numeracji, ale są wpisane bezpośrednio po naciśnięciu 

<RCL/RET>. PRZYKŁAD: AUTO 100,5 

Po wprowadzeniu tego polecenia numer wiersza 100 będzie w wierszu edytowanym, 

zaś po jego zakończeniu klawiszem <RCL/RET> w następnym edytowanym wierszu 

AUTO x , y x = numer pierwszego wiersza,   y = przyrost 

 

AUTO Automatyczne numerowanie wierszy.  ______________________________________  

DELETE x Kasuje wiersz programu o numerze x. 

DELETE x, Kasuje wszystkie wiersze programu od numeru x do końca 

DELETE 

x,y 

Kasuje wszystkie wiersze programu od numeru x do y 

DELETE ,y Kasuje wszystkie wiersze programu do numeru y 

 

DELETE      Kasowanie określonych wierszy programu lub bloków. 

Jako alternatywa do polecenia DELETE x , wiersz programu może być skasowany, 

jeżeli naciśniesz klawisz <RCL/RET> bezpośrednio po wpisaniu określonego numeru 

wiersza. 

EDIT x x = numer wiersza programu, który będzie edytowany. 

 

EDIT Edycja określonego wiersza programu w wierszu edycji. 

Wiersz programu może zostać zmieniony w dowolny sposób, a następnie zat-

wierdzony klawiszem <RCL/RET> co spowoduje ponowne umieszczenie go w 

programie. 

UWAGA: zmieniony wiersz programu zostanie wyświetlony w listingu programu 

dopiero po wykonaniu polecenia <LIST>. 



 

 

RENUM      Przenumerowanie wierszy programu.  

Polecenie to jest używane jeżeli chcemy wstawić między dwa wiersze programu 

dodatkowe wiersze, a nie ma już dostępnych numerów na oznaczenie tych nowych 

wierszy programu. Polecenia GOTO i GOSUB są automatycznie korygowane. 

RENUM Pierwszy wiersz ma numer 10. Przyrost wynosi 10. 

RENUM x,y Pierwszy wiersz ma numer x.    Przyrost wynosi y. 

RUN Powoduje uruchomienie programu podobnie jak przycisk o tej samej nazwie, 

ale pozwala także na wystartowanie programu zaczynając od określonego wiersza. 
 

RUN Uruchomienie programu od pierwszego wiersza. 

RUN x Uruchomienie programu od wiersza o numerze x. 
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LIST Wyświetlenie całego programu. 

LIST x Wyświetlenie wiersza programu o numerze x. 

LIST x, Wyświetlenie wierszy programu od numeru x do końca. 

LIST x,y Wyświetlenie wierszy programu od numeru x do y. 

LIST ,y Wyświetlenie wierszy programu od początku do numeru y. 

 

Kiedy polecenie LIST jest używane, to przycisk <LIST> spełnia rolę przycisku 

<STOP>, czyli zatrzymania wyświetlania. 

LIST Oferuje funkcję przycisku o tej samej nazwie znajdującego się w masce 

AUTORUN z możliwością wyświetlania zadanego bloku programu. 

Numeracja wstępna Numeracja po 

RENUM 

Numeracja po 

RENUM 30,20 

5 SETRX 

10 PRINT "RX-TEST" 15 

SOFT SPECIAL 20 SOFT 

SENS 25 GOTO 5 

10 SETRX 

20 PRINT "RX-TEST" 30 

SOFT SPECIAL 40 SOFT 

SENS 50 GOTO 10 

30 SETRX 50 PRINT 

"RX-TEST" 70 SOFT 

SPECIAL 90 SOFT SENS 

i 10 GOTO 30 

 

PRZYKŁD: 

Poniższy program jest przenumerowany poleceniem RENUM, zaś następny 

poleceniem RENUM x, y. 
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PTSANIE PROGRAMÓW  
 

Program AUTORUN jest logicznym ciągiem poleceń, które są wykonywane w określonej sekwencji po 

uruchomieniu programu. W rozdziałach "POLECENIA JĘZYKA BASIC" i "POLECENIA IEEE" 

zostaną przedstawione możliwości programowania na przykładzie krótkich programów. Nie będzie to 

jednak kurs programowania, ponieważ, po pierwsze, podręcznik ten stałby się zbyt obszerny, a po 

drugie, istnieje wiele dobrych książek poświęconych temu zagadnieniu. 
 

PODSTAWY ______________________________________________________________________  
 

Wiersze programu 

♦ Dozwolona numeracja wierszy: od 1 do 9999. 

♦ Maksymalna długość wiersza: 68 znaków. 

♦ Każdy wiersz programu, w celu przesłania go z wiersza edycji do pola zobrazowania, musi być 

zakończony klawiszem <RCL/RET> znajdującym się na klawiaturze. 

♦ Wiersz programu może zawierać kilka poleceń EEEE oraz języka BASIC. Jako ograniczniki 

należy stosować dwukropek po poleceniach języka BASIC oraz średnik po poleceniach IEEE. 

PRZYKŁAD'. 10 SETTX; PRINT A: PRINT "DEMO": SETRX 20 LET 

A=MPOWE: PRINT A 
  

Rozmiar programu 

♦ Maksymalnie 16 KB (jeżeli brak jest pamięci, to można wczytać "kontynuację" programu z karty 

pamięci za pomocą polecenia języka BASIC - CHAIN). 
 

Reguły składniowe 

♦ Po numerze wiersza można nie wstawiać spacji, wstawienie jej pozwala na zwiększenie 

czytelności programu. 

♦ Po poleceniach języka BASIC musi następować znak nieliterowy lub co najmniej jedna spacja 

(np. PRINT A lub PRINT"DEMO"). Nie dotyczy to poleceń CLS, END oraz TRACĘ. 

♦ Polecenia mogą być pisane zarówno dużymi jak i małymi literami (np. PRINT=print , 

SETTX=settx). 

♦ Nie występują różnice między zapisem zmiennych dużymi lub małymi literami. 

♦ Polecenia języka BASIC oraz wartości numeryczne nie mogą zawierać spacji. 

♦ Wprowadzając polecenia IEEE można używać tylko pięciu pierwszych liter nazwy, np: HARDC 

zamiast HARDCopy. 

♦ Wprowadzając polecenia języka BASIC można używać tylko trzech pierwszych liter nazwy, np: 

PRI A zamiast PRINT A. 

WYJĄTEK: polecenia ONERROR GOTO i ONERROR GOSUB nie mogą być skrócane. 
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Polecenia bezpośrednie 

♦ Polecenia języka BASIC: BEEP, CLS, LET, PRINT i TRACĘ mogą być wykonane natychmiast. 

W ten sposób, po napisaniu PRINT A (bez numeru wiersza), możesz otrzymać aktualną wartość 

zmiennej A. Polecenia IEEE nie mogą być wykonywane bezpośrednio. 
 

Arytmetyka 

♦ Dostępne są tylko cztery podstawowe operacje arytmetyczne (np. PRINT (3*4)/2-3+l ). 
 

KONTROLA SKŁADNI ____________________________________________________________  

Kontrola składni wykonywana jest przez interpreter. Innymi słowy, po uruchomieniu programu każdy 

wiersz jest kolejno interpretowany i podejmowana jest stosowna akcja. Jeżeli interpreter poleceń języka 

BASIC stwierdzi, że nie jest to polecenie tego języka, to zostanie uruchomiony interpreter poleceń 

IEEE. Jeżeli ten także nie dokona interpretacji polecenia , to stwierdzi powstanie błędu składniowego. 
 

Uwaga: Podczas przenoszenia wiersza programu z wiersza edycji do pola zobrazowania nie następuje 

kontrola składni. Jest ona zawsze wykonywana pó uruchomieniu programu. Wykrycie błędu 

składniowego powoduje przerwanie działania programu i przejście do wiersza programu 

wskazywanego w komunikacie błędu (wyjątek: przejście do błędnego podprogramu, 

uruchamiane za pomocą poleceń języka BASIC: ONERROR GOTO i ONERROR GOSUB). 
 

Błędnie wprowadzone polecenie bezpośrednie lub polecenie niedopuszczalne jako bez-pośred lie 

spowoduje komunikat błędu: 

0201: FUNCTION ONLY WITH RUN (Funkcja działająca tylko podczas uruchomienia za pomocą 

polecenia RUN). 



 

 

 

Dopuszczalne zmienne 

Dopuszczalne jednostki 

 

Do zapamiętania wartości numerycznych można użyć 26 

zmiennych o nazwach od A do Z (alfabet angielski) 

Do zmiennej można przypisać wartość numeryczną lub 

wartość numeryczną z jedną z następujących jednostek 

(zobacz przykład): 
 

f T m R P V Level 

(Poziom) 

MHz s % ohm W V dBm 

kHz ms rad  mW mV dBµ 

Hz µs kHz  µW µV dB 

    nW   
 

10 A=5 

20B=5MHZ 30 

C=-15dBm  
 

Wiersz 10 przypisuje zmiennej A wartość numeryczną 5. Spacja między wartością numeryczną i 

jednostką jest dopuszczalna, ale nie jest konieczna (wiersz 20). W jednostkach można używać zarówno 

dużych jak i małych liter (wiersz 30). 
 

Zmienne w poleceniach IEEE 

Jeżeli zmienne są używane w poleceniach IEEE, to muszą być poprzedzone znakiem #. Jednostki 

wartości numerycznych mogą być określane jednocześnie ze zmienną lub wyrażone w poleceniu IEEE 

(zobacz przykład). 

Brakujące lub niedopuszczalne jednostki (np. MODAF 2.5 mA) powodują wyświetlenie komunikatu 

błędu. 
 

10 SETRX 

20 MODAF 2.5 kHZ 

30F=3.5 kHZ 

40 MODAF #F 

50F=4.5 

60 MODAF #F kHZ 
 

Powyższy program wywołuje maskę RX (wiersz 10), a następnie ustawia generator m.cz. GEN na 2.5 

kHz poleceniem IEEE - MODAF (wiersz 20). Następnie GEN jest ustawiany za pomocą zmiennej z 

jednostką na 3.5 kHz (wiersz 30 i 40) i na koniec na wartość 4.5 kHz za pomocą zmiennej bez jednostki 

(wiersz 50 i 60). 

9-14 

ZMIENNE I JEDNOSTKI 
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ZMIENNE ŁAŃCUCHOWE ______________________________________________________  

Łańcuchy znaków mogą składać się z grupy znaków umieszczonych w cudzysłowie (dany łańcuch nie 

może zawierać znaków cudzysłowie). Przykładami łańcuchów są nazwiska osób, opis wyposażenia lub 

dowolne komunikaty. Program AUTORUN może wyświetlić łańcuch na ekranie, wydrukować go na 

drukarce lub sprawdzić czy jest zgodny z łańcuchem odniesienia. 
 

Dopuszczalne zmienne STABILOCK   4015    udostępnia    12 zmiennych 

łańcuchowe łańcuchowych od A$ do L$ (istnieje jeszcze zmienna 

łańcuchowa M$ mająca specjalne znaczenie). Każda zmienna 

łańcuchowa może zawierać maksymalnie 70 znaków. 
 

10 A$="PROGRAM TESTUJĄCY" 20 

PRINT AS 
 

Łańcuch znaków "PROGRAM TESTUJĄCY" jest najpierw przypisany do zmiennej A$, a następnie 

wydrukowany. 
 

Wewnętrzne użycie zmiennej łańcuchowej MS 

Zmienna łańcuchowa MS ma specjalne znaczenie: każde polecenie IEEE typu "praca testowa" 

automatycznie składuje rezultat pomiaru w zmiennej łańcuchowej MS. Powoduje to nieodwołalną 

utratę poprzedniej wartości zmiennej! 
 

10LET A=MVOLT 20 

PRINT A 30 PRINT M$ 
 

Polecenie IEEE - MVOLT przypisuje wynik pomiaru w wierszu 10 do zmiennej A.Ten sam rezultat jest 

automatycznie przypisywany do zmiennej łańcuchowej MS. Obydwa polecenia PRINT (wiersz 20 i 30) 

dadzą ten sam rezultat! 
 

 

Zmienne łańcuchowe w poleceniach IEEE 

Podobnie jak zmienne numeryczne, zmienne łańcuchowe w poleceniach IEEE muszą być poprzedzone 

znakiem #. 
 

10 AS-TROGRAM" 20 

DISP_#A$ 

30 DISP_#A$ TESTUJĄCY 
 

Polecenie IEEE - DISP w wierszu 20 wyświetli tekst PROGRAM. Wiersz 30 spowoduje wyświetlenie 

tekstu PROGRAM TESTUJĄCY. 
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Dzielenie i łączenie łańcuchów 

Ze zmiennej łańcuchowej może zostać wydzielony podłańcuch poprzez określenie jego początku oraz 

końca i umieszczenie tych wartości w nawiasach po nazwie zmiennej łańcuchowej. 
 

A$="ROZDZIAŁ=142" 

PRINT A$( 12,14) 
 

W zmiennej A$ numer rozdziału określony jest na pozycjach od 12 do 14. Polecenie PRINT spowoduje 

wyświetlenie tylko numeru rozdziału. 
 

Zmienne łańcuchowe mogą być łączone za pomocą operatora "+". Wynik takiego złączenia nie może 

przekroczyć 70 znaków. 

 

A$="NUMER = " 

B$=" 6788954" 

C$=A$+B$  

PRINT C$ 
 

Zmienne łańcuchowe A$ i B$ zostały połączone tworząc zmienną łańcuchową CS. Zawartością 

zmiennej CS jest tekst NUMER = 6788954. 
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DOPUSZCZALNE ARGUMENTY ____________________________________________________  

Wiele poleceń języka BASIC wymaga użycia argumentów, których rodzaje opisuje poniższa tabela: 
 

ARGUMENT PRZYKŁAD 

Argumenty numeryczne 

Wartość numeryczna bez jednostki 4, -2.5 

Wartość numeryczna z jednostką 5 MHz, 4 V 

Zmienne A do Z B 

Polecenia IEEE typu "praca testowa" MVOLT 

Polecenia języka BASIC wprowadzające wartości numeryczne LEN, HEX 

Argumenty łańcuchowe 

Łańcuch "TEST" 

Zmienna łańcuchowa A$ 

Polecenia języka BASIC wprowadzające łańcuchy CHR$ 

 

W opisie poleceń, w rozdziale "POLECENIA JĘZYKA BASIC" , przedstawiony jest tylko 

dopuszczalny typ argumentu. Powinieneś wtedy użyć jednego z wyżej przedstawionych argumentów. 
 

Łączenie argumentów 

Argumenty numeryczne mogą być łączone następującymi operatorami: 

  + Dodawanie (poprawny także dla argumentów łańcuchowych) 

- Odejmowanie  

* Mnożenie 

 / Dzielenie 
 

Wszystkie operatory mają ten sam priorytet. Priorytet nadrzędny możemy określić za pomocą wyrażenia 

z nawiasami. 
 

Przykłady: 
 

1+2*3+4=13     (l+2)*(3+4)=21   2 V+3 V=5 V   MVOLT+2mV=np. 12 mV 
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Uwaga: 

Jeżeli argumenty numeryczne zawierają jednostki, to istnieją specjalne reguły ich łączenia: 

♦ Argumenty o różnych jednostkach nie mogą być łączone (komunikat błędu: DIMENSION 

(wymiar), np. MHz i mV ?) 

• Argumenty bez i z jednostkami mogą być łączone. Rezultat zawsze posiada jednostkę prawego 

argumentu. Jeżeli argument ten nie posiada jednostki, to rezultat także nie będzie jej posiadał. 

 

 

20 B=10kHz 30 

PRINT A+B 40 

PRINT B+A 
 

Argument bez jednostki (A) oraz argument z jednostką (B) łączone są za pomocą operatora "+". Wiersz 

30 daje w wyniku 15.0000 kHz, ale wiersz 40 tylko 15 (różna liczba wyświetlanych miejsc: zobacz 

polecenie języka BASIC - "PRINT").  
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GDY BRAK PAMIĘCI _____________________________________________________________  

Pamięć główna STABILOCK 4015 oferuje dla programów AUTORUN maksymalnie 16 KB. 

Tworzenie dłuższych programów jest możliwe tylko przez dołączanie pod procedur za pomocą 

polecenia języka BASIC - CHAIN. Czasami jednak program może być za długi tylko o kilka bajtów. 

W takim przypadku najlepiej jest spojrzeć jeszcze raz na listing programu i spróbować pozbyć się 

"balastu". Powinieneś jednak wiedzieć, że każdy znak zajmuje jeden bajt. Poniżej przedstawione są 

sposoby zmniejszenia rozmiaru programu: 

1. Używaj skróconej formy zapisu poleceń (dla poleceń języka BASIC tylko trzy pierwsze litery, 

dla poleceń IEEE tylko pięć pierwszych liter). 

2. Skróć komentarze w wierszach REM. 

3. Umieść kilka poleceń w jednym wierszu programu (zaoszczędzisz na numerach wierszy i 

znakach CR+LF). 

4. Skasuj spacje w poleceniu PRINT, które zostały wstawione dla "ładniejszej" prezentacji tekstu 

(formatowanie). Każde osiem znaków spacji możesz zastąpić znakiem "," bez utraty jasności 

tekstu (zaoszczędzasz siedem bajtów). Przykład: PRINT ."TEKST" zamiast PRINT " TEKST". 

5. Skasuj spacje, które zostały umieszczone w programie w celu zwiększenia jego czytelności. 

Dotyczy to także spacji między numerem wiersza a poleceniem. 



 

 

Wykonywanie Wszystkie ustawione instrukcje programu AUTORUN mogą  

wystąpić na ekranie. Jeżeli maska podstawowa RX jest wywołana 

poleceniem SETRX, to rzeczywiście będzie ona wyświetlona na 

ekranie. 
 

Tak długo jak uruchomiony jest program AUTORUN, w górnym 

lewym rogu ekranu będzie wyświetlany napis AUTORUN. Pozwala to 

odróżnić stany uruchomienia ustawione za pomocą programów i od 

stanów ustawionych ręcznie. 
 

Podczas wykonywania programu wszystkie klawisze STABILOCK 

4015 są niedostępne (wyjątki: <RESET> i <OFF>). Niemniej jednak 

polecenia takie jak KEY i PAUSE umożliwią użycie przycisków. 

Polecenie INPUT umożliwia dodatkowo użycie bloku klawiszy 

numerycznych. 
 

 

Zakończenie Skoro tylko program zostanie zakończony, to na ekranie zostanie 

wyświetlona maska AUTORUN. W przeciwnym wypadku zestaw 

testujący zachowuje swój ostatni stan uruchomienia. Pole zobrazowania 

wyświetla wyniki wykonania przez program poleceń PRINT (jeżeli 

program zawiera dużo poleceń PRINT, to preferowany jest wydruk 

raportu, ponieważ pole zobrazowania ze swoimi dziesięcioma 

wierszami może wyświetlić wyniki tylko ostatnich dziesięciu poleceń 

PRINT). 
 

 

Przerwanie <OFF> przerywa wykonywanie programu (przytrzymaj klawisz 

wciśnięty aż do przerwania programu). 
 

 

Zerowanie <RESET> eliminuje blokadę wewnętrznego przetwarzania da- 

nych, ale nie usuwa programu z pamięci. Maska AUTORUN musi być 

następnie ponownie wywołana. Całkowite wyzerowanie (zobacz 

Rozdział 1) usuwa program z pamięci głównej. 
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WYKONYWANTE PROGRAMÓW 

Uruchomienie Programy AUTORUN uruchamia się przyciskiem <RUN> lub 

poleceniem RUN x (gdzie x oznacza numer wiersza). Tester 

Komunikacyjny rozpocznie wykonywanie programu linia po linii. 
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ZAPISYWANIE PROGRAMÓW  __________________  
 

Pamięć RAM STABILOCK 4015 może zapamiętać pojedynczy program AUTORUN. Program ten jest 

kasowany kiedy wprowadzany jest nowy lub inny program AUTORUN z karty pamięci. Oznacza to, że 

programy AUTORUN powinny być zawsze zapisywane na kartach pamięci. Procedura zapisu jest 

następująca:  
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WCZYTYWANIE PROGRAMÓW   
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KASOWANIE PROGRAMÓW Z PAMIECI  RAM 
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POLECENIA JEZYKA BASIC 
 

POLECENIA DZIAŁANIE 

BEEP Generuje sygnał dźwiękowy 

CHAIN Łączy programy AUTORUN 

CHR$ Konwersja liczby na znak ASCII 

CLS Czyści zawartość ekranu 

END Kończy wykonywanie programu 

FOR-NEXT Powtórzenie części programu kilka razy 

GOSUB Wywołanie podprogramu 

GOTO Skok do innej części programu 

HEX Konwersja liczby szesnastkowej na dziesiętną 

EF-INLIMIT Warunkowe wykonanie poleceń 

IF-OUTLIMIT Warunkowe wykonanie poleceń 

IF-THEN Warunkowe wykonanie poleceń 

INPUT Żądanie wprowadzenia danych 

KEY Wykonanie poleceń zależne od przycisku 

LEN Określa długość łańcucha 

LET Przypisanie do zmiennej 

ONERROR GOTO Obsługa błędów 

ONERROR GOSUB Obsługa błędów 

PAUSE Zatrzymanie wykonywania programu 

PRINT Wyprowadzenie danych na ekran i drukarkę 

RDOUT Przesłanie wyniku pomiaru do zmiennej 

REMARK Wstawienie komentarza w programie 

SETUP Wczytanie pliku SETUP z karty pamięci 

TRACĘ Kontrolne uruchomienie programu 

VAL Konwersja łańcucha na wartość numeryczną 

VALS Konwersja wartości numerycznej na łańcuch 

WAIT Zatrzymanie programu na określony czas 
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BEEP 

Znaczenie     Generuje sygnał dźwiękowy. 

Składnia BEEP 

 

Opis Każde polecenie BEEP generuje sygnał dźwiękowy o f=2.8 kHz trwający 

250 ms. 

- ■ 

Przykład       10 BEEP: BEEP: BEEP:  

                 20WAIT 1000 

30 BEEP: PAUSE "PODAJ WARTOŚĆ" 

40INPUT A 

50 IF A>20 THEN BEEP 
 

Wiersz 10 trzykrotnie włącza sygnał dźwiękowy. Następnie program czeka ls 

(wiersz 20) zanim z dodatkowym sygnałem dźwiękowym wyświetli na ekranie tekst 

"PODAJ WARTOŚĆ" (wiersz 30). W wierszu 40 program żąda od użytkownika 

wprowadzenia wartości numerycznej; jeżeli wartość ta będzie większa od 20 to 

zostanie to zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym (wiersz 50).  



