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"Az „Antenna Analyzer plus” egy több funkciós, a rádióamatőr tevékenység során jól 

használható mérőműszer. Mérete lehetővé teszi, hogy könnyedén magunkkal vigyük 

akár kitelepülésre is, a panel mérete 115mmx75mm 

és egy kicsi dobozba került elhelyezésre, így mérete 

bedobozolva sem haladja meg a 125x80x25 mm-t.  Fő 

funkciója a két pólusok mérésére szolgáló 

rádiófrekvenciás 

impedanciamérő, 

az úgynevezett 

antenna analizátor, 

amely segítségével 100KHz-től 200MHz-ig ill. 

425MHz-től 445MHZ-ig tudunk fázis helyes 

komplex impedancia mérést végezni az 

antennáinkon. Az eredményeket pedig a részletes 

adatok mellett grafikonon is megtekinthetjük. Az 

antennánk részletes paramétereinek mérése mellett 

tartalmaz még 

induktivitás és 

kapacitás mérőt is, 

amellyel akár 10nH-

től vagy 1 pF-tól 

tudunk 

alkatrészeket mérni. Valamint van spektrum 

display funkciója is, amellyel az adónk kimenő 

spektrumát és frekvenciáját ellenőrzizhetjük a 

100KHz-től 200MHz-ig ill. 425MHz-től 445MHz-ig 

terjedő frekvencia tartományban. Az új verzióba beépítésre került a szűrők mérését  

lehetővé tevő funkció is. Továbbá tartalmaz a műszer egy kétcsatornás szignál 

generátort is, amellyel 100Hz-től 200MHz-