 

 

 

 

Znaczenie 
 

 

 

 

 

Składnia 

Łączy dwa lub więcej programów AUTORUN. Jeżeli pojemność pamięci głównej 

(16KB) jest zbyt mała dla programu, to może on zostać podzielony na podprogramy 

o pojemności co najwyżej 16 KB. Na końcu takiego podprogramu polecenie CHAIN 

wywołuje następny w kolejności podprogram. 
 

CHAIN [nazwa_pliku] lub 

CHAIN #[zmienna_łańcuchowa] 
 

[nazwa_pliku] Nazwa programu AUTORUN zapisanego na karcie 

pamięci. 

[zmienna_łańcuchowa] Np. AS, gdzie A$ musi zawierać nazwę programu 

AUTORUN zapisanego na karcie pamięci. 

Opis CHAIN zatrzymuje dalsze wykonywanie programu, wczytuje z karty pamięci 

określony program AUTORUN i uruchamia go. Nowy program usuwa z pamięci 

głównej poprzedni program! 
 

CHAIN zeruje zmienne licznikowe pętli FOR...NEXT i ustawia ich wartości 

początkowe. Zawartość wszystkich innych zmiennych jest przechowywana i może 

być użyta w nowym programie. Jeżeli polecenie CHAIN znajduje się w pod 

procedurze (GOSUB), to nie ma powrotu do programu ją wywołującego. 
 

Przykład       10 INPUT "DATA = ?", A$ 

20 INPUT "TYP SPRZĘTU = ?", B$ 

30 INP "WYBIERZ TEST: 1=TEST RX 2=TEST TX", A 

40 IF A>2 THEN GOTO 30 

50 C$="TX TEST" 

60 EF A=l THEN C$="RX TEST" 

70 CHAIN #C$ 

80 PRINT "ŻADNEGO POLECENIA PO CHAIN" 
 

Program ten żąda najpierw od użytkownika wprowadzenia daty (wiersz 10) oraz typu 

sprzętu (wiersz 20). Dane te są zapamiętywane w zmiennych łańcuchowych (A$ i 

B$). Wiersz 30 pozwala użytkownikowi na wybór rodzaju testu. W zależności od 

wprowadzonej wartości (zmienna A) w wierszach 50 i 60 do zmiennej łańcuchowej 

C$ zostanie przypisana nazwa programu AUTORUN, to jest RX TEST i TX TEST 

(bez rozszerzenia .AUT). Obydwa te programy (w tym przykładzie) muszą 

znajdować się na karcie pamięci umieszczonej w gnieździe. Polecenie CHAIN 

(wiersz 70) wczyta wybrany program do pamięci i uruchomi go. Ponieważ polecenie 

CHAIN wczyta nowy program, to wiersz 80 nie zostanie wykonany. 
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CHAIN 

9-27 
 

Wczytany program AUTORUN może operować na zmiennych łańcuchowych 

(A$,B$), a także wydrukować je np. w raporcie. 



 

 

 

Znaczenie 

Składnia 

 

Wyprowadzenie znaków kontrolnych na drukarkę. 

 

 

 

 

 

Opis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład 

CHRS dopuszcza, w szczególności, wyprowadzenie znaków kontrolnych, które nie 

mogą być wprowadzone bezpośrednio z klawiatury (znaki ASCII z zakresu od 0 do 

32). Jeżeli CHRS wyprowadza znaki o kodach od 33 do 127, to pole zobrazowania 

wyświetli odpowiadające im znaki ASCII (standard znaków ASCII z kilkoma 

wyjątkami). Wyprowadzenie znaków na ekran nie jest jakkolwiek bez znaczenia. 
 

Normalnie polecenie CHRS służy do wyświetlania znaków specjalnych na ekranie. 

W STABILOCK 4015 nie jest to potrzebne ponieważ wszystkie znaki specjalne 

(np.fl) mogą być generowane bezpośrednio z klawiatury (zobacz fc/oela). 

10 PRINT CHR$(27,38,107,49,83) 

20 PRINT "NAGŁÓWEK" 

30 PRINT CHR$(27,38,107,48,83) 
 

Pro sram za pomocą polecenia CHRS wprowadza do drukarki HP-2225 dodatkową 

sekwencję ustawiającą parametry drukowania. Wiersz 10 powoduje dwukrotne 

zwiększenie szerokości drukowania, tak, że wiersz 20 wydrukuje słowo 

N A G Ł Ó W E K .  Wiersz 30 przywraca standardowe parametry drukowania. 

Więcej informacji o kodach sterujących drukarki znajdziesz w jej instrukcji obsługi. 
 

Znaki specjalne 
 

Aby wprowadzić znaki specjalne należy najpierw przycisnąć klawisz <FNC/ESC> i 

zwolnić go, a następnie nacisnąć klawisz pokazany w tabeli. 
 

Klawisz m t u P r d I 0 

Znak specjalny M A t O 
—> i 

<—  
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CHRS 

[lista] Liczba (nie zmienna) lub kilka liczb oddzielonych przecinkami o 

wartościach z zakresu od 0 do 255 (kody znaków ASCII). 

 

CHRS ([lista]) 
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Stronę tę celowo pozostawiono pustą. 
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Stronę tę celowo pozostawiono pustą. 
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FOR...NEXT 
 

Znaczenie     Wykonuje pewną część programu kilka razy. Liczba powtórzeń jest definiowana. 

 

Składnia       FOR [ZMI]=[WAR1] TO [WAR2] STEP [WAR3] 

część programu  

NEXT [ZMI] 
 

[ZMI] Zmienna licznikowa    (od A do Z) 

[WARI] Wartość początkowa (argument numeryczny) 

[WAR2] Wartość końcowa      (argument numeryczny) 

STEP [WAR3] Wartość przyrostu     (argument numeryczny) opcjonalna 

Opis Jeżeli interpreter poleceń języka BASIC znajdzie polecenie FOR, to do zmiennej 

licznikowej przypisuje wartość początkową WARI i wykonuje część programu aż do 

polecenia NEXT. Polecenie NEXT zmniejsza wartość zmiennej licznikowej o 

wartość przyrostu WAR3 (jeżeli nie poda się wartości przyrostu, to standardowo 

przyjmowana jest wartość 1). Następnie interpreter sprawdza czy nowa wartość 

zmiennej licznikowej jest większa od zdefiniowanej wartości końcowej. 

• Jeżeli tak, to pętla FOR...NEXT jest przerywana. Program jest kontynuowany 

od polecenia znajdującego się po poleceniu NEXT. Zmienna licznikowa ma 

teraz wartość odpowiadającą sumie ostatniej przypisanej do niej wartości i 

wartości przyrostu! 

• Jeżeli nie, to część programu umieszczona w pętli FOR...NEXT jest ponownie 

wykonywana. 
 

Jeżeli wartość przyrostu WAR3 jest ujemna, to wartość zmiennej licznikowej jest 

zmniejszana. W tym wypadku wartość końcowa WAR2 musi być mniejsza niż 

wartość początkowa WARI. 
 

Uwaga: Jeżeli pojemność pamięci na to pozwoli, to można zagnieździć wewnątrz 

siebie do 26 pętli FOR...NEXT. Każda pętla musi posiadać inną zmienną licznikową. 
 

Pętle FOR...NEXT nie mogą się przenikać. Fętla wewnętrzna musi być zakończona 

poleceniem NEXT zanim zakończ)' się pętla zewnętrzna. 
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Przykłady 10 FOR K= -4 TO 4 

20BEEP: PRINT K 30 

NEXT K 

40 PRINT "Aktualna wartość K = "; K 
 

Pętla ta zostanie wykonana 9 razy wyświetlając wartości zmiennej licznikowej (od -4 

do +4) w polu zobrazowania. Polecenie PRINT w wierszu 40 wyświetli wartość 

zmiennej licznikowej równą 5, gdyż po wykonaniu ostatniej pętli jej wartość została 

zwiększona o 1 (standardowa wartość przyrostu). 
 

 

10 FOR I=lkHz TO 3kHz STEP 0.5kHz 

20 PRINT I 

30NEXTI 
 

Argumenty pętli mogą zawierać jedną z dozwolonych jednostek. Polecenie PRINT 

przyjmuje jednostki i odczytuje wartości od 1.0000kHz do 3.0000kHz. 
 

 

10 A=-5: B=5: C=2.5 20 FOR 

I=A TO B STEP C 30 PRINT 

I 40 NEXT I 
 

Wartości początkowe, końcowe jak i przyrostu mogą być definiowane za pomocą 

zmiennych. 
 

 

10FORK=1 TO 4 

20 PRINT "PĘTLA PIERWSZA K - "; K 

30FORJ=1 TO 3 

40 PRINT "PĘTLA DRUGA J = "; J 50 

NEXT J 

60 NEXT K 
 

Powyżej widzimy, że jedna pętla jest zagnieżdżona w drugiej. Pętla wewnętrzna 

(zmienna J) wykonywana jest 12 razy (4*3), zaś pętla zewnętrzna (zmienna K) 4 

razy. Najważniejsze jest to, że pętla wewnętrzna zawsze skończy się przed pętlą 

zewnętrzną.  



 

 

 

Znaczenie 

Składnia 

 

Wywołuje pod procedurę. 

GOSUB [NR_WIERSZA] 

początek pod procedury 

RETURN 

 

[NR_WIERSZA] Aktualnie istniejący numer wiersza. 

Opis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład 

Jeżeli program główny znajdzie polecenie GOSUB, to dalsze jego wykonywanie 

będzie kontynuowane od wiersza, którego numer został podany w poleceniu 

GOSUB. Kiedy pod procedura dojdzie do wiersza z poleceniem RETURN, to 

powróci do programu głównego. Program będzie dalej kontynuowany od polecenia 

znajdującego się po poleceniu GOSUB. 
 

Normalnie pod procedury umieszczane są na końcu programu głównego. Kiedy 

program główny dotrze do wiersza, w którym zaczyna się podprocedura, to będzie 

ona wykonywana zanim interpreter nie stwierdzi błędu RETURN WITHOUT GOSUB 

(RETURN BEZ GOSUB). Polecenia END i GOTO zabezpieczają przed takim błędem. 
 

Wewnątrz pod procedury można wywoływać następne podprocedury. W zależności 

od pojemności pamięci, można zagłębić wewnątrz siebie do 25 poziomów wywołań. 

Polecenia RDOUT i otwarte pętle FOR...NEXT powodują redukcję tej wartości. 

Każda pod procedura musi być zakończona poleceniem RETURN. 
 

10 PRINT "WIERSZ 10" 20  

GOSUB 50 30 PRINT 

"WIERSZ 30" 40 END 

50 PRINT "WIERSZ 50" 60 

RETURN 
 

Program główny (wiersze od 10 do 40) wywołuje w wierszu 20 pod procedurę 

(wiersze 50 i 60). W ten sposób polecenie PRINT z wiersza 50 wykonane zostanie 

przed poleceniem PRINT z wiersza 30. Wiersz 40 zabezpiecza przed ponownym 

wykonaniem pod procedury i spowodowaniem w ten sposób błędu. 
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GOSUB...RETURN 
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10 PRINT "PROGRAM Główny" 20 

GOSUB 40 30 END 

40 PRINT "Pod procedura 1" 50 

GOSUB 70 60 RETURN 

70 PRINT "Pod procedura 2" 80 

RETURN 
 

Program główny (wiersze od 10 do 30) wywołuje w wierszu 20 pod procedurę 

(wiersze od 40 do 60), która wywołuje następną pod procedurę (wiersze 70 i 80). 

Wiersz 80 powoduje powrót do wiersza 60, zaś ten do programu głównego (wiersz 

30).  
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GOTO 
 

Znaczenie      Kontynuacja programu od zadanego wiersza. 
 

Składnia       GOTO [NR WIERSZA] 
 

[NR_WIERSZA]  Aktualnie istniejący numer wiersza. 

Opis Kiedy interpreter znajdzie polecenie GOTO, to dalsze wykonywanie programu 

będzie kontynuowane od wiersza, którego numer został podany w poleceniu GOTO. 

Polecenie GOTO w połączeniu z poleceniem IF...THEN pozwala przykładowo na 

warunkowe wykonywanie części programu w zależności od wartości wyniku 

pomiaru. 

Polecenie GOTO powinno być ostatnim poleceniem w wierszu. 

 

Przykład 10BEEP 20 

GOTO 10 
 

Po uruchomieniu tego programu będzie on wykonywany aż do zatrzymania go 

klawiszem <OFF>. 
 

 

10 FOR I-1 TO 10 20 

PRJNT I 

30IFI=5 THEN GOTO 50 

40 NEXT I 

50 PRJNT "KONIEC" 
 

Przejście do wiersza 50 jest możliwe dopiero wtedy gdy zmienna licznikowa pętli 

FOR...NEXT osiągnie wartość 5. 



 

 

 

 

Znaczenie 

Składnia 

 

 

Opis 

 

 

 

 

 

 

Przykład 

 

Konwersja liczby szesnastkowej na dziesiętną. 
 

HEX ([ARG]) 

Argument łańcuchowy reprezentujący liczbę. 
 

Polecenie HEX wykonuje konwersję liczby szesnastkowej (od 0 do FFFF) na 

odpowiadającą jej liczbę dziesiętną od 0 do 65535 (liczby dziesiętne od wartości 

9999 wyprowadzane są w postaci wykładniczej, tj. 1.2345000E+04 zamiast 12345). 

Dla liczb szesnastkowych >FFFF wynik konwersji jest zawsze równy zero. 
 

10 C$="FAF" 

20B$="STABILOCK" 30 

PRINT B$;HEX(C$) 
 

Liczba szesnastkowa FAF w wierszu 30 podlega konwersji na wartość dziesiętną 

4015.  

[ARG] 
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HEX 
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IF...THEN ________________________________________________________  

Znaczenie     Warunkowe wykonanie części programu. 
 

Składnia       IF [WARI] [operator_relacji] [WARZ] THEN [polecenie] 
 

Porównanie argumentów numerycznych (wartości numeryczne) 

[WARI] i[WAR2] Argumenty numeryczne. 

Operator relacji < > <=     >=     o = 

[polecenie] Polecenia języka BASIC lub IEEE. 

Porównanie argumentów łańcuchowych (łańcuchy znaków) 

[WARI] i[WAR2] Argumenty łańcuchowe. 

Operator relacji o =  

[polecenie] Polecenia języka BASIC lub IEEE. 

 

Opis Polecenie IF porównuje dwa argumenty WARI i WAR2 stosownie do 

zadeklarowanego warunku: 

• Jeżeli warunek jest spełniony, to polecenie znajdujące się po słowie THEN 

zostanie wykonane. 

• Jeżeli warunek nie jest spełniony, to polecenie znajdujące się po słowie 

THEN' zostanie pominięte, a program będzie kontynuowany od następnego 

wiersza. 

Słowo THEN jest opcjonalne (zapis nie jest potrzebny). 
 

Kiedy porównywane są argumenty łańcuchowe, to rozróżniane są duże i małe litery! 
 

Uwaga: Jeżeli porównywane są argumenty posiadające jednostki, musisz  

                zagwarantować, że będą one takie same. Wymiar jednostek może być różny (np. IF 500        

mV < 3 V THEN ...). 
 

Uwaga: Jeżeli polecenie IEEE typu "praca testowa" nie zwróci wyniku (—), zwróci 

przekroczenie wartości (»») lub zwróci niedomiar (««), to wyniki takie spełniają 

każdy warunek (polecenie po słowie THEN zostanie wykonane).  



 

 

 

 

Znaczenie 

Składnia 

 

IF OUTLIMIT ([DANA],[WAR1],[WAR2]) THEN [polecenie] lub 

IF INLIMIT ([DANA])[WARl],[WAPv2]) THEN [polecenie] 
 

[DANA] Zmienna (od A do Z) lub wynik polecenia IEEE typu "praca 

testowa". 

[WARI] Dolna wartość graniczna (argument numeryczny). 

[WAR2] Górna wartość graniczna (argument numeryczny). 

[polecenie] Polecenie języka BASIC lub IEEE. 

Opis Polecenia IF OUTLIMIT i IF INLLMIT stanowią specjalną formę polecenia 

IF...THEN. Polecenia te sprawdzają czy wartość DANA znajduje się wewnątrz, czy 

na zewnątrz zakresu określanego przez wartości graniczne WARI i WAR2. W 

zależności od wyniku sprawdzenia polecenie po słowie THEN może być wykonane 

lub nie, a program będzie kontynuowany od następnego wiersza 

Następujący schemat pokazuje jakie wartości może przyjmować DANA dla tych 

poleceń aby zostało wykonane polecenie znajdujące się po THEN: 

 
 

 

*) Polecenie znajdujące się po słowie THEN zostanie wykonane tylko wtedy, gdy 

wartość DANA znajdzie się w jednym z tych zakresów . Wartości WARI i WARZ 

leżą w zakresie polecenia IF INLIMIT.  
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IF OUTLTMTT / IF INLIMIT 
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Przykłady      10 FOR K=l TO 10 

20 IF K<=8 THEN GOTO 60 40 

PRINT "K>8" 50 GOTO 70 60 

PRINT 
„
K=; K 70 NEXT K 

 

Dopóki zmienna licznikowa K spełnia warunek <=8 (wiersz 20), to polecenie PRINT 

w wierszu 60 wyświetla bieżącą jej wartość. Jeżeli K będzie >8, to zostanie 

wykonane polecenie PRINT w wierszu 40. 
 

 

10 INPUT "WPISZ STAN: PRZEBIEG lub AWARIA", A$ 20 IF 

A$="PRZEBIEG" THEN GOTO 40 30 GOTO 10 

40 PRINT "KONIEC TESTU": END 
 

Jeżeli w wierszu 10 odpowie się PRZEBIEG, to zostanie wyświetlony napis 

KONIEC TESTU. Każda inna odpowiedź (nawet "przebieg") powoduje powrót do 

wiersza 10. 
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Słowo THEN jest opcjonalne (zapis nie jest potrzebny). 
 

Uwaga: Jeżeli porównywane są argumenty posiadające jednostki, musisz zagwaranto- 

wać, że będą one takie same. Wymiar jednostek może być różny (np. JJF INLIMIT 

(MVOLT, 200 mV, 1.2 V ) THEN ...). 
 

Jeżeli polecenie IEEE typu "praca testowa" nie zwróci wyniku (—), zwróci 

przekroczenie wartości (»») lub zwróci niedomiar (««), to wyniki takie spełniają 

każdy warunek (polecenie po słowie THEN zostanie wykonane). 
 

Przykład       10 FOR A= 1 V TO 7 V 

20 REM Poprawna wartość=l V oraz od 5 V do 7 V 

30 IF OUTLIMIT (A,2V, 4V) GOTO 50 

40 PRINT "A=";A:GOTO 60 

50 PRINT "Poprawna wartość= ";A 

60 NEXT A 
 

Pętla FOR...NEXT przypisuje zmiennej A wartości napięcia od IV  do 7V (wiersz od 

10 do 60). W wierszu 30 polecenie OUTLIMIT sprawdza czy wartość zmiennej A 

spełnia warunek 2V<A<4V . Jeżeli tak, to wyświetlany jest tekst z wiersza 50. 
 

 

10 IF INLIMIT (MVOLT, OJ V, 0.2 V) GOTO50 

20 C$="POMIAR:"+VAL$(MVOLT)+"...WYREGULUJ! " 

30 PAUSE C$ 

40 GOTO 10 

50 PRINT "USTAWIENIE POPRAWNE" 

60END 
 

Tak długo dopóki polecenie MVOLT nie zwróci wartości spełniającej warunek 0.1 V 

<= MVOLT <= 0.2 V , to na ekranie będzie wyświetlany wynik pomiaru i żądanie 

WYREGULUJ (wiersz 30). Program nie osiągnie wiersza 50 dopóki sygnał testujący 

m.cz. nie spełni tego warunku. Po spełnieniu tego warunku zostanie wyświetlony 

tekst USTAWIENIE PRAWIDŁOWE (wiersz 50).  



 

 

9-42 
 

INPUT 
 

Znaczenie     Żądanie wprowadzenia danych. 
 

Składnia       INPUT "[tekst]", [ZMT] lub 

INPUT "[tekst]", [ZMIJL] 
 

[tekst] Tekst, który będzie wyświetlony na ekranie (opcjonalnie). 

[ZMTJ Zmienna (od A do Z) dla wartości numerycznych. 

[ZMI_Ł] Zmienna łańcuchowa (od A$ do L$) dla tekstów. 

 

Opis Polecenie INPUT wyświetla na ekranie zadany tekst i oczekuje na wprowad- 

zenie wartości numerycznej lub tekstu do wyświetlonego na ekranie pola (za 

pomocą klawiatury lub bezpośrednio do zestawu testującego). 
 

Wprowadzanie wartości numerycznej: maksymalnie 10 pozycji. 

• Gdy wartość numeryczna została wprowadzona, to można przypisać jej 

jednostkę za pomocą klawisza <UNIT/SELECT>. 

• Błędnie wprowadzone dane mogą być poprawiane dopóki nie zostanie 

wciśnięty przycisk <CONTINUE>. 
 

Wprowadzanie tekstu: maksymalnie 30 znaków. 

• Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury otwórz pole 

wprowadzania naciskając klawisz <ENTER> w STABELOCK 4015. Gdy 

kursor znajdujący się w polu wprowadzania zacznie migać, to można 

rozpocząć wprowadzanie tekstu z klawiatury. Wprowadzanie 2awsze kończ 

przez <RCL/RET>. Nie dotykaj <DEL> (przerywa program). 

• Kiedy wprowadzasz tekst do zestawu testującego naciśnij klawisz <ENTER> 

aby rozpocząć. Powoduje to przypisanie przyciskom liter alfabetu. Wprowadzanie 

tekstu jest jak określanie nazwy programu (zobacz część "Wywołanie maski 

AUTORUN"). Wprowadzanie zawsze kończ przez <ENTER>. 

• Błędnie wprowadzone dane mogą być poprawiane dopóki nie 

zostanie wciśnięty przycisk <CONTINUE>.   
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Przykład 10 INPUT "NUMER ?",A$ 

20 PRINT A$ 
 

Wiersz 10 żąda wprowadzenia numeru. Wprowadzona wartość zapamiętywana jest 

w zmiennej łańcuchowej, a następnie drukowana. 
 

 

10 SETRX 

20 INPUT "WPISZ CZĘSTOTLIWOŚĆ IJEDN. ", F 30 

FREQU #F 
 

Wiersz 20 oczekuje na wprowadzenie częstotliwości i jednostki (np. 45 MHz). 

Wiersz 30 wprowadza wpisaną wartość do pola w.cz. (Frequ) maski RX i dostraja 

do niej sygnał generatora. 
 

 

10 SETTX 

20 INPUT "WPISZ POPRAWNĄ WARTOŚĆ.K 

30 IF K+MPOWE > 3 W THEN PRINT "USZKODZENIE" 

40 PRINT "MOC - ";MPOWE 
 

Wprowadzona wartość K (np. 1 W) jest dodawana do mocy sygnału w.cz. 

(MPOWE). Jeżeli suma jest większa niż 3 W, to wartość pomiaru jest wyświetlana z 

komentarzem USZKODZENIE. 
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KEY 
 

 

Znaczenie     Wykonanie poleceń zależne od przycisku 
 

Składnia       KEY [nr_przycisku], "[tekst]", [polecenie] 
 

część programu (opcjonalnie) 

... 

KEY WAIT lub KEY RUN 
 

[nr_przycisku ] Numer (od 1 do 5) przycisku (l=pierwszy przycisk od lewej). 

[tekst] Nazwa przycisku (max.  6 znaków;  przycisk środkowy max.7). 

[polecenie] Polecenia języka BASIC - GOTO, GOSUB lub CHAIN 

 

 

Opis Początkowo polecenie KEY przypisuje tylko zadeklarowaną nazwę [tekst] 

wewnętrznie do przycisku. Następnie program wykonuje się dalej aż do napotkania 

przez interpreter polecenia KEY WAIT lub KEY RUN: 

• KEY WAIT zatrzymuje wykonywanie programu i wywołuje maskę 

AUTORUN. Tylko w tym miejscu przyciski posiadają zadeklarowane 

etykiety. Jeżeli polecenie PRINT zostało wykonane w części programu 

bezpośrednio przed KEY WAIT , to wyniki tego polecenia zostaną 

wyświetlone na ekranie (np. uwagi użytkownika). Jeżeli teraz naciśniesz 

przycisk, to program zacznie wykonywać zadeklarowane polecenie języka 

BASIC i jednocześnie ponownie wyświetli maskę, która była bieżąca przed 

zatrzymaniem programu. 

• KEY RUN także zatrzymuje wykonywanie programu, ale nie wyświetla 

zadeklarowanych przycisków w masce AUTORUN, ale w masce bieżącej. 

Interakcyjna pomoc użytkownika za pomocą polecenia PRINT jest w tym 

wypadku niemożliwa. Tym niemniej, przyrząd może być bezpośrednio 

obserwowany i dalsze wykonanie programu może być uzależnione od wyniku 

pomiaru. 
 

 

 

KLAWISZE OD 1 DO 5 
 

Jeżeli 6 lub 7 znaków nie wystarcza do opsania przycisku, to przydatnym wariantem 

polecenia KEY jest polecenie KEY 1 TO 5 skupiające wszystkie przyciski wewnątrz 

pojedynczego przycisku i przypisujące mu nazwę składającą się z maksymalnie 35 

znaków. Poza tym polecenie to ma takie samo działanie jak KEY. 
 

Składnia: KEY 1 TO 5 , "[tekst]", [polecenie] 
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LEN 
 

Znaczenie      Określa długość łańcucha (liczbę znaków). 
 

Składnia       LEN ([ARG]) 

[ARG] Argument łańcuchowy 

Opis 

Przykład 

 

Polecenie LEN zwraca długość badanego łańcucha w postaci liczby dziesiętnej. 
 

10 A$="STABILOCK 4015" 20 

L=LEN(A$) 30 PRINT L 

40 PRINT LEN("INFORMACJA") 

 

Liczą znaków zmiennej A$ (14) przypisywana jest do zmiennej L (wiersz 20) i 

wyprowadzana (wiersz 30). Wiersz 40 pokazuje, że argumenty łańcuchowe nie 

zawsze muszą być zmiennymi łańcuchowymi, ale mogą też być łańcuchami.  
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LET 
 

Znaczenie     Przypisanie do zmiennej. 
 

Składnia       LET [ZMI]=[ARG] lub 

LET [ZMI_Ł]=[ARG_Ł] 
 

[ŻMIJ Zmienna (od A do Z) 

[ARG] Argument numeryczny 

[ZMIJL] Zmienna łańcuchowa 

[ A R G Ł ]  Argument łańcuchowy 

Opis Polecenie to nie jest koniecznie potrzebne aby do zmiennej przypisać wartość. 

Jedyna korzyść z wykorzystania tego polecenia to łatwiejsza czytelność programu. 

 

Przykład 10 LET A=5*3 

20 PRINT A-5 

30 C$="Częstotliwość = " 

40 LET B=5 kHz 

50 PRINT C$;B 
 

Czy powyższy program wygląda na niezbyt "piękny" z powodu wiersza 30 jest 

kwestią  gustu. W każdym razie polecenie LET nie ma  wpływu n a  funkcjonalność 

programów. 
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Wiersze puste: każde polecenie PRINT bez listy powoduje wyprowadzenie wiersza 

pustego zarówno na ekranie jak i na drukarce. Wyłączenie możliwości drukowania: 

PRINT OFF uniemożliwia wydruk dla wszystkich kolejnych poleceń PRINT 

(wyprowadzenie na ekran jest zachowane). Można to ustalenie skasować poprzez 

PRINT ON. Formatowanie wyjścia: separatory użyte w liście wyjściowej służą do 

określania formatu wyprowadzanych danych: 

• Średnik: wyprowadzane dane są umieszczane bezpośrednio po danych je 

poprzedzających. Dla dodatnich wartości numerycznych z lewej ich strony 

pozostawione jest miejsce na niewidoczny znak. 

PRINT "SCHLUM"; "BERGER" - SCHLUMBERGER 

PRINT 123;456 - 123 456 

• Przecinek: dzieli każdy wiersz tekstu na ekranie i drukarce na strefy po osiem 

znaków. Kolejne dane wyprowadzane są zaczynając od początku następnej 

dostępnej strefy. 

PRINT "SCHLUM", "BERGER" - SCHLUM BERGER  

 

Przykład 
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Przykłady      10 PRINT "WIERSZ A": PRINT: PRINT "WIERSZ B"; 

(kontynuacja) 20 PRINT "WIERSZ C" 

Wynik wyprowadzenia na ekran: 

WIERSZA 

WIERSZ B 

WIERSZ C 

Rezultatem ostatniego średnika w wierszu 10, jest wstawienie przez polecenie 

PRINT z wiersza 20 , tekstu WIERSZ C , bezpośrednio po poprzednim tekście 

(WIERSZ B). 
 

10 SETTX 

20 PRINT MYOLT 

30 FOR A=l TO 3 

40 B=MVOLT 

50 PRINT B 

60 NEXT A 
 

Wynik wyprowadzenia na ekran (wartości przykładowe): 
 

3.96 V 

3.9600 V 

3.5600 V 

3.2800 V 
 

W momencie pomiaru przyrząd RMS maski podstawowej pokazywał 3 96 V, 

dlatego też polecenie MVOLT użyte w poleceniu PRINT w wierszu. 20 wyświetliło 

tę właśnie wartość. Taki nieprzewidywalny format wyjścia noże być uniknięty, 

jeżeli rezultat polecenia MYOLT zostanie przypisany do zmiennej, a następnie jej 

zawartość zostanie wyprowadzona (wiersz 40 i 50). Wtedy wszystkie 

wyprowadzene wartości pomiarów mają format zorientowany według kropki 

dziesiętnej. 
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RDOUT _________________________________________________________________________  
 

Znaczenie Przypisuje wynik polecenia IEEE typu "praca testowa" do zmiennych. Dwa wyniki 

polecenia IEEE, przykładowo z testu MDEMOD (pobranie próbek z miernika 

modulacji), mogą być przetwarzane tylko z wykorzystaniem polecenia RDOUT. 

Składnia       RDOUT ([POLECENIE]; [ZMI]) 
 

[POLECENIE] Polecenie IEEE typu "praca testowa" 
[ZMI] Pojedyncza zmienna (np. A) lub lista zmiennych przedzielonych 

przecinkami (np. A,B). 

 

Opis Polecenie przypisuje wartości z pracy testowej poleceń IEEE do zadeklaro- 

wanych zmiennych. Jeżeli wyników pomiaru jest więcej niż zadeklarowanych 

zmiennych, to błąd nie będzie wyświetlony, ale jeżeli zostanie zadeklarowanych 

więcej zmiennych niż wyników pomiaru, to zostanie wyświetlony komunikat błędu. 
 

Bezpośrednie przypisanie do zmiennych wyników poleceń IEEE (np. A=MVOLT lub 

B=RESULtl) powoduje, że po ocenie RDOUT jest w kilku wpadkach zbędne. Jeżeli 

jednak w wyniku pomtan.1 otrzymujemy więcej niż jedną wartość, a odpowiadające 

pole zobrazowania nie posiada numerów identyfikacyjnych (można sprawdzić 

przyciskiem <HELP R>), to musisz pracować wykorzystując polecenie RDOUT. 
 

Przykład        10 SETRX 

20 MODULation 

30 RXAFM 4 kHz 

40 RDOUT (MDEMOd;A,B) 

50 PRINT "MOD=";A,, ,B 
 

Wiersz 10 wywołuje maskę RX. Wiersz 20 sprzęga licznik modulacji MOD z 

modulatorem. Wiersz 30 powoduje, że sygnał nośny generatora sygnałów będzie 

modulowany z odchyleniem ± 4 kHz . W wierszu 40 MDEMOd (polecenie IEEE) 

wykonuje pomiar odchylenia. Wartości z pomiaru (dodatnie i ujemne maksymalne 

odchylenie) są przypisywane do zmiennych A i B , a następnie wyprowadzane 

(wiersz 50).  



 

 

 

Znaczenie 

Składnia 

 

Wstawia komentarz do programu. 
 

REMARK [KOMENTARZ] 

 

[KOMENTARZ] Dowolna sekwencja znaków. 

Opis Wiersz programu zaczynający się poleceniem REM nie jest wykonywany, ale jest 

wyświetlany jako wiersz programu. 

Polecenia GOTO lub GOSUB mogą mieć wiersze REM jako opis działania. Program 

jest wówczas wykonywany zaczynając od wiersza występującego po wierszu 

zawierającym polecenie REM. 
 

Przykład        10 REM ******* 20 REM 

TEST-TX 30 REM 

******* 40 SETTX 

50 FREQUENCY 275.250 MHz : REM Ustawienie 
 

 

Wiersze od 10 do 30 powodują, że program będzie bardziej zrozumiały. Wiersz 40 

wywołuje maskę TX, zaś wiersz 50 powoduje ustawienie częstotliwości. Nawet 

"właściwe" wiersze programu, takie jak wiersz 50, mogą zawierać na końcu wiersza 

polecenie REMarks (nie na początku).  
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RE MARK 



 

 

 

 

Znaczenie Wykonuje konwersję liczby z postaci łańcucha znaków na wartość numeryczną. 

 

Składnia       VAL ([ ARG_Ł]) 
 

[ ARG_Ł] Argument   łańcuchowy   zawierający   tylko    cyfry lub 

 zaczynający się cyfrą. 

Opis Polecenie VAL wykonuje konwersję argumentów łańcuchowych na wartości 

numeryczne (kryterium końca konwersji: pierwszy znak nie będący cyfrą lub kropką 

dziesiętną). Jeżeli argument łańcuchowy zaczyna się literą, to zostanie wyświetlony 

komunikat błędu. 

Jeżeli liczba w argumencie łańcuchowym posiada jednostkę, to nie będzie ona 

oddzielona przez VAL. 

Polecenie VAL jest przeciwieństwem polecenia VAL$. 

 

Przykład 10 A$="123TEST" 

20B$="1.24TEST" 

30 C$="5,6" 

40 A=VAL(A$): B=VAL(B$): C=VAL(C$): D=VAL("12 V") 50 

PRINT A,B,C,D 60 PRINT A+B 
 

Wynik wyprowadzenia na ekran: 

123        1.24      5 12.0000 V  

124.24 
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VAL 

9-60 
 

VAL$ 
 

Znaczenie     Wykonuje konwersję wartości numerycznej na łańcuch znaków. 

Składnia VAL$ ([ARG]) 

 

[ARG] Argument numeryczny. 

Opis 

Przykład 

 

Polecenie VAL$ jest przeciwieństwem polecenia VAL. 
 

10 A$="STABILOCK" 20 

B$=VAL$(4015) 30 

C$=A$+B$ 40 PRINT C$ 
 

W wierszu 20 wartość numeryczna 4015 zamieniana jest w łańcuch znaków. Wiersz 

30 łączy łańcuchy A$ i B$, zaś w wierszu 40 jest wyprowadzany wynik tego 

połączenia "STABILOCK 4015" 
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WAIT 

Znaczenie Zatrzymanie wykonywania programu na zadany okres czasu. Składnia       

WAIT [CZAS] 

[CZAS] Czas w milisekundach (od 1 do 9999 ms). 

 

Opis Polecenie WAIT zatrzymuje wykonywanie programu na okres czasu zadany jako 

parametr [CZAS]. 

 

Przykład 10 SETTX 20 

WAIT 5000 30 

SETRX 40 WAIT 

5000 50 GOSUB 

1000 
 

Po wywołaniu maski TX program czeka 5s, a następnie wywołuje maskę RX. Maska 

RX będzie widoczna przez 5s zanim rozpocznie się kontynuowanie programu od 

wiersza 50.  
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KOMTJNTKATY BŁĘDÓW 
 

Błędy główne 

Nr Komunikat Wyjaśnienie (PRZYKŁAD) 

0201 FUNCTION ONLY WITH RUN. Funkcja dostępna tylko podczas uruchomienia pro-

gramu (GOTO 540). 

0202 FUNCTION NOT IMPLEMENTED. Funkcja nie jest dostępna. 

0203 USER STOP EXECUTED. Program przerwany klawiszem <OFF>. 

Błędy edycyjne 

Nr Komunikat Wyjaśnienie (PRZYKŁAD) 

0210 LINĘ TOO LONG. Wiersz ma więcej niż 68 znaków. 

0211 BAD LINE NUMBER. 1..9999 Błędny numer wiersza (EDIT 10000). 

0212 BAD GOTO/GOSUB. Line number? GOTO/GOSUB bez numeru wiersza (GOTO 10100). 

0213 PROGRAM MEMORY FULL. Pamięć programu (16KB) jest pełna . 

0214 CORRUPT PROGRAM.RELOAD. Program błędnie wczytany. Powtórz wczytywanie. 

0215 RENUMBER INCREMENT TOO LARGE. Za duża wartość przyrostu w poleceniu 

RENUMBER. 

0216 RENUMBER UNMATCHED 

GOTO/GOSUB. 

GOTO/GOSUB bez numeru wiersza podczas wyko-

nania polecenia RENUMBER. 

Błędy składniowe 

Nr Komunikat Wyjaśnienie (PRZYKŁAD) 

0220 BAD SEPARATOR. Błędny separator (INPUT A.B). 

0221 BAD NUMBER. Błędna liczba (WAIT 99999). 

0222 BAD STRING. Eg. "text" "text" ? Błędny ogranicznik łańcucha (A$="tekst'). 

0223 CONDITION (= o < <= > >=). Błąd relacji ( W A B  THEN GOTO 10). 

0224 DELIMITER EXPECTED. Brak ogranicznika (KEY 1 TO 5 ...). 

0225 YARIABLE EXPECTED. Brak zmiennej. 

0226 EQUAL CHARACTER EXPECTED. Brak znaku = lub o (IF A$>B$). 

0227 TO EXPECTED. Eg. for a=l to 10 Brak słowa "TO" (w pętli FOR...NEXT) 

0228 OUTLIMIT. Eg out(mvolt, lo, hi) Błędna składnia polecenia OUT. 

0229 RDOUT. Eg rdout(mmeas;a,b) Błędna składnia polecenia RDOUT. 

0230 KEY Eg num, "text", cmd Błędna cyfra w poleceniu KEY. 

0231 NO KEYS. Add KEY l,"text",cmd Błędna składnia polecenia KEY. 

0232 MID SYNTAX. Eg A$(3,5) IS 345 Błędna składnia dla pól. 

0233 BAD NUMBER. Max 70, start<end Błędna zmienna. 

0234 STRING NOT NUMBER. Eg "12" Łańcuch nie zawiera formatu numerycznego 

(PRINT HEX("GF")). 

0235 STRING. Eg a$-d$ "S" ms$(3,4) Błędny format łańcucha (A$=l). 
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Błędy programowe 

Nr Komunikat Wyjaśnienie (PRZYKŁAD) 

0240 RETURN WITHOUT GOSUB. RETURN bez poprzedniego wywołania GOSUB. 

0241 STACK FULL. Too many gosubs ? Przepełniona pamięć (być może za dużo GOSUB) 

0242 NO MATCHING FOR STATEMENT. NEXT bez poprzedniego wywołania FOR. 

0243 DIMENSION. EgMHzandmV? Brak lub błędny wymiar (FOR 1=1 TO 10 V). 

0244 MISSING OR EXCESS BRACKETS. Brak lub błędne nawiasy. 

0245 MATHS ERROR. Błędna operacja matematyczna (PRINT 1/0). 

0246 RDOUT YARIABLE NOT USED. RDOUT nie może przypisać wartości do zmiennych 

(RDOUT(MPOWE;A,B)). 

Błędy w poleceniach IEEE 

Nr Komunikat Wyjaśnienie (PRZYKŁAD) 

0260 BAD #. Ega=1.2kHz: modaftfa Błędne przypisanie MODAF. 

0261 IEEE SYNTAX.  See APPLICATION. Błąd   składni   -   komunikat   interpretera IEEE 

(A=MBOLT) 

0262 COMMAND EXPECTED. Nie znaleziono polecenia IEEE. 

0263 MEASUREMENT EXPECTED. Test pomiarowy nie znaleziony. 

0264 UNKNOWN IEEE KEY WORD. Nierozpoznane polecenie IEEE. 

0265 FILE NOT FOUND. (.SET .AUT) Brak pliku typu AUTORUN lub SETUP na karcie 

pamięci. 
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POLECENIA IEEE 
 

W celu łatwiejszego znalezienia polecenia EEEE, rozdział ten został podzielony na następujące części: 
 

Operacje na maskach Operacje na płycie czołowej Operacje z menu 

Praca testowa Polecenia specjalne  
 

Wszystkie opisane tutaj polecenia IEEE dopuszczalne są w programach AUTORUN i w zdalnym 

sterowaniu STABELOCK 4015 (zobacz rozdział 11). 
 

WPROWADZENIE __________________________________________________________________  

Tylko pięć pierwszych znaków ma znaczenie podczas rozpoznawania poleceń IEEE (kiedy polecenie 

jest wpisane, to znaki te wyświetlane są dużymi literami). W celu lepszego zrozumienia pisanych 

programów dowolna liczba znaków może być dodana do polecenia (np. SETDUPLEX zamiast setdu). 

Nie ma różnicy między małymi i dużymi literami. 
 

Wiele poleceń IEEE żąda podania parametrów, które mogą być wartościami numerycznymi z 

jednostkami lub bez nich, opisem przycisków lub stanów (on/off - włączony/wyłączony). Parametry 

poleceń przedstawione są dalej z opisem ich dla każdego polecenia (terminy w nawiasach, np. [wartość], 

[jednostka]). Jeżeli dla danego polecenia parametry mogą przybierać różne wartości (np. wymiar 

jednostki), to wszystkie możliwe wartości parametru zostaną wypisane i oddzielone znakiem"|". 
 

Jeżeli parametr wymaga wprowadzenia określonego tekstu (np. opis przycisku), to tekst ten nie musi być 

wpisany w całości, ale tylko w formie skróconej wystarczającej do identyfikacji żądanego parametru. 

Jeżeli program ma wykonać przykładowo operację za pomocą przycisku <SCOPE>, to możesz wpisać 

SOFT_SC zamiast SOFT_SCOPE. Niedozwolone jest wpisanie SOFT_S, ponieważ może to 

wprowadzić zamieszanie przy użyciu przycisków <SPECIAL> lub <SYSTEM>. Dla poszczególnych 

parametrów możliwe formy skrócone wyświetlane są dużymi literami, np. dla parametru [stan] możliwe 

są następujące wartości: oN | oFf. Innymi słowy, zamiast ON można wprowadzić N. Należy być jednak 

ostrożnym i jednostki wprowadzać w całości (bez skróconej formy). 
 

Maski wywołane za pomocą poleceń EEEE różnią się w jednym punkcie od tych, które zostały 

wywołane ręcznie: przyrządy nie są aktywne. Należy wtedy wybrać pracę testową, aby odpowiedni 

przyrząd mógł być sprawdzony i uaktywniony. Przyrząd ten będzie wyświetlał na ekranie wyniki, aż do 

następnej pracy testowej dającej nowe wyniki.  
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Klawisz Polecenie IEEE Znaczenie 

Ustawianie modulacji  (tryb RX lub DUPLEX) 

<MOD> RXAFM [wartość] kHz RXBFM 

[wartość] kHz RXCFM [wartość] 

kHz RXEFM 

Modulacja FM generatora GEN Modulacja 

FM generatora DATA Modulacja FM 

generatora 1 kHz Modulacja FM 

generatora zewnętrznego 

 RXAPM [wartość] Rad 

RXBPM [wartość] Rad 

RXCPM [wartość] Rad 

RXEPM 

Modulacja OM generatora GEN Modulacja 

OM generatora DATA Modulacja OM 

generatora 1 kHz Modulacja OM generatora 

zewnętrznego 

 RXAAM [wartość] % 

RXBAM [wartość] % 

RXCAM [wartość] % 

RXEAM 

Modulacja AM generatora GEN Modulacja 

AM generatora DATA Modulacja AM 

generatora 1 kHz Modulacja AM generatora 

zewnętrznego 

 [wartość] = modulacja (liczba) RXBFM 2.8 kHz 

Ustawienie częstotliwości AF 
<MODFREQ> MODAF [wartość] kHz MODBF 

[wartość] kHz 

Ustawienie częstotliwości generatora GEN. 

Ustawienie częstotliwości generatora DATA. 

 [wartość] =częstotliwość (liczba) MODAF 3.8 kHz 

Ustawienie poziomu wyjściowego AF (trybu TX lub DUPLEX) 
<MOD> GENAL [wartość] [jednostka] 

GENBL [wartość] [jednostka] 

GENCL [wartość] [jednostka] 

Ustawienie poziomu generatora GEN. 

Ustawienie poziomu generatora DATA. 

Ustawienie poziomu generatora 1 kHz. 

 [wartość] = poziom (liczba) 

[jednostka]    = mV | V | dBm 

Przykłady 
GENAL 120 mV GENCL 

-20 dBm 
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Klawisz Polecenie IEEE Znaczenie 

Polecenie skrócone 
<MENU> MENU_[nazwa], [akcja] Otwiera zadane menu, wykonuje określoną operację 

(np. wyboru) i zamyka menu. Polecenie skrócone może 

zastąpić pojedyncze polecenia (zobacz przykład). 

Polecenie skrócone jest korzystne jeżeli wykonujemy 

kilka operacji w menu (np. wybranie pola menu i 

wprowadzenie wartości). 

[nazwa]   = nazwa menu 

[akcja] = jedna z operacji: SELECT, CANCEL , WRTVA 

Przykład: ustawienie szerokości pasma pośredniej częstotliwości 

10 MENU RF-PAR, WRTYA BW TXS, 20 kHz 

20 MENU RF-PAR 
30 WRTVA BW TXS, 20 kHz 

40 MENU_ 

Polecenie skrócone w wierszu 10 wykonuje dokładnie te same czynności co polecenia w 

wierszach od 20 do 40 razem. 

Przykład: ustawienie wyjść TTL 

10 MENU RELAYS 

20 SELECT TTL 12.. 1 

30 WRTVA8, 001100110011 

40 MENU_ 

W menu RELAYS wyjścia TTL ustawiane są za pomocą pojedynczych poleceń. 

Wykonywane jest to w dwóch krokach. Po pierwsze wybieramy pole menu (wiersz 20) , a 

następnie (wiersz 30) określona wartość binarna jest wprowadzona do wybranego pola (nr=8). 

Polecenie skrócone nie daje w tym wypadku korzyści ponieważ po wykonaniu pierwszej 

operacji spowodowałoby zamknięcie menu. 
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PRACA TESTOWA ________________________________________________________________  

Polecenia testujące IEEE powodują wywołanie przyrządów testujących, jednoczesne wykonanie 

pomiaru i zwrócenie wyniku. Wyniki mogą być przetwarzane bezpośrednio (np. PRINT MPOWER) lub 

przypisywane do zmiennych (A=MPOWER). 
 

Polecenia IEEE Wynik pomiaru 

Częstotliwość RF 

MTXFReq Częstotliwość sygnału RF przyłączonego do gniazda RX/TX (dostrój 

częstotliwość odbiornika testującego). Pole Auto Frequ.Adj w menu RF-PAR nie 

może być wybrane w przeciwieństwie do ręcznego pomiaru częstotliwości RF. 

10 SETTX 20 RFSENs RXTX 30 A=MTXFReq 40 PRINT A 

 Po wywołaniu maski TX podłączone zostaje gniazdo RX/TX , a następnie 

wykonywany jest pomiar częstotliwości przyłączonego sygnału RF, którego 

wynik wyprowadza polecenie PRINT. 

Odstrojenie częstotliwości 

MTXOFfset Aktualne odstrojenie   częstotliwości nośnej od częstotliwości nastrojenia 

odbiornika testującego 10 SETTX 

20 TXFRE 27.205 MHz; RFSENs RXTX 30 B=MTXOFfset 40 PRINT B 

Wiersz 20 dostraja odbiornik testujący do częstotliwości 27.205 MHz i dołącza 

gniazdo RX/TX. Następnie wykonywany jest pomiar odstrojenia przyłożonego 

sygnału RF i wyprowadzenie wyniku. 

Moc RF 

MPOWEr Wyznacza wartość mocy przyłączonego sygnału RF. Przed pomiarem odbiornik 

testujący musi być dostrojony do sygnału pomiarowego. 

10 SETTX 

20 TXFRE 27.205 MHz 30 C=MPOWER 40 PRINT C 

Po dostrojeniu odbiornika testującego do odbieranego sygnału zostaje wykonany 

w wierszu 30 pomiar mocy RF. 
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Polecenia IEEE Wynik pomiaru 

Modulacja 
MDEMOd Wartość szczytowa modulacji, pomiar miernikami modulacji DEMOD (tryb TX) 

lub MOD (tryb RX). 

10 SETTX; TXFRE 27.205 MHz; RFSENs RXTX 20 MENU MOD-PAR, 

SELECt FM 30 D=MDEMOd: PRINT D 

Najpierw odbiornik testujący jest dostrajany, a następnie ustawiana jest 

demodulacja   FM.   Po  tych   operacjach   wykonywany  jest   pomiar i 

wyprowadzenie dewiacji szczytowej FM przyłączonego do gniazda RX/TX 

sygnału RF. 

10 SETRX 

20 GENA_RX; MODAF 2 kHz; RXAFM 2.4 kHz 

30 MODULation 

40 D=MDEMOd: PRINT D 

Generator GEN zasila generator sygnałowy sygnałem o częstotliwości 2 kHz, 

który wywołuje dewiację 2.4 kHz FM. W celu kontroli dewiacji wiersz 30 

dołącza modulator do miernika modulacji MOD, który jest następnie 

uruchamiany, a wynik tego pomiaru przypisywany jest do zmiennej D. 

Dewiacja FM (weighted) 
MRMSDemod Szczytowe odchylenie częstotliwości sygnału FM uwolnione od nałożonych 

zniekształceń (zobacz Rozdział 5, "Miernik modulacji - DEMOD"). Pozycja 

Demod RMS  Dev  z menu  AF-PAR zaznaczana jest automatycznie. 

Kontynuując pomiar przyrządem RMS należy anulować to zaznaczenie za 

pomocą CANCEL. 

10 SETTX; TXFRE 27.205 MHz; RFSENs RXTX 

20 GENA_TX; MODAF 1 kHz; GENAL 50mV 

30 DEMODulation 

40 E=MRMSDemod: PRINT E 

50 MENU AF-PAR, CANCE1 Demod RMS Dev 

60 PRINT MVOLT 

 W wierszu 10 dostrajany jest odbiornik testujący i określane gniazdo RF. Wiersz 

20 generuje sygnał AF, który zasila wejście mikrofonowe testowanej pozycji. 

Wiersz 30 dołącza zdemodulowany odebrany sygnał do analizatora sygnałów 

AF. Przyrząd RMS mierzy ten sygnał i używa go do wyznaczenia wartości 

szczytowej dewiacji, która przypisywana jest do zmiennej E (wiersz 40). Wiersz 

50 powoduje, że przyrząd RMS powraca do swojej normalnej funkcji w wiersz 

60 i mierzy napięcie zdemodulowanego odebranego sygnału. 
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Polecenia EEEE Wynik pomiaru 

Napięcie (RMS) 
MVOLT Wartość średnia kwadratowa chwilowo dołączonego sygnału AF. Pozycja RMS 

eff w menu AF-PAR może być zaznaczona jawnie tylko wtedy, gdy dołączone 

jest gniazdo VOLTM i poprzednio wykonany był pomiar mocy AF lub pomiar 

napięcia stałego. 

10 SETRX; MODULation 

20 GENA RX; MODAF 2 kHz; RXAFM 2.4 kHz 30 REM MENU AF-PAR, 

SELECt RMS eff 40 F = MVOLT: PRINT F 

Wiersz 10 wywołuje maskę RX i dołącza generatory AF do analizatora 

sygnałów. Generator GEN zasila generator sygnałowy sygnałem AF, który 

wywołuje dewiację 2.4 kHz FM. Poziom sygnału AF określany jest w wierszu 

40. Jeżeli pomiar mocy AF został poprzednio wykonany (zobacz MAFPOwer), 

to wiersz 30 (bez polecenia REM) musiałby najpierw wywołać przyrząd RMS. 

Współczynnik zniekształcenia 
MDIST Współczynnik zniekształcenia chwilowo dołączonego sygnału. 

10 SETTX; TXFRE 27.205 MHz 20 DEMODulation 

30 GENA TX; MODAF 1 kHz; GENAL 10 mV 40 G=MDIST: PRINT G 

Program wykonuje pomiar współczynnika zniekształceń zdemodulowanego 

sygnału odebranego (wiersz 30 powoduje, że wejście mikrofonowe testowane; 

pozycji będzie zasilane przez zdefiniowany sygnał AF). 

SINAD 
MS IN Ad Wartość SINAD sygnału AF dołączonego do gniazda VOLTM. 

10 SETRX; AMPLI-60 dBm; RXFRE 27.205 MHz 20 MODAF 1 kHz; 

RXAFM 2.4 kHz 30 VOLTM 

40 H=MSINAd: PRINT H 

Wiersz 10 ustawia parametry RF generatora sygnałowego, wiersz 20 określa 

parametry modulacji. Poziom wyjściowy sygnału AF testowanej pozycji jest 

dołączany do gniazda VOLTM. Z tego powodu gniazdo to musi być dołączone 

do analizatora sygnałowego AF (wiersz 30) zanim wykonamy pomiar SINAD 

(wiersz 40). 
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Polecenia EEEE Wynik pomiaru 

Zainstalowane opcje 
OPTIOn Zwraca liczbę określającą zainstalowane opcje. PRINT OPTION zwraca liczbę 

4-cyfrową, której pozycje mają następujące znaczenie: pozycja 1: syntezer 

DUPLEX 

1 = zainstalowany       0 = brak instalacji pozycja 2: moduł DTMF 

1 = zainstalowany       0 = brak instalacji pozycja 3:  moduł DATA 

1 = zainstalowany       0 = brak instalacji pozycja 4: interfejsy 

0 = interfejs nie jest zainstalowany 

1 = zarezerwowane 

2 = zainstalowany interfejs Centronics/RS232/klawiatura 

3 = zainstalowane interfejs Szyna IEEE/RS232/klawiatura 

Przykład:      PRINT OPTION zwraca    liczbę 1102. Określa ona, że 

zainstalowane są: syntezer   DUPLEX , moduł DTMF oraz Centronics/ 

RS232/klawiatura. 

Stan wersji modułów 
IIARDWare Zwraca 22-znakowy łańcuch znaków określający stan wersji poszczególnych 

modułów STABILOCK 4015 (po dwie pozycje każdy).  Sekwencja ta 

odpowiada tej z menu HW REV (zobacz Rozdział 4), tj. pierwsze dwie cyfry 

określają stan wersji modułu Computer. Bezpośrednio po wywołaniu zmienna 

łańcuchowa MS zawiera łańcuch , tak więc może on być dodatkowo 

przetwarzany. 

Opcja "Bateria wewnętrzna" 
BATTERy Określa czy bateria wewnętrzna jest zainstalowana (opcja), oraz czy jest 

aktualnie naładowana i na jakie napięcie. Jeżeli bateria nie jest zainstalowana to 

PRJNT BATTERY zwraca wartość 0. Jeżeli bateria jest zainstalowana , to 

pierwsza cyfra w wyniku określa stan naładowania baterii: 

1 = bateria jest ładowana 

2 = bateria nie jest ładowana 

zaś pozostałe wartość napięcia. Wartość napięcia określa liczba w formacie: 

dwie cyfry przed i jedna po kropce dziesiętnej. Bezpośrednio po wywołaniu 

zmienna łańcuchowa MS zawiera łańcuch , tak więc może on być dodatkowo 

przetwarzany. 

Przykład: PRINT BATTERY zwróciło liczbę 212.3 V, gdzie pierwsza cyfra 2 

oznacza stan naładowania baterii, zaś 12.3 V odczytane napięcie. 
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POLECENIA SPECJALNE 
 

Polecenia IEEE Wynik pomiaru 

Wyświetlanie komunikatów na ekranie 
DISPJtekst] Zatrzymuje wykonywanie programu i wyświetla tekst na ekranie (zobacz 

polecenie PAUSE języka BASIC). Naciśnij przycisk <CONTINUE> w celu 

kontynuacji programu. 

[tekst] = max. 60 znaków (zbiór 7-bitowych znaków ASCII, bez specjalnych 

znaków narodowych) 

10 SETTX; RFSENs RXTX 

20 DISP Dołącz antenę do gniazd RX/TX 

30 TXFREQ 27.205 MHz; A=MPOWER: PRINT A 

W celu umożliwienia pomiaru mocy RF program zawiadomi użytkownika, aby 

dołączył gniazdo antenowe obiektu do gniazda RX/TX STABŁOCK 4015. 

LOCAL: [tekst] Zatrzymuje wykonywanie programu i wyświetla bieżącą maskę, tak jakby była 

wywołana ręcznie (przyrządy testujące są aktywne).   Tylko wyjątek: tekst 

umieszczony w parametrze [tekst] wyświetlony zostanie w wierszu przycisków 

(zobacz polecenie KEY języka BASIC). Naciśnij dowolny przycisk w celu 

kontynuacji programu. 

[tekst]  = max. 35 znaków (zbiór 7-bitowych znaków ASCII, bez specjalnych 

znaków narodowych) 

10 SETTX; TXFREQ 27.205 MHz 20 SOFT_ANALYZ; SOFTMARKER 30 

LOCAL: Kontrola widma sygnału RF 40 SETTX 

ProgTam powoduje dostrojenie odbiornika testującego, wywołuje analizator 

widma oraz ustawia znacznik. Tekst wyświetlany w wierszu przycisków 

zawiadamia użytkownika , że obseruje widmo dołączonego sygnału RF. Powrót 

do maski TX i kontynuacja programu następuje po naciśnięciu dowolnego 

przycisku. 

Wyprowadzenie bieżącego ekranu 
HARDCopy Wyprowadza w formacie graficznym bieżący ekran na zadeklarowaną drukarkę 

(zobacz Rozdział 4, Menu PRINT). 

10 SETTX; TXFREQ 27.205 MHz; RFSENs RXTX 20 HARDC 

30A=MPOWER: PRINT A 

Po dostrojeniu odbiornika testującego, program wyprowadza dane maski TX za 

pomocą interfejsu zadeklarowanego w menu PRINT (np. na drukarkę lub 

sterownik). Następnie mierzona    jest moc RF i wynik pomiaru jest 

wyprowadzany. 
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Kalibracja 
M C A L  Umożliwia   określenie,   podczas   wykonywania   programu,   czy Tester 

Komunikacyjny ma być ponownie kalibrowany ze względu na zmianę 

wewnętrznej temperatury (AS > 6 °C, zobacz Rozdział 1, "Kalibracja Testera"). 

Wyznaczenie wartości albo bezpośrednio przez PRTNT M_CAL albo przez 

dodatkowe przetworzenie otrzymanego wyniku. 

Przykład 

10 SETPJC 

20 IF M CAL=1 THEN GOSUB 100 30 END 

100 MENU CALBRT 110 LOCAL: OK! 120 SELECt Start Calibr 130 

RETURN 

Jeżeli program stwierdzi, że wymagana jest kalibracja (wiersz 20), to otwierane 

jest menu CALBRT.    Wiersz 110 zatrzymuje wykonywanie programu, tak aby 

można było odczytać uwagi w oknie menu. Naciśnięcie dowolnego przycisku 

rozpocznie kalibrację. 

Numer seryjny 
SERNR Zwraca numer seryjny STABELOCK 4015. Numer może być wyprowadzony 

bezpośrednio na drukarkę za pomocą PRINT lub wyznaczony przez dodatkowe 

przetworzenie zmiennej łańcuchowej MS. 

Przykład: PRINT SERNR czy PRJNT MS zwraca 0389058. 
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OPCJE PROGRAMOWE 
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WPROWADZENIE 
 

 

 

Rozdział 10 zarezerwowany jest na dokumentację opcji programowych. Kiedy zamówisz dowolną 

opcję programową to razem z nią dostaniesz odpowiednią dokumentację. Należy wpiąć ją do tego 

rozdziału. 

 
 

 

 

W spisie treści znajdziesz wszystkie dostępne opcje programowe, które może zawierać Rozdział 10. 

Zaznacz właściwe pole w spisie treści, jeżeli dodałeś do instrukcji obsługi dokumentację opcji 

programowej.  
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Wczytywanie I Uruchamianie Programów  
 

Systemowych 
 

Przed rozpoczęciem pracy z programem systemowym opcji programowej, należy wczytać program 

systemowy z karty pamięci do pamięci głównej (RAM) Testera Komunikacyjnego. Jednocześnie w 

pamięci RAM może być zapisany tylko jeden program systemowy (zobacz Rozdział 8, "Maska 

MEMORY"); pozostaje on w niej dopóki nie zostanie skasowany, wczytany inny program systemowy lub 

wykonane całkowite wyzerowanie systemu. Kiedy Tester Komunikacyjny zostanie wyłączony lub 

wystąpi przerwa w zasilaniu, to program systemowy znajdujący się w pamięci RAM mimo to zostanie 

zachowany. 
 

Programy systemowe mogą być wczytywane bezpośrednio lub pośrednio . Sposób pośredni polega na 

wykorzystaniu do tego celu maski MEMORY i z tego powodu jest on opisany w Rozdziale 8, 

"Wczytywanie programów systemowych". Szybszą metodą jest sposób bezpośredni opisany w kolejnych 

krokach poniżej:  

 
 

Programy systemowe automatycznie wprowadzają STABILOCK 4015 w żądany tryb pracy. Tak więc 

program, który potrzebuje Syntezatora DUPLEX może być wczytany przykładowo z maski podstawowej 

RX. Przełączenie na DUPLEX zostanie wykonane automatycznie natychmiast po wyświetleniu maski 

programu systemowego. 
 

Programy systemowe zwracają się do menu NoL/U i automatycznie dopasowują wartości tam ustawione 

do potrzeb. W przypadku testu ręcznego, zawsze należy sprawdzić, czy wartości wybrane w tym menu są 

poprawne. 
 

BŁĘDY PODCZAS WCZYTYWANIA _________________________________________________  

Jeżeli podczai wczytywania zostanie wykryty błąd (np. błędna suma kontrolna, brak opcji sprzętowej), to 

operacja wczytywania zostanie przerwana i wygenerowany zostanie podwójny sygnał dźwiękowy. 

Następnie wywoływany jest wybrany w menu SYSTEM test systemowy. Za pomocą <HELP> można 

otworzyć okno informacyjne opisujące przyczynę błędu. 
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USUWANIE PROTEKCJI ZAPISU ____________________________________________________  

Podczas pracy z programem systemowym, karta pamięci powinna pozostać w gnieździe STABILOCK 

4015, a jej protekcja zapisu powinna być wyłączona (Rys.). Wówczas dowolne zmiany parametrów testu 

ustawione w trakcie testu będą automatycznie zapisane na karcie pamięci i nie będą musiały być ponownie 

ustawiane przy ponownym uruchomieniu programu systemowego. Jeżeli protekcja zapisu jest włączona 

lub karty nie ma w gnieździe Testera Komunikacyjnego, to nowe parametry nie będą zapamiętane.  
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Notatki: 
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STABILOCK 4015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opcja programowa 897 933 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dostrajanie 

i 

Lokalizator Uszkodzeń Kabla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja Obsługi 
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Wersja Dok.:9210-200-A 

WYMAGANIA ____________________________________________________________________  

• Program systemowy wymaga oprogramowania systemowego w wersji ł 1.20 . 

• STABILOCK 4015 musi być wyposażony w opcję sprzętową "Syntezer DUPLEX". 
 

 

 

DOSTRAJANIE LUB LOKALIZATOR USZKODZEŃ KABLA (CFF) ________________________  

Dostrajanie pokazuje odpowiedź częstotliwościową pasywnych i aktywnych czwórników w formie 

graficznej. CFF śledzi uszkodzenia kabli. 
 

Wywołanie dostrajania  

T Wywołaj program systemowy. 

T Wybierz opcję Tracking w menu MODE (ustawiona domyślnie). 
 

Wywołanie CFF 

T Wywołaj program systemowy. 

T Wybierz opcję Cable Fault Finder w menu MODE. 
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Dostrajanie ___________________________________________  
 

PODSTAWA TESTU _______________________________________________________________  

Dostrajanie pokazuje odpowiedź częstotliwościową aktywnych i pasywnych czwórników w formie 

graficznej. Pasmo częstotliwości, w którym badany jest czwórnik zdefiniowane jest przez częstotliwość 

startową i końcową (generator sygnałowy). W zależności od wybranej rozdzielczości test będzie 

wykonany w 250, 125 lub 63 częstotliwościowych punktach odniesienia (Rys. 10.2). 
 

 

Po uruchomieniu testu, w każdym częstotliwościowym punkcie odniesienia wykonywane są następujące 

operacje: 

1. Dostrojenie generatora sygnałowego do danego punktu odniesienia. 

2. Dostrojenie odbiornika testującego do odbieranej częstotliwości (częstotliwość odbierana może 

różnić się od częstotliwości nadawanej o zdefiniowane przesunięcie). 

3. Pomiar poziomu. 

4. Wprowadzenie wyniku pomiaru poziomu na okno ekranu. 
 

Po wykonaniu testu dla wszystkich częstotliwościowych punktów odniesienia, można przykładowo 

odczytać częstotliwość graniczną danego czwórnika lub wyprowadzić krzywą testową na drukarkę.  

 

Rys. 10.2 Częstotliwościowe punkty odniesienia dzielą pasmo częstotliwości na równe 

podpasma. 
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PODŁACZENTE CZWÓRNTKA _____________________________________________________  

Podczas podłączania czwórnika, oprócz wymaganej mocy wyjściowej i pobieranej (zobacz 

Dodatek A, "Dane Techniczne"), możliwe są następujące kombinacje gniazd wejściowych i 

wyjściowych:  

 

 

Konfiguracje testowe 
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USTAWIENIA PODSTAWOWE ____________________________________________________  

Ustawienie pasma 

częstotliwości 

 

 

 

Wprowadzenie 

poziomu 

wyjściowego RF 

Wpisanie częstotliwości startowej w pole Start i końcowej w pole Stop 

definiuje pasmo częstotliwości, w którym testowany będzie dołączony 

czwórnik (Rys. 10.6). 
 

Przesuń kursor do pola Gen Lev i wpisz poziom za pomocą klawiatury 

numerycznej. Wpisaną wartość zatwierdź klawiszem <ENTER> (Rys. 

10.6). 

 

  



 

 

 

 

Ustawienie 

przesunięcia 

częstotliwości 
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Podczas testowania czwórników przetwarzających częstotliwość, np. 

mikserów, częstotliwość odbierana może różnić się od częstotliwości 

nadawanej. Przesunięcie częstotliwości definiujemy następująco: 

1. Przyciskami <MENU> i <PARMS> otwieramy menu PARMS (Rys. 

10.7). 

2. W polu Frequ. Offset wpisujemy przesunięcie. 

3. Wybieramy TX=RX-Offset lub TX=RX+Offset, aby określić, czy 

przesunięcie jest odejmowane, czy dodawane do częstotliwości 

nadawanej. 
 

Wyświetlany zakres osi częstotliwości dobierany jest względem 

przesunięcia. Po odjęciu lub dodaniu przesunięcia, częstotliwość odbierana 

musi zawierać się wciąż w zakresie (zobacz Dodatek A, "Dane 

Techniczne"). 
 

Przykład: 

Częstotliwość startowa = 10 MHz 

Częstotliwość końcowa = 100 MHz 

Przesunięcie (Offset) = 10 MHz 

TX=RX+Offset 
 

Po uruchomieniu testu, generator sygnałowy dostrajany jest do wartości 

dyskretnych od 10 do 100 MHz, zaś odbiornik testujący do wartości od 20 

do 110 MHz. Krzywa testowa wyświetlana jest w oknie ekranu od 20 do 

110 MHz. 

  



 

 

i 

 

 

Wybór rozdzielczości  

i szybkości 
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W menu PARMS wybiera się szybkość wyświetlania i rozdzielczość 

(liczba częstotliwościowych punktów odniesienia) dla okresu testowania 

(Rys. 10.7). Znajdują się tu trzy różne szybkości lub rozdzielczości: 

 

Krzywa testowa zawsze jest wyświetlana za pomocą 250 punktów 

odniesienia. Dla szybkości standardowej i szybkiej poziomy pomiędzy 

dwoma punktami obliczane są na podstawie punktów sąsiednich. 

 



 

 

 

 

Wybór zakresu 

wyświetlania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 10.8 
 

 

 

Wstawienie 

znacznika 
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W menu REFLEV można zmienić zakres wyświetlania krzywej testu. W 

zależności od przyłączonego gniazda wejściowego można następująco 

zmieniać zakresy: 

 

 

 

 

 

 

Przyciskiem <MARKER> ustawiamy w oknie ekranu znacznik (pionowa 

linia). Częstotliwość i poziom RF odbieranego sygnału na pozycji 

znacznika wyświetlane są w polu Marker. Ponowne przyciśnięcie 

przycisku <MARKER> wyłącza znacznik. 

 

 

 

 



 

 

 

Wykonanie pomiaru 

odniesienia 
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Pomiar odniesienia jest właściwy, gdy tłumienie doprowadzeń do 

czwórnika ma być pominięte w pomiarze. Procedura: 

1. Pomiń czwórnik (Rys. 10.10). 

2. Uruchom pomiar odniesienia przyciskiem <dB-REF> (zatrzymaj 

przyciskiem <STOP>). 

3. Przywróć połączenie przez czwórnik i zapisz krzywą testu. 
 

Przycisk <dB-REF> jest wyświetlany jaśniej, aby pokazać, że wartość 

odniesienia jest wprowadzona do pomiaru. Tłumienie doprowadzeń jest 

brane pod uwagę, dopóki jeden z następujących parametrów jest zmieniany: 

pasmo częstotliwości, przesunięcie częstotliwości, poziom nadawania, 

zakres wyświetlania odbieranego sygnału, rozdzielczość lub gniazdo 

wejściowe/wyjściowe. Po zmianie jednego z tych parametrów należy 

powtórzyć pomiar odniesienia. 

 
 

  



 

 

10-14 
 

WYKONANIE TESTU _______________________________________________________________  

Ciągłe wykonywanie 

testu 

 

 

 

 

 

Jednokrotne 

wykonanie testu 

Uruchom test przyciskiem <CONTIN>. Aby pokazać, że test ciągły jest 

włączony, przycisk wyświetlany jest jaśniej. Krzywe testowe są mierzone i 

ciągle wyświetlane. Przyciskiem <FREEZE> można przerwać test ciągły i 

zamrozić chwilowo krzywą testową. 
 

 

 

Uruchom ten test przyciskiem <l-SHOT>. Zatrzymanie testu przyciskiem 

<STOP>. Po przejściu cyklu pomiarowego wyświetlanie krzywej jest 

zatrzymywane, zaś przycisk <FREEZE> wyświetlany jest jaśniej. 
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PRZYKŁADOWY POMTAR ____________________________________________________ 

Ustawienia podstawowe: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyznaczanie wartości: 

Częstotliwość startowa =150 MHz Częstotliwość 

końcowa = 550 MHz Poziom nadawania = -10 dBm 

Przesunięcie częstotliwości = 0 Podłączone gniazda: 

RX HIGH i TX SENS 
 

Oś poziomu skalowana jest co 10 dB. Skala osi częstotliwości obliczana 

jest następująco: 
i 

Częstotliwość / działka = (f końcowa – f początkowa) 
/ 1 0  

 

 

W przykładzie tym działka osi częstotliwości wynosi 40 MHz. 
 

 

 

Krzywa testowa pokazuje odpowiedź filtru dolnoprzepustowego z 

częstotliwością graniczną 270 MHz na poziomie 3-dB. 
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Lokalizator Uszkodzeń Kabla (Cff) 
Za pomocą CFF można zlokalizować uszkodzenie kabla z dokładnością do 0.1 m. 

 
■ 

 

WYMAGANIA ____________________________________________________________________  

• Łącznik gwiaździsty Z/3 lub typu T. 

• Znany typ kabla lub znany współczynnik szybkości (ang. velocity factor) lub stałej dielektrycznej, 

lub co najmniej lm nieuszkodzonego kabla. 

PODŁĄCZENIE TESTOWANEGO KABLA ___________________________________________  



 

 

USTAWIENIA PODSTAWOWE ____________________________________________________  

 
 

Ustawienie długości testowanego kabla 
 

Wybierz w menu PARMS maksymalną długość testowanego kabla (Rys. 10.15). Automatycznie 

zdefiniuje to zakres wyświetlania osi odległości. Rzeczywista długość testowanego kabla nie może być 

większa niż wybrana w menu, w przeciwnym wypadku może to spowodować błędy pomiarowe. 
 

Wybór jednostki długości 

Wybierz w menu PARMS jednostkę Meter (metry) lub Feet (stopy). W zależności od dokonanego 

wyboru jednostki określające maksymalną długość kabla i jednostki osi odległości są w metrach 

lub stopach. 
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Wybór typu kabla 

Zmienna w polu Cable type określa typ testowanego kabla. Kiedy typ kabla zostanie wybrany, jego 

współczynnik szybkości (ang. velocity factor) wprowadzany jest automatycznie do pola Velocity 

factor. 

 

Jeżeli typ testowanego kabla jest nieznany lub nie występuje na liście, to należy wpisać jego 

współczynnik szybkości w zmiennej User defined lub określić go za pomocą zmiennej Reference cable 

(zobacz "Wykonanie testu").  
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WYKONANIE TESTU _____________________________________________________  
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1) Po pomiarze odniesienia współczynnik szybkości kabla odniesienia zostanie automatycznie 

wpisany do pola Velocity factor i zmiennej User defined w polu Cable type. W ten sposób pomiar 

odniesienia wykonywany jest tylko raz. 

2) Rzeczywista długość testowanego kabla nie może być większa niż wybrana długość maksymalna 

w menu PARMS, w przeciwnym wypadku możliwe są błędne wyniki pomiaru.  
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PRZYKŁAD TESTU  ___________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustawienia 

podstawowe 

 

 

 

Oszacowanie 

Typ testowanego kabla = RG-8A/U (współczynnik szybkości 0.66) 

Rzeczywista długość testowanego kabla = 2.6 m Długość maksymalna 

ustawiona w menu PARMS = 10 m 
 

 

Użyj pokrętła do ustawienia znacznika w punkcie największego 

niedopasowania. Pole Marker wyświetli odległość uszkodzenia od łącznika 

Z/3. 
 

Skala niedopasowania jest logarytmiczna. Wyświetlanie tej skali na osi nie 

podlega kalibracji. 
 

Jeżeli łącznik typu T stosowany jest zamiast łącznika gwiaździstego Z/3, 

wtedy odbicia od uszkodzenia będą widoczne w całkowitych 

wielokrotnościach ich odległości od łącznika typu T. Dalsze uszkodzenia 

kabla mogą być przez to niewykryte. 
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Dane Techniczne 
 

Dostrajanie 

Częstotliwość nadawcza: 2.0000 + 999.9999 MHz 

Częstotliwość odbiorcza: 2.0000 + 999.9999 MHz 

Przesunięcie częstotliwości: 0 ÷ 997.9748 MHz 

Poziom wyjściowy RF: 

RX/TX -129.9 * -60.0 dBm (przyrost y 0.1-dBm) 

TX SENS .69,9 +_13.0 dBm (przyrosty 0.1-dBm) 
 

Max. poziom odbiorczy: 

RX/TX +30 lub +50 dBm 

TX SENS o lub -30 dBm 

 

Zakres dynamiki: dB 
 

Rozdzielczość: 250 pikseli na 250, 125 lub 63 częstotliwościowe punkty 

Pozioma odniesienia 

 

pionowa 150 pikseli, 0.4 dB na piksel 
 

 

 

 

 

 

Lokalizator uszkodzeń kabla  
 

 

Długość testowanego kabla: 1 , 300 m 

30 , 900 ft (stóp) 

Długość kabla odniesienia: 1 , 9.9 m 

Współczynnik szybkości: 0.5 , 1 

Zakres częstotliwości: 2.0000 , 999.9999 MHz 

Poziom transmisji: -10 dBm 

Rozdzielczość: max. 0.1 m 

Czas testu: ok. 30 s 
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Podsumowanie 
 

DOSTRAJANIE 
Pola danych 

Start Częstotliwość startowa 

Stop Częstotliwość końcowa 

Gen Lev Poziom wyjściowy RF generatora sygnałowego 

Pola wyświetlania 

Marker Częstotliwość i poziom odbieranego sygnału RF w miejscu znacznika. 

Pole to jest widoczne tylko wtedy, gdy aktywna jest funkcja 

znacznika. 

Przyciski 

<CONTIN> Ciągłe uaktualnianie wyświetlanej krzywej. 

<FREEZE> Zablokowanie  ostatnio wyświetlonej  krzywej. Przyciskiem 

<CONTIN> lub <l-SHOT> wznawiamy pomiary. 

<l-SHOT> Jednokrotne wykonanie pomiaru i zablokowanie wykreślonej krzywej. 

<MARKER> Wstawienie znacznika (pionowa linia) w oknie ekranu. Bieżąca 

częstotliwość   i   poziom   odbieranego   sygnału   RF będą 

wyświetlane w polu Marker. Położenie linii testującej na osi 

częstotliwości  może  być  zmieniane  pokrętłem. Ponowne naciśnięcie 

przycisku anuluje funkcję znacznika. 

<dB-REF> Kompensuje tłumienie doprowadzeń obciążenia. 

Menu PARMS 

Frequ. Offset Przesunięcie między częstotliwością odbiorczą a nadawczą. 

TX = RX - Offset Częstotliwość odbiorcza < częstotliwość nadawcza 

TX = RX + Offset Częstotliwość odbiorcza > częstotliwość nadawcza 

Slow Wolno - wysoka rozdzielczość (250 punktów odniesienia) 

Stnd. Średnio - średnia rozdzielczość (125 punktów odniesienia) 

Fast Szybko - niska rozdzielczość (63 punktów odniesienia) 

Menu REFLEV 

0.0 dBm -

30.0 dBm 

Ustaw zakres wyświetlania poziomu odbieranego sygnału. Gniazdo 

wejściowe TX SENS i wyjściowe RX/TX lub RX HIGH są połączone. 

+50.0 dBm 

+30.0 dBm 

Ustaw zakres wyświetlania poziomu odbieranego sygnału. Gniazdo  

wejściowe TX/RX  i  wyjściowe RX HIGH są połączone. 

 



 

 

 

Pola danych 

Cable type Typ testowanego kabla 

Cable length Długość kabla odniesienia 

Velocity factor Jest albo automatycznie wprowadzany po wybraniu typu testowanego 

kabla, albo musi być wprowadzony do zmiennej User defined. 

Pola wyświetlania 

Marker Odległość zaznaczonego uszkodzenia od łącznika Z/3 lub typu T. 

LOKALIZATOR USZKODZEŃ KABLA 

Przyciski 

<RUN> Uruchomienie testu. 

<STOP> Zatrzymanie testu. 

Menu PARMS 

Meter 

Feet 

Długość kabla i wyświetlanie w metrach / stopach. 

10 - 500 m 

3 0 -  1500 ft 

Maksymalna długość testowanego kabla. 
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DOSTRAJANIE - UDOSKONALENIA 
Udoskonalenia określają kolejne modyfikacje w oprogramowaniu oraz w instrukcji obsługi. Poniższy 

zapis pozwala na szybkie zapoznanie się z wszystkimi głównymi zmianami (zobacz kod), które 

zostały wykonane po zmodyfikowaniu programu, w dostarczanych instrukcjach obsługi. 

Kod: C = korekta, IN = ważne uwagi, NF 
: 

= nowe możliwości 

Wersja 

programu 

Wersja 

instrukcji 

A strony  Zmiany 

1.00 9208-100-A  - Pierwszy   kompletny   podręcznik   w wersji 

niemieckiej i angielskiej. 

2.00 9210-200-A 10-17ff NF Teraz z Lokalizatorem Uszkodzeń Kabla. 
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ROZDZIAŁ 11  

ZDALNE STEROWANIE 
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SZYNA IEEE-488 

Do połowy lat 60-tych możliwość zdalnego sterowania wyposażeniem testującym była cechą jedynie 

poszczególnych interfejsów danej firmy. Potrzeba stworzenia systemu testującego z jednostek różnych 

producentów, wymagała użycia dodatkowego interfejsu sprzęgającego, za pomocą którego należało 

pokonać niekompatybilność tych interfejsów. 
 

HISTORIA ____________________________________________________________  

W 1965 firma Hewlett-Packard zaprezentowała interfejs HP-IB (Hewlett-Packard interface bus) jako 

swój standard. W bardzo krótkim czasie standard ten został zaakceptowany na 

całym świecie. Dziesięć lat później został przyjęty 

jako standard przemysłowy IEEE-488. Standard 

IEEE-488 definiuje charakterystyki elektryczne, 

mechaniczne i funkcjonalne "systemu szynowego". 

Jednostki wyposażone w taki interfejs mogą być 

dołączane bezpośrednio do innych i mogą być 

zdalnie sterowane. Standard IEEE-488 znany jest 

pod różnymi nazwami, np. HP-IB lub GPIB 

(general-purpose interface bus). W Europie interfejs 

ten jest określany jako IEC 625, z drobną różnicą w 

definicji subminiaturowego złącza D: IEEE 488 

zaleca złącze 24-stykowe, 

zaś IEC 625 złącze 25-stykowe. Interfejs STABILOCK 4015 oparty jest o standard IEEE 488, tzn. że 

posiada złącze 24-stykowe. 
 

  

STRUKTURA SZYNY ______________________________________________________________  

Szyna IEEE-488 zawiera osiem linii danych (szyna danych), trzy linie sterujące wymianą danych (szyna 

kontroli transmisji) i pięć linii sterujących (szyna sterowania). 
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Jednostki wyposażone w interfejs IEEE-488 zawsze należą do jednej z następujących grup: 
 

 

Odbiorca: są to jednostki, które tylko odbierają dane. Typowymi jednostkami z tej grupy są drukarki, 

np. drukarka atramentowa oferowana jako wyposażenie dla STABILOCK 4015. 
 

 

Nadawca: jednostki te tylko nadają dane (np. miernik częstotliwości lub czasu) i stają się teraz 

szczególnie rzadkie.  
 

 

Odbiorca i Nadawca: są to jednostki, które mogą wysyłać i odbierać dane. STABILOCK 4015 należy 

do tej grupy. Dane odbierane są przykładowo mierzone, zaś dane wysyłane mogą być wynikami z 

pomiarów. 
 

 

Kontroler: jednostki, które mogą odbierać, nadawać i sterować nazywane są kontrolerami. W 

większości wypadkach są to zaprojektowane specjalnie w tym celu komputery. Ostatnio w tym celu 

stosuje się coraz więcej komputerów osobistych (PC) z wbudowaną kartą interfejsu IEEE. Sterownik 

kieruje całkowicie procedurą pomiarową wywołaniem zadań pomiarowych, odbiorem wyników 

pomiarów, wyliczeniem wartości, statystyką i wieloma innymi funkcjami. 
 

 

Wymiana danych za pomocą ośmiu linii danych szyny IEEE jest zwykle wykonywana za pomocą 

znaków w kodzie ASCII (ASCII: American standard code for information interchange).Właściwa 

wymiana danych pomiędzy nadawcami i odbiorcami jest zarządzana poprzez szynę współpracy 

składającą się z trzech linii. Zapewnia to poprawne przesłanie każdego znaku (bajt danych) i całkowitą 

niezależność szybkości przetwarzania dołączonych do szyny jednostek: najwolniejsze urządzenie 

biorące udział w wymianie danych determinuje szybkość transmisji. 
 

 

 

Nadawca wysyła bajt danych i sygnalizuje za pomocą linii DAV (Data valid - Dane ważne), że, bajt 

danych jest gotowy do odbioru na szynie danych. Skoro tylko odbiorca odbierze bajt danych, to 

sygnalizuje odbiór znaku i swoją gotowość do odbioru następnych znaków za pomocą linii NDAC (Not 

Data Accepted - Dane nieprzyjęte) i NRFD (Not Ready For Data -Niegotowy do przyjęcia znaków). 

Kiedy bajt danych jest wysyłany do kilku odbiorców procedura powyższa jest taka sama. 
 

• 
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Przesyłane w szynie dane dzielą się na dwie kategorie: 

• Komunikaty zarządzające: decydują, która jednostka jest nadawcą, a która jednostka lub jednostki 

są odbiorcami. Wyzerowanie jednostki może więc być nakazane przez komunikat zarządzający. 

• Komunikaty urządzeń: zawierają one np. zbiór poleceń indywidualny dla każdej jednostki, zadania 

pomiarowe i wyniki pomiarów. 
  

 

 

TWORZENIE SYSTEMU IEEE-488 __________________________________________________  

Aby połączyć STABILOCK 4015 w systemie IEEE-488 wymagana jest opcja sprzętowa 

"Interfejs IEEE-488/RS-232/Klawiatura" oraz kabel IEEE. 

Dwa minimalne systemy tworzone są przez następujące konfiguracje: 

Co należy ustawić? 

System IEEE-488 wymaga zharmonizowania niżej wymienionych parametrów dla wszystkich 

jednostek w systemie, w STABILOCK 4015 wszystkie te parametry mogą być ustawione w menu 

PRINT (zobacz Rozdział 4). 
 

Adres: Podobnie jak każdy użytkownik sieci telefonicznej identyfikowany jest poprzez swój numer, tak 

też urządzenia IEEE-488 muszą mieć możliwość identyfikacji. Spełnione jest to poprzez określenie 

adresów. STABILOCK 4015 ustawiony jest standardowo pod adresem 27, ale może być on zmieniony 

w menu PRINT na adres w zakresie od 1 do 31. 
 

Koniec łańcucha (EOS) : Jeden lub dwa znaki kontrolne dodawane przez nadawcę na końcu każdego 

komunikatu, mówią odbiorcy, że jest to koniec komunikatu. Będzie to działać w ten sposób, jeżeli takie 

same znaki kontrolne są ustawione u nadawcy i odbiorcy. Z biegiem czasu następujące znaki kontrolne 

zostały przyjęte w tym celu: CR (powrót karetki) i LF (przesuw o wiersz). Znaki te są normalnie 

używane w kombinacji CR lub CR+LF. 

• STABILOCK 4015 i kontroler IEEE 

• STABILOCK 4015 i drukarka IEEE 
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Koniec lub identyfikacja (EOI): EOI jest jedną z pięciu linii sterujących. Jest ona ustawiana przez 

nadawcę jednocześnie z wysłaniem ostatniego znaku z komunikatu. EOI dopuszcza przepływ 

komunikatów, jeżeli znaki EOS zawierają się w komunikacie. Jeżeli przykładowo STABILOCK 4015 

wyprowadza zawartość ekranu (maski), to będą to dane binarne, które w zależności od zawartości 

ekranu mogą zawierać wszystkie możliwe (255) kombinacje bitów od OOh do FFh. Jeżeli kombinacje 

dla CR (ODh) i LF (OAh) są wśród nich, to będą błędem dla prawdziwych znaków EOS. Poprzez 

kontrole linii EOI odbiorca unieważnia te błędy. 
 

 

Nadawaj i odbieraj (Talk & listen): Jest to tryb urządzenia. Tryb ten powinien zawsze być ustawiony, 

jeżeli w systemie IEEE-488 znajduje się kontroler. Jeżeli do STABILOCK 4015 podłączona jest tylko 

drukarka, to wystarczy ustawić tylko tryb nadawania. Drukarka zawsze będzie w trybie odbioru. 
 

 

 

 

 

 

KIEDY IEEE, A KTEDY AUTORUN ? _________________________________________________  

Zdalne sterowanie za pomocą szyny IEEE-488 jest zawsze potrzebne, gdy więcej niż jedno urządzenie 

jest wymagane podczas automatycznego testowania danej pozycji. AUTORUN (zobacz Rozdział 9) 

przegrywa także, gdy chcemy gromadzić statystykę testu lub kilka testów konfiguracji chce dostępu do 

wspólnej bazy danych. Przykładem tego będzie zestrajanie układu radiowego w różnych temperaturach 

(komora klimatyczna) i przy różnych napięciach zasilających z jednoczesnym pomiarem ich 

właściwości (baza danych). AUTORUN jest korzystne, jeżeli testowanie zdolności i możliwości 

oferowane przez STABILOCK 4015 w celu przetworzenia danych pomiarowych jest całkowicie 

wystarczające dla danej aplikacji testującej. Jest to idealny sposób obsługi testów, które zachodzą 

okresowo. 



 

 

11-5 
 

JAK UTWORZYĆ PROGRAM TEEE ? 

Polecenia, które powodują żądanie uruchomienia 

programu IEEE różnią się w zależności od 

kontrolera. Kontroler może zainicjować wyjście 

na szynę danych za pomocą poleceń WRT lub 

OUTPUT, lub też poleceniem IBWRT. 

Poleceniem do gromadzenia danych może być 

RED lub ENTER, czy też IBRD. Polecenia te są 

szczegółowo opisane w podręczniku danego 

kontrolera. 
 

 

 

Polecenia IEEE zdalnego sterowania 

STABILOCK 4015 są całkowicie niezależne od 

kontrolera, który ich używa. 

Polecenia te - wymyślone przez firmę 

SCHLUMBERGER - możemy podzielić na dwie 

grupy: 
 

Ustawiające: powodują ustawienie stanu operacyjnego STABILOCK 4015 określonego dla określonego 

testu. 
 

Testujące: określają test, który STABILOCK 4015 ma wykonać. Polecenia te zwykle produkują wyniki 

pomiarów. Innymi słowy, po wydaniu polecenia testującego, kontroler musi zgromadzić wyniki zanim 

wyda następne polecenia. 
 

Uwaga: 

Wszystkie polecenia zdalnego sterowania IEEE są dostępne także w programach AUTORUN. Rozdział 

9 opisuje polecenia IEEE, które mogą być użyte w programach AUTORUN i IEEE. Na końcu 

biećacego rozdziału znajduje się lista nowych poleceń, które można użyć tylko w programach IEEE. 
 

Składnia i wykonanie poleceń zdalnego sterowania IEEE oparte jest o następujące potrzeby: 

• Zastosowanie elementów wspólnych w teście technicznym RF. 

• Powiązanie pomiędzy operacjami ręcznymi a programowaniem IEEE. 

• Polecenia umożliwiające rozbudowę i dopasowanie do przyszłych wymagań.  
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Przykłady programowania 

Ustaw częstotliwość TX:       OUTPUT 727, "TXFREquency 123.456 MHZ" 

Ustaw poziom RF. OUTPUT 727, "AMPLItude -78.9 DBM" 

Wywołaj tryb TX: OUTPUT 727. "SETTX" 
 

Powyższe przykłady odnoszą się do kontrolera firmy Hewlett-Packard: OUTPUT powoduje 

wyprowadzenie, 7xx mówi, że wyjście jest w interfejsie IEEE, zaś 27 określa adres odbiorcy (w tym 

wypadku STABILOCK 4015). 
 

Poniżej jest ten sam przykład, ale napisany dla komputera PC z kartą IEEE firmy National Instruments: 

TEXT$ = "TXFREquency 123.456 MHZ" CALL IBWRT (STABI%,TEXT$)  

TEXT$ = "AMPLItude -78.9 DBM" CALL IBWRT (STABI%,TEXT$) 

TEXT$ = "SETTX" CALL IBWRT (STABI%,TEXT$) 
 

STABI% jest identyfikatorem urządzenia zawierającym jego adres. 
 

Kilka poleceń może być połączonych w jednym łańcuchu po użyciu znaku ";" : 
 

•   Pojedyncze polecenia 
 

OUTPUT 727, "SETTX" 

OUTPUT 727, "RXFRE 123.4567 MHZ" 

OUTPUT 727, "AMPLI -80.0 DBM" 
 

•   Łańcuch poleceń 
 

OUTPUT 727, "SETTX; RXFRE 123.4567 MHZ; AMPLI -80.0 DBM" 
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Wskazówki i triki 

• Łańcuch poleceń może zawierać tylko jedno polecenie testujące. To polecenie testujące musi być 

ostatnie w łańcuchu poleceń, w przeciwnym wypadku pozostałe polecenia będą ignorowane. 

• Wykonanie polecenia rozpoczyna się po otrzymaniu potwierdzenia znaku końca EOS lub w 

przypadku łańcucha poleceń po średniku. W zależności od polecenia różny jest czas jego wykonania. 

Niewłaściwe pomiary mogą powstać wtedy, gdy jedno z urządzeń nie wykonało jeszcze polecenia 

ustawiającego, a drugie urządzenie już produkuje wynik pomiaru zależny od tego ustawienia. 

Błędów tego rodzaju unika się poprzez zakończenie polecenia ustawiającego średnikiem. Powoduje 

to, że wykonanie innego polecenia będzie wstrzymane. Po wykonaniu znaki EOS są odczytywane i 

tylko wtedy szyna jest dostępna. 
 

 

 

 

Przykład: Następujący program kontynuowany jest bezpośrednio po nadejściu polecenia ustawiającego 

dla STABILOCK 4015 w przypadku a). Kolejny pomiar częstotliwości może więc dawać błędne 

wartości. W przypadku b) jakikolwiek pomiar nie będzie wykonany dopóki Tester Komunikacyjny nie 

będzie miał poprawnie ustawionej częstotliwości. 
  

 

a) 
 

OUTPUT 727,"FREQU 123.4567 MHZ" 

OUTPUT 703,"Pomiar_czestotliwosci" 

OUTPUT 703,A$ 
 

b> 

OUTPUT 727,'TREQU 123.4567 MHZ ; " 

OUTPUT 703,"Pomiar_czestotliwosci" OUTPUT 

703,A$ 
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FORMAT WYJŚCIA ______________________________________________________ . _________  

Wyniki pomiarów mogą być prezentowane w notacji podstawowej i naukowej. 
 

Notacja podstawowa 
 

Notacja podstawowa odpowiada notacji, która jest używana w testach technicznych RF (liczba, 

wartość, jednostka) i stosowana jest automatycznie po całkowitym wyzerowaniu. Dane formatuje się 

dla ich łatwiejszego przetwarzania. 

Znaki 1-9 
 

 

Znaki 10-11 

Znaki 12-14 

Znaki 15-16 

Wartość pomiaru wyrównana prawostronnie (max. 9 pozycji), znak bezpośrednio 

przed wartością numeryczną pozycje nieużywane wypełnione znakami pustymi. 

Przypadek specjalny: jeżeli pomiar nie dał poprawnej wartości lub nastąpiło 

przepełnienie, to zamiast wartości numerycznej zwracane są cztery znaki minus. 

Znaki puste 

Jednostki (wyrównane lewostronnie) 

CR+LF 

 
 

Przykłady 

Znaki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Pomiar 300.5 mW     3 0 0  5   m W  CR LF 

Błędny wynik      - - - -   > > > CR LF 

 

Notacja naukowa 

Notacja naukowa lub wykładnicza oferuje korzyści, gdy kontroler może wykonać konwersję tego 

formatu bezpośrednio na swój format wewnętrzny. W notacji tej wartości pomiarów (liczba, wartość, 

wykładnik, jednostka) są zawsze prezentowane w jednostkach podstawowych (np. V, W, A). 

Znak 1  

Znaki 2-11 

Znak 12 

Znak 13 

Znaki 14-15 

Znaki 16-17 

Znaki 18-20 

Znaki 21-22 

Znak  

Mantysa  

"E"  

Znak 

Wykładnik 

Znaki puste 

Jednostki (wyrównane lewostronnie) 

CR+LF 
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Przykłady  

Znaki 1 2 j 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

9 n W  + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 E - 0 9   W   CR L F 

5.6 W + 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 E - 0 1   W   CR L F 

765 mA + 0 0 0 0 0 0 0 7 6 5 E - 0 3   A   CR L 

F 

 

ZAPANTE USŁUGI 

Za pomocą żądań usługi urządzenia podłączone do szyny IEEE zawiadamiają kontroler, że zaszło 

pewne zdarzenie (koniec pomiaru, błąd, zacięcie papieru w drukarce itp.). Linia SRQ szyny sterującej 

używana jest w celu przekazywania tego typu komunikatów do kontrolera. 
 

Używając polecenia SMASK xx , kontroler pozwala urządzaniu zorientować się jakie zdarzenia go 

interesują. Znaki xx określają w zapisie szesnastkowym 8-bitową daną, tzw. maskę SRQ. Bity tej maski 

określają pewne określone zdarzenia (zobacz poniższą tabelę). Czy dane zdarzenie występuje, czy też 

nie, kontroler określa to na podstawie linii SRQ, w zależności od wyniku operacji logicznej AND 

wykonanej na masce SRQ i bitach linii SRQ określających zdarzenie. Gdy określone zdarzenie zajdzie, 

to żądanie usługi wykonywane jest tylko wtedy, gdy właściwy bit dla danego zdarzenia jest ustawiony 

na "1" w masce SRQ. 
 

Bit SRQ Znaczenie 

0 Błędy ustawienia w STABILOCK 4015 (dwukrotny, ostrzegający sygnał dźwiękowy) lub brak 

danej opcji sprzętowej. 

1 Błąd w syntezatorze częstotliwości. 

2 Błędne polecenie sterujące IEEE (błąd składni). 
3 Błąd podczas samokontroli. 

4 Zastosowano za dużą moc sygnału RF   (ZREDUKUJ MOC SYGNAŁU RF). 

5 Błąd ustawienia w STABILOCK 4015 (pojedynczy, ostrzegający sygnał dźwiękowy) lub 

wykonania samokontroli. 

6 Bit identyfikacji. Tester Komunikacyjny ustawia ten bit jeżeli jeden z bitów od 0 do 5 jest 

ustawiony. Na tej podstawie kontroler określa urządzenie wysyłające komunikat SRQ. 

7 Zarezerwowane. W masce SRQ bit ten jest zawsze ustawiony na "0". 
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POLECENIA IEEE TYLKO DLA ZDALNEGO STEROWANIA IEEE ________________________  

Podane niżej polecenia są dozwolone tylko podczas zdalnego sterowania STABILOCK 4015 przez 

kontroler. Pozostałe polecenia IEEE dostępne zarówno podczas zdalnego sterowania jak i w 

programach AUTORUN opisane są w Rozdziale 9, "Polecenia IEEE".  
 

Polecenie IEEE Działanie 

Całkowite zerowanie 
ERASE Powoduje całkowite wyzerowanie (zobacz Rozdział 1), które powoduje 

ustawienie we wszystkich polach wejściowych standardowych wartości 

określonych przez producenta. 

Żądanie usługi 
S MASK xx Definiuje za pomocą dwóch cyfr szesnastkowych liczbę określającą 

zdarzenia, które mogą uruchamiać przerwania (zobacz "Żądanie usługi"). 

Format wyprowadzenia pomiarów 
PRSTR Ustawia wyprowadzanie wyników w notacji podstawowej. 
PREXP Ustawia wyprowadzanie wyników w notacji naukowej. 

  

  



 

 

DODATKI 
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DODATEK A  ________________________________________ = 

Dane techniczne 

SYNTEZER 

Szumy 

•   przypadkowe FM (ang. incidental FM), rms, CCITT 

 

< 9 H z  rms 

 

Widmowa czystość 

• szumy fazowe, 25 kHz uchyb nośnej (odstrojenie) 

< 125 MHz 

125 MHz... 250 MHz 

250 MHz... 500 MHz 

500 MHz... 1000 MHz 

• Niedokładność  

od 0,2 do 30 kHz uchyb 

• harmoniczne 

< 0 dBm niemod. 

 

≤-97 dBc/Hz ≤-

112 dBc/Hz ≤-

107 dBc/Hz ≤-

102 dBc/Hz 

≤-50 dBc 

≤-20 -dBC 

 

Wzorcowy oscylator 

• błąd częstotliwości 

temperatura otoczenia od 0 °do 45° C 

• czas narastania do błędu < 1 

ppm 

• roczna stabilność częstotliwości 

• synchronizacja zewnętrzna na 10 MHz (opcja) 

 

< ± 0,5 ppm 

< 2 min 

< ±1 ppm 

> 0,2 vrms na ok.200 Ω 

 

POMIARY ODBIORNIKÓW 

Częstotliwość nośna 

• zakres częstotliwości radiowych 

• dokładność 

• rozdzielczość 

 

 

od 0,4 do 1000 MHz 

jak wzorc.oscylatora 

100HZ

 

Poziom wyjściowy 

• gniazdo N RX/TX (AM 

6dB mniejszy) 

• gniazdo BNC RX HIGH (AM 6dB 

mniejszy) 

• rozdzielczość 

• błąd poziomu, niemod., > 2MHz 

RX/TX, >-120 dBm 

RX HIGH, > -60 dB 

• Odbicia 

RX/TX RX 

HIGH 

 

 

-130 do-60 dBm 
 

-70 dc +13 dBm 

0,1 dB 
 

< 2 d

B  

< 2  

dB 

< 1,2 VSWR 

< 3 VSWR 
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Modulacja RX 
 

Modulacja FM AC 

• odchylenie częstotliwości (szczytowe) 

• zakres częstotliwości modulacji, 1 dB 

szer. pasma 

• nastawialny zakres częstotliwości 

modulującej 

• rozdzielczość 
 

• błąd nastawienia, 0,3 do 6 kHz, 

odchylenie < 20 kHz 

• zniekształcenia, 1 kHz, 

odchylenie < 6 kHz 

• wejście zewnętrzne czułość "Fixed" (błąd 

± 5%) czułość "Variable" 
 

Modulacja FM DC 

• uchyb częstotliwości, 

< 1 min po kalibracji 

0 do 125 MHz 125 

do 1000 MHz 
 

Modulacja fazy 

• odchylenie fazy w szczycie modulacji, 

< 20 kHz dewiacji FM 

• zakres częstotliwości modulacji, ldB 

szerokości pasma 

• nastawialny zakres częstotliwości 

modulującej 

• rozdzielczość 

• błąd nastawienia, 0,3 do 6 kHz (f x rad < 

10 kHz) 

• zniekształcenia, 1 kHz,< 6 rad 

• wejście zewnętrzne czułość "Fixed"( ±5% 

błędu) czułość "Viriable" 
 

Modulacja AM 

• zakres częstotliwości radiowej użyteczny 

do 

• współczynnik głębokości modulacji 

• zakres częstotliwości modulacji 

1 dB szerokości pasma 

• nastawialny zakres częstotliwości 

modulującej rozdzielczość 

• błąd nastawienia, 1,5 do 520 MHz, fmod 

0,1 do 6 kHz, m < 50% 

 

 

 

0 do ± 30 kHz 
 

0,03 do 10 kHz min 
 

0,03 do 30 kHz 10 Hz 

≤ 10% 

≤ 1% 

1MHz 

10kHz/Vp 

0,01 do 10 kHz/mVp 

 

 

 

< 500 Hz 

< 1,3 Hz/MHz 

 

 

0 do 6 rad 
 

0,2 do 6 kHz min 0,03 

do 30 kHz 
 

0,1 rad 

≤ 10% 

≤1% 

1 MΩ 

10 rad/Vp 

0,01 do 10 rad/mVp 

1,5 do 520 MHz 1000 

MHz 0 do 90% 
 

0,03 do 10 kHz min 

0,03 do 30 kHz 

0,1% 

≤ 10% 
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zniekształcenia, 1 kHz, m < 50% 

wyjście zewnętrzne czułość 

"Fixet" (błąd ±5%) czułość 

"Viriable" 

 

≤ 2% 

100%/Vp 

0,03 do 33%/mVp 

 

POMIARY NADAJNIKÓW 
 

Pomiary nadajników, dane ogólnie: 

• automatyczne strojenie testera na gnieździe 

RX/TX (Count) 

< 600 MHz 600... 

1000 MHz 

• maksymalny poziom wejściowy ciągły 

na czas krótszy <lmin; 

przerwa >2 do 5min 

zależnie od temperatury, 

• alarm akustyczny po przekazaniu limitu 

temperatury dla tłumika mocy 

• Pmax dla gniazd RX HIGH i TX SENS 

(nie ma zabezpieczenia przed zbyt dużą 

mocy !) 
 

Pomiary mocy 

• zakres pomiarowy 

• gniazdo RX/TX 

• wartość szczytowa AM 

• gniazdo TX SENS 

• rozdzielczość 

dla dBm 

dla lmW do 150W  

• błąd pomiaru 

moc wejściowa <50W 

RX/TX 

TX SENS 

<10 min po kalibracji 
 

Pomiary częstotliwości 

• zakres częstotliwości RF 

• odstrojenie zakresu częstotliwości <0,5 x 

szerokość pasma IF 
 

• rozdzielczość 

(RF i odstrojenie częstotliwości) 

• błąd pomiaru (plus błąd oscylatora 

wzorcowego) 

• czułość wejściowa 

gniazdo RX/TX 

gniazdo TX SENS 

 

> lmW 

> 10 mW 
 

≤50W <150W 
 

 

 

 

250mW 
 

 

 

 

O.OlmW do 150W 

150W max 

 -80 do +10dBm 
 

0,1 dB 

 <1% 
 

 

±0.6dB+2cyfry 

±2dB+2cyfry 

 

 

 

 

1,45 do 1000 MHz 
 

≥ ±40/10/5 kHz  

10Hz 
 

≤20Hz 
 

<-20dBm 

<-80dBm 
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POMIARY MODULACJI TX 

Pomiary modulacji, dane ogólne 

• standartowy filtr IF dla AM/FM/<DM 3 

dB szerokość pasma 

• dwa wąskopasmowe przełączane, wysokiej 

selektywności filtry kanałowe włączone w 

tor IF do podsłuchu sygnałów z modulacją 

FM/ M 6dB szerokość 

• poziom wejściowy bez dodatkowego błędu 

pomiarowego 

gniazdo RX/TX 

gniazdo TX SENS 

• blokada, wyłączana odpowiednim progiem 

sygnału 

 

 

80 ±20kHz 
 

 

 

 

20/9kHz min 
 

 

0,1 mW do 150W 

-60 do + 13dBm 
 

załączona 

 

Pomiary FM 

• zakres pomiarowy 

• rozdzielczość 

dewiacja <10kHz 

dewiacja >10kHz 

• błąd pomiaru 

dewiacja <10kHz 0,3 

do 6kHz 

<10 min po kalibracji 

• zniekształcenia, dewiacja <10kHz 

• wyjście demodulatora 

• czułość 

• 3 dB szerokość pasma 

• czułość dla gniazda TX SENS 10 dB 

SINAD, CCITT, 

10 kHz dewiacja 
 

O d o  30 kHz 
 

10Hz 

100Hz 
 

 

≤ 8 % + l  cyfra 
 

<1% 

600 1 

w przybliżeniu 0.2 Vpp/kHz 0 

do w przybliżeniu 14 kHz 
 

 

≤2 V 

 

Pomiary M 

• zakres pomiarowy (rad 

xfm0d< 30kHz) 

• rozdzielczość 

• błąd pomiaru, 0,3 do 6kHz,  

r ad  x <  10kHz 

<10 min po kalibracji 

• zniekształcenia, dewiacja < 10 kHz 

• wyjście demodulatora czułość 

3dB szerokość 

• czułość dla gniazda TXSENS  

• l0dB SINAD, CCITT 

3 rad odchylenia 
 

 

O d o  10 rad 0,01 

rad 
 

≤8%+l cyfra 
 

< 1% 

600  

w przybliżeniu 0,2 Vpp/rad w 

przybliżeniu 0,12 do 14kHz 
 

 

≤2 V 
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Pomiary modulacji AM 

• zakres pomiarowy 

• rozdzielczość 

• błąd pomiaru, m<50%  

0,3 do 6kHz 

• zniekształcenie, m<50% 

• wyjście demodulatora 

czułość 

3dB szerokość pasma 0 do 

100% 0,1% 

<8%+l cyfra <1% 

600 Ω 
zależna od poziomu RF 0 do 

w przybliżeniu 14kHz 

 

Pomiary modulacji skrośnej 

• zakres pomiarowy dla max błędu 

pomiarowego 2dB w odniesieniu do 

3kHz FM, 3 rad OM, 30% AM filtr 

CCITT, rms<500 MHz filtr CCITT rms 

> 500MHz 

 

 

 

 

0 do - 50dB 

0 do - 45dB 
 

GENERATORY AF 

Generator modulujący A 

• zakres częstotliwości 

• rozdzielczość częstotliwości <10kHz 

>10kHz 

• błąd częstotliwości 

• zakres poziomu, EMF 

• rozdzielczość poziomu <10mV <38mV 

>38mV 

• błąd poziomu 300 Hz do 3 kHz 50Hzdo 

10kHz 

• zniekształcenia 30 Hz do 30 kHz (BW: 

100 kHz) 

• rezystancja obciążenia 

• niesymetria rezystancji wyjściowej 0.3 

do 3 kHz 

 

0.03 do 30 kHz 

0,1 Hz 

1Hz 

≤0,02% 

0 do 3,8 Vrms 

0,01mV 0,1 mV 

lmV 

≤2%+2cyfry 

≤5%+2cyfry 
 

≤0,6%  

≥200H 
 

4,8±0,4Q 

1-kIIz generator modulujący C 

• zniekształcenia 

(szerokość pasma testowania: 100 kHz) 

(wszystkie pozostałe dane jak dla 

generatora A) generator fali dudniącej 

• sumaryczny poziom modulacji grupą 

falową gen. A.+ B+ C/Ext 

(dla gen. B patrz opcje wewnętrzne, 

moduł DATA) 

≤0,4% 

≤15 Vpp 



 

 

 

 

Woltomierz AF 

• zakres częstotliwości 

(1 dB szerokość pasma) DC/AC 

• zakres pomiarowy AC 

• zakres pomiarowy DC 

• rozdzielczość > 1 0 V  

< 10 V 

<  I V  

< 0 . 1  V  

• błąd pomiarowy przy 1 kHz, DC 

• błąd pomiarowy dla 0.1 do 3 kHz 

• odstrojenie DC, po kalibracji 

• rezystancja wejścia niesymetrycznego 

• filtr CCITT 

• filtr ważony (C-weighting) 

• filtry górnoprzepustowy / 

dolnoprzepustowy/ pasmowo 

przepustowy / 

 

 

 

0/0.03 do 6 kHz min. 

0 do 20 V  

0 d o ± 3 0 V   

100 mV 

10 mV 

1 mV 

0.1 mV 

≤2.5%+lcyfra  

≤ 5 % + l  cyfra  

≤ 2mV  

1 MΩ,20 pF 

do CCITT 53 standardowy 
 

 

 

programowalne 
 

Częstościomierz (licznik) AF 

• zakres częstotliwości 

• rozdzielczość < 300 Hz > 300 Hz 

• błąd pomiarowy 

• poziom wejściowy 0.1 do 3 kHz 

0.05 d o  10 kHz 

• minimalne odchylenie FM przy 

testowaniu nadajników 

0.03 do 30 kHz 
0.1 Hz 

1 Hz 

≤ 2 cyfry  

≥ 10 mV  

≥ 2 0  mV  

500 Hz 
 

Miernik zniekształceń & miernik SINAD 

• częstotliwość testująca (1 

kHz dla SINAD) 

• zakres pomiarowy 

dla zniekształceń 

dla SINAD 

• rozdzielczość przy pomiarze: 

zniekształceń 

SINAD 

• błąd pomiarowy 

dla zniekształceń < 10 % dla SINAD 6 do 

20 dB 

• poziom wejściowy 

• minimalne odchylenie częstotliwości 

przy pomiarach nadajników 

 

 

0.2 do 2 kHz 
 

0 do > 50 % 

0 do > 45 dB 
 

0.1 % 

0.1 dB 
 

± 0.5 % bezwzględnie 

 ± 0.5 dB 

> 100 mV 

 

500 Hz 
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ANALIZATOR AF 
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OSCYLOSKOP & ANALIZATOR WED MA 

Cyfrowy oscyloskop pamiętający 

• .możliwości 

 

jeden pomiar, 

ciągły pomiar, 

pomiar czasu, 

pomiar zatrzymany 

• zakresy częstotliwości, AC, DC 

• błąd pomiarowy 

• przełącznik wejścia 

• ustawianie wyzwalania 

• sygnały wyzwalające 

jak woltomierz AF 

jak woltomierz AF 

jak woltomierz AF 

automatyczne 

zmienne (ujemnymi/dodatnimi" 

woltomierz 

poziom RX 

moc TX 

zewnętrzny TTL 

• odchylanie poziome, 

podstawa czasu 

♦ odchylanie pionowe 

(zmieniane ręcznie lub automatycznie) 

skala poziomu 

0,1-500 ms/div 

-2mV-10V/dir 

 

Analizator widma 

Możliwości 

• "Analyzer"= 

♦ "Marker"= 
 

 

• "Freeze" 

 

 

analogowy analizator widma analizator   ze 

znacznikiem częstotliwości lub automatycznie 

strojonym znacznikiem częstotliwości za 

pomocą opcji 'SET wyświetlanie    zamrożone, 

jednoczesna demodulacja    określonej    za 

pomocą wskaźnika      częstotliwości (kontrola 

słuchowa zdemodulowanego sygnału). 

Częstotliwość 

• zakres częstotliwości 

• ustawialna szerokość okna analizatora 

widma (wybieralny zakres wobulacji) 

• rozezna walna szerokość pasma 

odpowiadająca zakresowi wobulacji 

• czas wobulacji 

Poziomy 

• zakres dynamiki, całkowity 

• Pref, n x 10 dB przyłączone: gniazdo 

RX/TX 

gniazdo TX SENS 

• zakres wyświetlania (Pref = 

0 dBrel) 

 

1,5-1000 MHz 
 

0,25-10 MHz 
 

max.20 kHz  

≤2,5 s 

 

-100 do +50 dBm 
 

+10/+20 do +50dBm -

50/-40 do 0 dBm 

 

0 do -60 dBrel 
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• Błąd pomiarowy dla 

0 do -40 dBrel bezwzględny 

względny, Diff< 20 MHz 

• Szumy własne Zniekształcenia 

intermodulacyjne 

Pmax < +20 dBm Stosunek 

sygnał/obraz 

 

≤ 3dB 

≤ ldB 

≤ 45 dBrel 

≤ 40 dBrel 

 

OPCJE 
 

OPCJE SPRZĘTOWE 

Synteza dupleksu 

dla jednoczesnej realizacji funkcji RX i TX 

• wszystkie dane, jak odpowiednio przy RX 

i TX 

• min. częstotliwość TX 

• wybierany odstęp dupleksowy 

 

 

 

 

 

1,5032 MHz 

>2 MHz 

 

Moduł danych 

Cyfrowe koder i dekoder dla radiowych 

systemów danych 

• kody 

NRZ 

FFSK 

FSK 

Manchester 

• koder 

ustawiany błąd kwantowania oscylacja 

odpowiedzi skokowej 

• dekoder 

zakres dewiacji FM 

 

 

 

≤10 kBaud 

≤ 5  kBaud 

≤ 2  kBaud 

<≤10 kBaud 
 

≤ 4 %   

≤ 5 %  
 

1 do 10 kHz 

 

Generator modulujący B 

• błąd kwantowania 

• zniekształcenie 0,03 do 30 kHz (testowana 

szerokość pasma 100 kHz) 

• wszystkie inne dane jak dla generatora A 
 

Moduł DTMF 

• koder i dekoder, zmienny czas trwania i 

przerwy. 

≤ 2 %  

≤1% 

@Body Text@@Body Text@@Body 

Text@@Body  

Text@@Body Text@@Body Text@@Body 

Text@@Body Text@@Body Text@IEEE - 488 

GPIB 

24-stykowe gniazdo Amphenol ( sterownik 

drukarki, komputer sterujący Interfejs Szyna EEEE/RS-232-C/Klawiatura 
 

Szyna interfejsu IEEE ' 

standard • złącze 
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• funkcje 
 

Interfejs klawiatury 

Numer fabryczny klawiatury: 248 192 

• złącze 

• zastosowanie 
 

Interfejs RS-232-C 

• standard 

• złącze 

• zastosowanie 
 

Interfejs Centronics/RS-232-C/Klawiatura 

Interfejs Centronics 

• standard 

• złącze 

• zastosowania 
 

Interfejs klawiatury 

Numer fabryczny klawiatury: 248 192 

• złącze 

• zastosowanie 
 

Interfejs RS-232-C 

• standard 

• złącze 

• zastosowanie 
 

Bateria wewnętrzna 

• czas pracy, bateria całkowicie naładowane 

• wewnętrzne ładowanie, kontrolowane 

automatyczne 

(początek ładowania z chwilą 

podłączenia do linii prądu AC, koniec - 

po przekroczeniu limitu 

temperatury) 

• wskazanie wartości napięcia baterii na 

wyświetlaczu 

• przełączenie na zasilanie z baterii 
 

Synchronizacja zewnętrzna (10MHz) 

• zastosowanie 

• wskaźnik synchronizacji 

• wejście 

• sygnał odniesienia 

AH1, SH1, L2, Tl, SR1, RL1, DCI 
 

 

 

gniazdo submin D, 15-stykowe 

ustawienia przy programowaniu 

automatycznego testowania 
 

RS-232-C 

wtyczka submin D, 9-zaciskowa 

sterownik drukarki 
 

 

 

interfejs centronics 36-stykowe 

gniazdo Amphenol sterownik 

drukarki 
 

 

 

gniazdo submin D, 15-stykowe ustawienia przy 

programowaniu automatycznego testowania 
 

RS-232-C 

wtyczka submin D, 9-zaciskowa 

sterownik drukarki 
 

 

 

>lh 

około 14h 
 

 

 

 

 

typowe 12V 

automatyczne 
 

 

synchronizacja częstotliwości za pomocą 

zewnętrznego generatora odniesienia 10 MHz 

LED 

gniazdo BNC, w przybliżeniu 200Ω 

10MHz, ≥0,2Veff 
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OPCJE PROGRAMOWE Badania 

radiotelefonów i radiowych systemów danych 

wymagją odpowiednich opcji programowych 

ładowanych z karty pamięci. 
 

PODSTAWOWE DANE 
 

Zasilanie 

• linia prądu zmiennego AC 220/115V ±20% 

47 do 450 Hz 

• zewnętrzne zasilanie prądem stałym DC 

(minus na "ziemi") +10 do 32 V 

Po zaniku zasilania z linii prądu zmiennego 

automatyczne połączenie na wewn. lub zewn. baterie 

• pobór mocy około 80W 

(patrz opcje dotyczące baterii wewnętrznej) 
 

Interfejs sterujący  

• złącze gniazdo submin D, 25-zaciskowe 

• 4 przekaźniki sterujące, każdy z 1 kontaktem 

= 2-dowolnym liniom programowalnym 

lub automatyczny przełącznik dla RX/TX, 

uciszanie. 

• sterowanie TTL 

wyjścia                                            12  

wejście                                              1   
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DODATEK B _____________________________________  
 

PRACA Z NUMERACJA KANAŁÓW __________________________________________  

Wprowadzenie numeracji kanałów jest bardziej praktyczne w większości aplikacji niż 

wprowadzenie "niewygodnych"    częstotliwości. Tak więc    STABILOCK 4015 udostępnia 

pracę z numeracją kanałów we wszystkich stanach operacyjnych, które pokazują pole 

wejściowe Frequ na ekranie (dostrojenie generatora sygnałowego i/lub odbiornika 

testującego). 

Aby pracować z numeracją kanałów, należy zawsze kierować się według poniższych punktów, 

z których pierwsze dwa określają fazę przygotowania i są potrzebne tylko jeden raz: 

1. Wprowadź parametry przekształcenia w menu NoL/U. 

2. Ustaw żądany stan Testera Komunikacyjnego. 

3. Wprowadź żądany numer kanału w pole Frequ. 

Punkty 1 i 3 wyjaśniono dokładnie poniżej.  

Wprowadzenie parametrów przekształcenia 

Używając parametrów przekształcenia wprowadzonych w menu NoL/U, Tester 

Komunikacyjny określa na podstawie numeru kanału odpowiednią częstotliwość dostrojenia 

dla generatora   sygnałowego i odbiornika testującego. 
 

 

 

rozstawienie kanałów. 
 

Pole wejściowe określające 

rozstawienie w trybie duplex 
 

 

Pole wejściowe dla częstotliwości/kanału 

przydzielonego do niższego pasma (lower band). 

Wartości tu wprowadzone oznaczają, że kanał nr 

1 określa częstotliwość 150.0000 MHz. 
 

Pole to określa, czy częstotliwość wzrasta wraz 

ze wzrostem 

numeru kanału (ustawienie normalne, górna 

pozycja menu), czy 
 

 

Ukryte pozycje menu są nieważne podczas pracy 

z numeracją kanałów. 

Pole wejściowe określające 

też maleje (dolna pozycja menu). 
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PRZYKŁAD 
 

Jaka    częstotliwość    odpowiada  numerowi   kanału   23   po wprowadzeniu parametrów jak na 

Rys.l? 

 

SMPLEX      fł=l50.0000 MHz +22 x 20.0 kHz =150.4400 MHz 

Jeśli odstęp dla trybu DUPLEX jest ustawiony na 0 w menu NoL/U, to nie 

musisz dłużej zawracać sobie głowy dolnym i górnym pasmem podczas pracy 

z numeracją kanałów (NoL=NoU) 
 

DUPLEX W trybie DUPLEX odstęp jest określony na 10 MHz oznacza to, że 

dodatkowo do fl=150.4400MHz jest określana druga częstotliwość 

f2. Możesz zdecydować - co pokazano dalej- jaka częstotliwość ma 

określać dolne pasmo, a która górne pasmo. Jeżeli fl będzie związane 

z dolnym pasmem, to f2 będzie pasmem górnym: 

fl=150.4400 MHz f2=fl+10MHz= 160.4400 MHz 

Jeśli fl będzie związane z pasmem górnym, to f2 będzie pasmem dolnym: 

fl=l50.4400 MHz f2=fl-10 MHz = 140.4400 MHz 
 

 

 

Uwaga: Programy systemowe automatycznie zmieniają parametry ustawione w menu KoL/U; 

zawsze więc powinno się sprawdzić, zanim rozpocznie się pracę z numeracją 

kanałów, czy odpowiednie parametry (te, które ostatnio zostały ręcznie 

wprowadzone) są jeszcze dostępne. 
 

 

 

WPROWADZANIE   NUMERÓW KANAŁÓW 

Jeżeli parametry przekształcenia zostaną wprowadzone z menu NoL/U, to będzie można 

pracować z użyciem kanałów. Jeżeli pole pokazuje już częstotliwość , to pole to musi być 

najpierw przygotowane na wprowadzenie numerów kanałów. Następujące punkty określają 

kolejne kroki, aby wykonać daną operację: 
 

 

 

PRZYGOTOWANIE 

1. Ustaw pasek kursora w polu Frequ. 

2. Wprowadź żądany numer kanału, ale nie zatwierdzaj go jeszcze klawiszem <ENTER> 

3. Naciśnij <UNIT/SELECT>. Spowoduje to otworzenie małego okienka (Rys.B.2), które 

oferuje m.in opcje NoU i NoL. Umożliwią one przypisanie wpisanego numeru kanału 

do górnego (NoU) lub do dolnego (NoL) pasma. Która z tych dwóch opcji menu ma 

zostać teraz wybrana , zależy od tego, czy testowanie odbywa się w trybie DUPLEX, 

czy SIMPLEX . 
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Rys.B.2 

Małe okienko menu pozwala przypisać numer kanału do górnego pasma (NoU) lub do dolnego 

pasma (NoL). Jeżeli nie chcesz dłużej pracować z numeracją kanałów, a chcesz powrócić do 

częstotliwości, musisz wybrać w tym menu pozycję MHz.Pozycja menu Chn nie jest używana 

podczas pracy z numeracją kanałów (zob.Rozdział 4,"CHAN"). 
 

 

 

 

 

3a. SIMPLEX: Jeżeli odstęp dla trybu DUPLEX ustawiony jest na 0 w menu NoL/U, to 

nieistotne jest, która z tych dwóch opcji zostanie wybrana (NoU=NoL). Jeżeli jednak 

dostęp do trybu DUPLEX jest różny od 0, to należy wybrać pozycję menu 

NoL(przypisanie to - kanał/częstotliwo - w menu NoL/U stosuje się do pasma 

dolnego). 
 

3b. DUPLEX: Podczas testowania parametrów w trybie DUPLEX, należy wiedzieć, w jakim 

paśmie nadaje testowana pozycja, a w jakim odbiera. Jeżeli testowana pozycja nadaje 

przykładowo w górnym parnie to Tester Komunikacyjny odbiera iv parnie górnym, a 

nadaje w parnie dolnym. Jeżeli dany numer kanału był wprowadzony przykładowo w 

pole Frequ generatora sygnałowego w kroku 2, to pozycja menu NoL musi być 

wybrana, aby generator sygnałowy nadawał w dolnym paśmie w żądanym kanale. Nie 

musisz się dłużej martwić ustawieniem odbiornika testującego w tym samym kanale 

w górnym parnie; po ręcznym przypisaniu kanału do pasma, Tester Komunikacyjny 

automatycznie przypisze ten sam kanał do innego pasma. 
 

Po takim przygotowaniu można wprowadzać w pole Frequ numery kanałów. Numer kanału 

może być wprowadzony za pomocą klawiatury numerycznej lub przez obracanie pokrętłem 

(zob.Rozdział 2,"Ciągłe wprowadzanie danych"). W trybie DUPLEX jest to wystarczające do 

ustawienia generatora sygnałowego lub odbiornika testującego nowy kanał z zamiarem 

właściwego ich zestrojenia (automatyczne przesunięcie o odstęp zdefiniowany w menu NoL/U).  
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Wymiana dolnego i górnego pasma 
 

W niektórych testowanych pozycjach pasma związane z nadajnikiem i odbiornikiem mogą być 

zmienione za pomocą przełącznika. W Testerze Komunikacyjnym należy otworzyć okno menu 

(Rys.B.2), a następnie po prostu wybrać np. opcję NoU zamiast NoL. 

 
 

 

 

Ponowne wprowadzanie częstotliwości 
 

Jeżeli ponownie zechcesz pracować z wykorzystaniem częstotliwości, zamiast numeracji 

kanałów, ustaw pasek kursora w polu Frequ, a następnie otwórz okno menu klawiszem 

<UNIT/SELECT> i wybierz pozycję MHz w menu.  
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DODATEK C 
 

STAN WERSJI _____________________________________________________________________  

Kilka ustępów w tekście podręcznika jest oznaczonych indeksem liczbowym. Oznacza to, że dane 

ustępy nie obowiązują ogólnie, ale zależą od wersji programowo/sprzętowej STABILOCK 4015. Jakie 

ograniczenia z tego wynikają przedstawiono dla poszczególnych indeksów poniżej. 

1) Szerokość pasma IF (częstotliwość pośrednia) 9 Hz jest niedostępna aż do weryfikacji stanu 01 

platformy demodulatora (zob. menu HW REV). 

2) Jeżeli menu FfW REV pokazuje stan weryfikacji mniejszy od 02 dla RF Unit, to gniazdo 

wejściowe TX SENS RF musi być zakończone rezystorem 50 W zanim zostanie uruchomiona 

procedura   kalibracji. Okna menu kalibracji zwracają uwagę na ten stan wyświetlając komunikat 

Connect 50 W terminator to TX Sens socket. 

3) Jeżeli menu STATUS określa, że wersja programowa < 1.20 , to Tester Komunikacyjny nie będzie 

oferował kalibracji względem temperatury. Jeżeli więc dany Tester Komunikacyjny jest narażony 

na użycie, które może spowodować wzrost jego temperatury wewnętrznej (występujące na 

przemian użycie w serwisie sklepowym i ruchomym, pomiar sygnału RF dużej mocy), to należy 

wykonywać kalibrację w regularnych odstępach czasu (zwłaszcza przed wykonaniem 

precyzyjnego pomiaru, zobacz Rozdział 1). 

4) Poczynając od numeru seryjnego 0289000 nie ma już filtru matowego, ale filtr siatkowy. Jeżeli 

obsługujesz Tester Komunikacyjny w zakurzonym środowisku, musi być użyty dodatkowy filtr: do 

numeru seryjnego 0489999 filtr matowy 770 221, od numeru seryjnego 0589000 filtr dokładnego 

oczyszczania 788 221. Wszystkie filtry powinny być czyszczone w regularnych odstępach czasu 

(zobacz Rozdział 3, "Rear Panel"). 

5) Jeżeli menu STATUS wskazuje wersję programu < 1.30, to Tester Komunikacyjny nie będzie 

udostępniał funkcji specjalnej F-BRST w trybach TX/DUPLEX.  



 

 

 

STABILOCK 4015 - UDOSKONALENIA 
Udoskonalenia określają kolejne modyfikacje w oprogramowaniu sprzętowym oraz w instrukcji 

obsługi. Poniższy zapis pozwala na szybkie zapoznanie się z wszystkimi głównymi zmianami (zobacz 

kod), które zostały wykonane po zmodyfikowaniu programu, w dostarczanych instrukcjach obsługi. 

Kod: C - korekta, IN = ważne uwagi, NF
: 

= nowe możliwości 

Wersja 

programu 

Wersja 

instrukcji 

D 

strony 
 Zmiany 

1.20 9205-120-D no 
- 

Pierwszy   kompletny   podręcznik   w wersji 

niemieckiej i angielskiej. 

 9206-120-E some C Błędy typograficzne i drukarskie. 

 9207-120-F  - Pierwszy   kompletny   podręcznik   w wersji 

francuskiej. 

 2-23 IN Całkowite    wyzerowanie    kasuje wszystkie 

wewnętrznie zapamiętane konfiguracje. 

 4-34 C Kontrolna    lista    serwisowa    (przykład) z 

poziomem wyjściowym RF = 2 mV. 

 5-83 C Zmiana notacji zapisu klawiatury. 

 8-18 IN Po aktualizacji oprogramowania sprzętowego nie 

używać istniejących konfiguracji. 

 A-2 C Czułość wejściowa gniazda RX/TX =< -20 dBm. 

1.31 9210-131-A 7-18 NF Pomiar częstotliwości impulsów RF. 

 some NF Udoskonalenie przycisków literowych ( np. stary: < 

A-E > nowy: < A B C D E >). 

1.32 9211-132-A no C Dokładny pomiar częstotliwości (f = 80 MHz, PZ=> 

IW). 

 7-18 IN Pomiar impulsów dostępny tylko powyżej 50 MHz. 
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DODATEK D  _________________________ = _______________  

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO ____________________________ 

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego STABILOCK 4015 polega na wymianie dwóch układów 

EPROM znajdujących się na płycie komputera. Podczas pracy z układami scalonymi , należy   pamiętać   

o   specjalnym   zabezpieczeniu   się   ze      względu   na ładunki elektrostatyczne, które mogą 

uszkodzić te układy scalone. 
 

Rejestracja ustawień przyrządu 
 

Aktualizacja oznacza, że Tester Komunikacyjny utraci wszystkie ustawienia przyrządu określone przez 

użytkownika, np. zapamiętanie w RAM i zadeklarowane w menu. Konfiguracje zapamiętane na 

kartach pamięci po aktualizacji oprogramowania sprzętowego nie nadają się do użytku. Tak więc, 

zanim wykonasz aktualizację, sprawdź które z ustawień określonych w programach konfiguracyjnych 

będą później wymagane i zapisz je na papierze. Po aktualizacji będziesz mógł ustawić je ponownie i 

zapamiętać. 
 

Wymiana układów EPROM 
 

1) Wyłącz STABILOCK 4015 i odłącz wszystkie kable, łącznie z kablem zasilającym. Jeżeli 

gniazda Bu 27 i Bu 26 są jeszcze zakryte plastykowymi pokrywami, to mogą one pozostać na 

miejscu. Jeżeli z tyłu dołączony jest interfejs ( opcja sprzętowa ), to musi być on usunięty. 
 

2) Odkręć wszystkie śruby z tylnego panelu, które umieszczone są na czarnych paskach.  

3) Usunąć tylny panel przez pociągnięcie w punktach A i B ( rys. D.l ). 
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4) Prawa karta obok zasilacza jest kartą komputera STABILOCK 4015. Użyj metalowych elementów 

pomiędzy dwoma paskami złącza jako uchwytu i ostrożnie ją wyciągnij. Ostrzeżenie: nigdy nie 

wyciągaj karty komputera przy włączonym Testerze Komunikacyjnym. 

5) Znajdź układy EPROM P3 i P4 (Rys.D.2) na karcie komputera. Wyjmij je z ich gniazd, najlepiej za 

pomocą przyrządu do wyciągania układów scalonych i odłóż je na bok (zwróć uwagę aby nie 

pomieszać starych i nowych układów EPROM ). 

6) Czy wszystkie rzędy styków obydwu nowych układów EPROM są pochylone pod kątem prostym 

do swojej obudowy? Jeżeli nie to ostrożnie zegnij je pod właściwym kątem za pomocą zacisku lub na 

płaskiej powierzchni. 

7) Włóż nowy EPROM P3 w gniazdo P3 (Rys.D2) i P4 w gniazdo P4 (przestrzegaj oznaczeń na 

obudowie ). 

8) Podłącz kartę komputera z powrotem do złącza obok zasilacza. Strona karty zawierająca układy nie 

może być skierowana w stronę zasilacza (kierunek wkładania karty: zobacz Rys.D.2). Nie używaj siły, 

karta komputera musi lekko wejć do swojego złącza. 
 

9) Załóż tylny panel na swoje miejsce, nasuwając go lewostronną krawędzią. Dociśnij 

prawostronną krawędź, aż panel tylni dojdzie do obudowy i będzie mógł być właciwie 

dokręcony (należy mocno dokręcić wszystkie śruby na czarnych paskach, inaczej bowiem 

dowolny interfejs dołączony do panelu tylnego nie będzie miał odpowiedniego styku).  
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10) Dołączyć STABILOCK 4015 ponownie do sieci i załączyć go. W celu inicjalizacji nowego 

programu jest konieczne całkowite skasowanie. W tym celu nacisnąć przycisk <OFF> i przytrzymując 

go nacisnąć na krótko przycisk <RESET>. Skoro tylko puszczony zostanie przycisk <OFF>, zostanie 

wywołana - po krótkiej przerwie - kalibracja, a następnie wyświetlone menu STATUS, które pokaże 

numer wersji i numer seryjny nowego oprogramowania systemowego. Po naciśnięciu przycisku 

<MENU>, tester radiokomunikacyjny jest ponownie gotowy do eksploatacji; wszystkie pola 

wewnętrzne i pozycje menu mają ponownie ustawione fabryczne ustawienia. Karta zamówień w 

dodatku C informuje państwa o tym, czym wyróżnia się nowe oprogramowanie systemowe i co jest w 

nim najważniejsze. 

11) Uprasza się użytkownika o odesłanie wymiennego EPROM niezwłocznie do serwisu 

SCHLUMBERGER-a, dzięki czemu otrzymie użytkownik nowy EPROM. Uprasza się o użycie do tego 

celu specjalnego opakowania, które zabezpieczy również nowy EPROM.  
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DODATEK E ___________________________________________  

OPIS FUNKCJONALNY STABILOCK 4015 ___________________________________________  

Przedstawiony opis funkcjonalny odnosi się do schematu blokowego umieszczonego na końcu Dodatku 

E. Schematy połączeń, rozmieszczenie elementów, listy części i szczegółowe instrukcje bloków zawarte 

są w Podręczniku Serwisowym (kod porządkowy:291 089, przy zamówieniu należy podać numer 

seryjny urządzenia ). 
 

SYNTEZA 
 

Syntezer częstotliwości:     Dekady   100-F£z i  5-MHz  są łączone w sumatorze PLL(phase-locked 

loop) wytwarzając na wyjściu sygnał o częstotliwości wyjściowej z zakresu 500-1000 MHz. Dzielniki 

częstotliwości  rozszerzają  ten   zakres na 125-1000 MHz. W wyniku przemiany różnicowej w module 

RF (RF Unit) z częstotliwością 410 MHz wytworzone zostaną częstotliwości z zakresu 0.4-125 MHz. 
 

Syntezer   dupleksu   (opcje): Syntezer DUPLEX wytwarza przy testowaniu nadajników, 

częstotliwości oscylatora lokalnego (LO), jeśli w tym   samym   czasie   testowany jest odbiornik. 

Syntezer DUPLEX odróżnia się od syntezera częstotliwości końcowym dzielnikiem częstotliwości   o   

zwiększonym   współczynniku   podziału,   pominięciem układów przeznaczonych do modulacji i 

wobulacji. 
 

20-MHz wzorzec kwarcowy: Termo kompensowany generator kwarcowy (TCXO) w module RF nie 

wymaga po załączeniu czasu na podgrzewanie. TCXO wytwarza częstotliwość wzorcową dla stopnia 

syntezera częstotliwości, syntezera DUPLEX, 1-kHz generatora i komputera. Generator modulujący 

(A) GEN i moduł DATA wykorzystują inne częstotliwości odniesienia. Jako generator kalibrujący 

TCXO wytwarza zastępczy sygnał RF przeznaczony do kalibracji i samokontroli. 

Przy zewnętrznej synchronizacji (opcja) wewnętrzna częstotliwość kwarcu 20 MHz jest 

synchronizowana z wewnętrznym sygnałem wzorcowym przy wykorzystaniu bardzo wolnej pętli PLL. 
 

Wobulator analizatora widma: Wobulator dołącza niezsynchronizowany oscylator 100-Hz dekady, 

którego podzielona częstotliwość wyjściowa będzie przeliczana przez komputer. Na końcu zakresu 

wobulacji komputer wywoła za pomocą UP/DOWN nową wobulację. Szybkość wobulacji jest zależna 

od ustawionego zakresu wobulacji i od wyjściowego dzielnika częstotliwości syntezera. Powyższe jest 

kontrolowane za pomocą napięcia stałego na 'RXAM. 
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POMIARY ODBIORNIKA 
 

Regulacja poziomu wyjściowego: Wyprostowany sygnał RX jest regulowany w zakresie dynamiki nie 

mniejszym niż 16dB, odpowiednio do wyprostowanego sygnału modulującego AM. Tłumik (ze 

stopniami tłumienia co l0dB) zmniejsza sygnał RX w zakresie od 0 do 50dB. Niniejszy tłumik 

elektroniczny jest również szybko przełączany przy pomiarach uciszania. 
 

Dla gniazda RX/TX poziom wyjściowy jest dodatkowo na stałe zmniejszany o 60dB do poziomu z 

przedziału pomiędzy -60 i -130dBm. 
 

Dla gniazda RXhigh poziom wyjściowy jest częściowo wzmacniany do poziomu wyjściowego z zakresu 

od -70 do +13dBm. 

 

Modulacja AM :Do napięcia AC (AM) jest dokładane napięcie stałe DC ( poziom RX). Niniejszy 

sygnał sumacyjny po ustawieniu poziomu zostanie stłumiony przez przetwornik C/A w generatorze 

sygnałowym i umożliwi regulację poziomu wyjściowego. 
 

Modulacja FM: Modulator FM w stopniu syntezera jest synchronizowany za pomocą rozstrojonego 

oscylatora kwarcowego, który był synchronizowany przy FM (AC) za pomocą bardzo wolnej PLL. Przy 

FM (AC) jest odłączona synchronizacja. 
 

Sygnał zmodulowany wytworzony zostanie przez generator modulujący MODGEN, lub przez jedno z 

innych źródeł sygnału AF. Przed modulatorem FM zostanie powiększony poziom sygnału modulującego 

o współczynnik 1, 2 lub 4. Kompensuje to redukcję dewiacji, którą wywołuje wyjściowy dzielnik 

częstotliwości syntezera. Dla zakresu mieszania poniżej 125MHz została przełączona polaryzacja, 

ponieważ dodatnia dewiacja częstotliwości powoduje tu dodatnie napięcie modulujące. 
 

W dekadzie 5-MHz jest dzielona dewiacja częstotliwości sygnału FM i dlatego różni się ona w każdym 

zakresie 5-MHz. Odpowiednie dewiacje sygnału FM, będą korygowane przez automatyczne 

dopasowanie poziomu sygnału modulującego. 
 

Modulacja  ΦM   :Preemfaza  przekształca  amplitudę  sygnału  FM  w  zależności od częstotliwości 

modulującej. Podwojenie częstotliwości modulującej powoduje dwukrotne zmniejszenie amplitudy. Dla 

częstotliwości 1 kHz poziom sygnału ΦM i FM jest taki sam. Poniżej 300 Hz poziom sygnału jest silnie 

tłumiony przez filtr górnoprzepustowy. 
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POMIARY NADAJNIKA 
 

Tor sygnałowy: Przy pomiarach nadajnika STABILOCK 4015 pracuje, jako odbiornik testujący. 

Wysoki poziom TX z gniazda RX/TX i mały z gniazda TX SENS zostanie podany przez tłumik o dużej 

tłumienności lub wzmacniacz na wejście mieszacza TX. Sygnał LO (heterodyny) z syntezera 

częstotliwości lub stopnia Duplex zmniejsza częstotliwość sygnału TX do częstotliwości IF (450 kHz). 

Wzmacniacz lub tłumik dopasowują poziom IF do następnych stopni. 
 

Pomiar częstotliwości: Przy dostatecznie dużym poziomie z gniazda RX/TX komputer oblicza 

niezależnie od odbiornika pomiarowego współczynnik podziału dla dzielnika częstotliwości sygnału 

wejściowego RF. Dzięki temu możliwe jest automatyczne strojenie. Przy małym poziomie sygnału 

wejściowego zostanie wyliczona częstotliwość IF i dzięki odpowiedniemu ustawieniu syntezera lub 

duplexera częstotliwości przewidziana zostanie częstotliwość sygnału wejściowego RF. 
 

Demodulacja FM: Demodulator FM umożliwia przyłączenie odpowiedniego filtru IF zależnie ód 

pomierzonego widma sygnału zmodulowanego FM (selektywność). 
 

Demodulacja ΦM: Deemfaza zmienia amplitudę zdemodulowanego sygnału FM w zależności od 

częstotliwości modulującej. Przy podwojeniu częstotliwości modulującej zostanie również podwojona 

amplituda. Dla 1 kHz poziom FM i ΦM  jest taki sam. 
 

Demodulacja AM: Liniowy detektor wartości szczytowej jest demodulatorem sygnału IF. Pomierzona 

wartość zostanie poddana takiemu przetworzeniu, że odpowiadać będzie współczynnikowi głębokości 

modulacji [ m= (A-B)/(A+B) ]. Emitowana moc RF zostanie wyliczona z sygnału zdemodulowanego. 

Z powyższych względów odbiornik pomiarowy został konsekwentnie budowany z zachowaniem dużej 

liniowości dla przenoszonych sygnałów, poczynając od stopni wejściowych RF, poprzez IF i 

demodulator AM, a skończywszy na przetworniku A/C. 
 

Analizator widma: Aż do mieszacza TX tor sygnału RF jest taki sam, jak przy innych pomiarach 

nadajnika. Częstotliwość IF znajduje się jednak nie na 450 kHz, lecz od 0 ... 10 kHz wokół tej 

częstotliwości. Szerokość pasma IF odpowiada podwojonej szerokości pasma programowanego filtru 

dolnoprzepustowego od 1 ... 10 kHz. Ustawiony zakres wobulacji zostanie dopasowany 

(przeszukiwanie : patrz SYNTEZA). Pomiar poziomu następuje podobnie jak przy innych 

demodulacjach AF. 
 

GENERATORY AF 
 

STABILOCK 4015 pracuje z wykorzystaniem pięciu różnych źródeł sygnału AF: 

1. Przestrajany generator modulujący 'A'. 

2. Generator DATA (opcja) do cyfrowej modulacji danymi lub jako generator AF 'B'. 

3. Koder DTMF (opcja), alternatywnie do generatora DATA. 

4. 1-kHz-generator modulujący 'C. 

5. Zewnętrzne wejście modulujące, alternatywne do 1-kHz-generatora. 

Maksymalnie trzy z tych sygnałów możliwe są do zastosowania - przy modulacji grupą falową. 

Możliwe jest również dołączenie napięcia stałego. 
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ANALIZA AF 
 

Tor sygnałowy: Zależnie od pomiaru zostanie podany w jednym cyklu pomiarowym dowolny sygnał 

pomiarowy przez zwrotnicę, multiplekser, przemiennik AC/DC, filtr i wzmacniacz z przetwornikiem 

A/C i przełączaną selektywnością. Dalsza analiza sygnału i jego przetwarzanie przebiega na drodze 

cyfrowej. Zawsze może zostać pomierzony tylko jeden sygnał. 
 

Do płyty czołowej doprowadzone są tłumiki wyjściowe i wejściowy wzmacniacz AF. Zapobiega to 

zakłóceniom w dalszym torze przesyłowym. Dodatkowe tory sygnału, na okablowanej płytce 

MODGEN mają znaczenie tylko podczas kalibracji.  
 

Cyfrowe przetwarzanie sygnału: Szybki przetwornik A/C powoduje kwantyzację sygnału 

pomiarowego, który następnie jest przetwarzany przez komputer (DSP Digital Signal Processng). Tak 

jest np. przy pomiarze zniekształceń fali podstawowej, gdzie brak jest niezbędnego filtru 

hardwarowego, a komputer tłumi programowo falę podstawową. Również inne tradycyjne funkcje 

hardwarowe jak filtracja AF, przemiana na RMS i przemiana na wartość szczytową zostały przejęte 

przez DSP. Dla funkcji wymagających szczególnie skomplikowanych obliczeń, jak filtr CCITT 

skrócono czas pomiaru wykonując je hardwarowo. 
 

Opcjonalna jednostka (moduł) DTMF analizuje przybyłe sygnały DTMF kontynuując ich przesyłanie 

niezależnie od komputera. Oprócz tego zostaną zanalizowane i wytworzone samoczynnie przez moduł 

DATA cyfrowe sygnały modulujące dla radiowych służb komórkowych. Analizę i wytwarzanie 

sekwencji tonów przejmuje generator modulujący 'A' i licznik częstotliwości w komputerze. 
 

ZASILANIE, BATERIE 

i 

Odpowiednio do dołączonego napięcia zasilania wybierany jest automatycznie typ zasilacza i 

odpowiadający mu zakres napięcia. Urządzenie może być zasilane albo ze źródła pierwotnego, albo z 

wewnętrznej/zewnętrznej baterii. Zasilanie oddaje do dyspozycji trzy napięcia zasilające, przy czym 

napięcie zasilania +15 V jest dodatkowo jako napięcie odniesienia stosowane we wszystkich 

urządzeniach. 
 

Bateria wewnętrzna jest automatycznie ładowana prądem ok. 0,7 A przy załączonym urządzeniu, tzn. 

gdy STBILOCK 4015 jest dołączony do linii prądu zmiennego. Przy przegrzaniu baterii w końcowym 

etapie ładowania nastąpi automatyczne przełączenie na rozładowywanie prądem ok. 0,07 A. Sterowanie 

szybkością obrotów wiatraka jest zależne od temperatury modułu (jednostki) RF. 
 

KOMPUTER STERUJĄCY 
 

Komputer zawiera mikroprocesor 68000 z niezbędnymi urządzeniami peryferyjnym i pamięcią. 

Dodatkowo w jego skład wchodzi układ przyśpieszający obliczenia wykonywane za pomocą DSP. 

Operacje na płycie czołowej są odczytywane za pomocą kodera klawiatury. Sterowanie włączaniem 

diod typu LED umieszczonych na płycie czołowej zachodzi za pomocą sterownika diod typu LED. 

Ekranem elektroluminescencyjnym steruje odpowiedni sterownik ekranowy. Sterowanie modułem 

DATA realizowane jest za pomocą szeregu interfejsów ACIA. 
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Ponadto komputer zawiera dwukierunkowy system szyn do sterowania wszystkimi tablicami zgodności 

dwu złącz typu PIA (perypheral interface adapter - adapter złącz urządzeń peryferyjnych z 

procesorem). Timer określa częstotliwość, która pokrywa się z częstotliwością graniczną 

programowanego filtru dolnoprzepustowego w stopniu DEMOD METER. 
 

Zewnętrzne opcje interfejsowe są sterowane bezpośrednio z szyny komputera. Dzięki czemu drukarka, 

zdalnie sterowalne urządzenia radiowe itp. mogą być sterowane po dołączeniu ich za pomocą różnych 

interfejsów. Klawiatura zewnętrzna może być sterowana za pomocą wytworzonego programu 

AUTORUN. 
 

KALIBRACJA 
 

Dokładność pomiarów STABILOCK 4015 polepsza w dużym stopniu korekcja programowa i 

kalibracja. Różnice pomiędzy raz zapamiętanymi danymi korekcyjnymi i kalibrowanymi mogą być 

wykryte w dowolnej chwili czasowej. Korekcja EEPROM: przebieg uchybów częstotliwościowych RF 

i błędy poziomów w module RF, zostaną pomierzone przed dostarczeniem urządzenia i zapamiętane w 

pamięci modułu RF. Dzięki temu niniejszy stopień może być wymieniany bez pogorszenia jego 

dokładności. 
 

Kalibracja AF: Niedokładności poziomów w wewnętrznych stopniach AF nie wpływają na dokładność 

pomiarów, dzięki temu, że są zachowane wartości poziomów w określonych granicach tolerancji. Do 

osiągnięcia powyższego jest przeznaczony specjalny test obwodów (AF CAL). W jego rezultacie w 

pamięci RAM komputera odłożone zostaną wartości korekcyjne, które kompensują odchylenie 

poziomów. 
 

Kalibracja TX/IF :Poziom IF, modulacja i demodulacja mogą być zrewidowane bardzo 

precyzyjnie w dowolnym czasie przy pomocy 20-MHz sygnału kalibrującego (CAL Gen). W ten 

sposób zostaje zachowana wysoka dokładność pomiarowa w ekstremalnej temperaturze lub po 

wymianie elementu składowego (np. przy pomiarach mocy selektywnej RF). 
 

SAMOKONTROLA 
 

Automatycznie uruchamiana samokontrola sprawdza liczne wewnętrzne funkcje bez żadnych innych 

środków pomocniczych. Celem jej jest lokalizacja defektów pewnej grupy elementów składowych. 

Przy dalszych sprawdzeniach jest możliwe dodatkowe połączenie, generatora testującego na wejście 

IF, kontrola regulacji poziomu wyjściowego i częstotliwości wyjściowej oraz sprawdzenie sterowania 

samokontrolą.  
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WPROWADZENIE 
 

 

 

Rozdział 10 zarezerwowany jest na dokumentację opcji programowych. Kiedy zamówisz dowolną opcję 

programową, to razem z nią dostaniesz odpowiednią dokumentację. Należy wpiąć ją do tego rozdziału. 

 
 

 

W spisie treści znajdziesz wszystkie dostępne opcje programowe, które może zawierać Rozdział 10. 

Zaznacz właściwe pole w spisie treści, jeżeli dodałeś do instrukcji obsługi dokumentację opcji 

programowej.  



 

 

WCZYTYWANIE I URUCHAMIANIE PROGRAMÓW 

SYSTEMOWYCH 
 

 

 

Przed rozpoczęciem pracy z programem systemowym opcji programowej, należy wczytać program 

systemowy z karty pamięci do pamięci głównej (RAM) Testera Komunikacyjnego. Jednocześnie w 

pamięci RAM może być zapisany tylko jeden program systemowy (zobacz Rozdział 8, "Maska 

MEMORY"); pozostaje on w niej dopóki nie zostanie skasowany, wczytany inny program systemowy 

lub wykonane całkowite wyzerowanie systemu. Kiedy Tester Komunikacyjny zostanie wyłączony lub 

wystąpi przerwa w zasilaniu, to program systemowy znajdujący się w pamięci RAM mimo to zostanie 

zachowany. 
 

Programy systemowe mogą być wczytywane bezpośrednio lub pośrednio . Sposób pośredni polega na 

wykorzystaniu do tego celu maski MEMORY i z tego powodu jest on opisany w Rozdziale 8, 

"Wczytywanie programów systemowych". Szybszą metodą jest sposób bezpośredni opisany w 

kolejnych krokach poniżej: 
 

Wczytanie i automatyczne uruchomienie 
programu systemowego z karty pamięci 

 Uruchomienie programu systemowego, który 
jest już w czytany 

1. Umieść kartę pamięci w gnieździe.  1. Wywołaj dowolną maskę podstawową i 
naciśnij przycisk <SYSTEM>. 

2. Wywołaj dowolną maskę podstawową i 
naciśnij przycisk <SYSTEM>. Tester 
Komunikacyjny rozpocznie wczytywanie 
programu (wyświetlany jest komunikat 
LOADING PROGRAM). 

 2. Jeżeli żaden inny test systemowy do tej pory 
nie pracował (np. tester selektywnego 
wywołania), to zostanie wyświetlona maska 
programu systemowego. 

3. Po wczytaniu programu zostanie wyświetlona 

maska programu systemowego. 
 3. Jeżeli maska nie zostanie wyświetlona, to 

otwórz menu SYSTEM i wybierz ostatnią 

opcję (wczytanie programu systemowego). 

 

Programy systemowe automatycznie wprowadzają STABILOCK 4015 w żądany tryb pracy. Tak więc 

program, który potrzebuje Syntezatora DTJPLEX może być wczytany przykładowo z maski 

podstawowej RX. Przełączenie na DUPLEX zostanie wykonane automatycznie natychmiast po 

wyświetleniu maski programu systemowego. 
 

Programy systemowe zwracają się do menu NoL/U i automatycznie dopasowują wartości tam 

ustawione do potrzeb. W przypadku testu ręcznego, zawsze należy sprawdzić, czy wartości wybrane w 

tym menu są poprawne. 
 

BŁĘDY PODCZAS WCZYTYWANIA _________________________________________________  

Jeżeli podczas wczytywania zostanie wykryty błąd (np. błędna suma kontrolna, brak opcji sprzętowej), 

to operacja wczytywania zostanie przerwana i wygenerowany zostanie podwójny sygnał dźwiękowy. 

Następnie wywoływany jest wybrany w menu SYSTEM test systemowy. Za pomocą <HELP> można 

otworzyć okno informacyjne opisujące przyczynę błędu.  



 

 

USUWANIE PROTEKCJI ZAPISU __________________________________________________  

Podczas pracy z programem systemowym, karta pamięci powinna pozostać w gnieździe STAB-

BŁOCK 4015, a jej protekcja zapisu powinna być wyłączona (Rys.). Wówczas dowolne zmiany 

parametrów testu ustawione w trakcie testu będą automatycznie zapisane na karcie pamięci i nie będą 

musiały być ponownie ustawiane przy ponownym uruchomieniu programu systemowego. Jeżeli 

protekcja zapisu jest włączona lub karty nie ma w gnieździe Testera Komunikacyjnego, to nowe 

parametry nie będą zapamiętane.  
s 
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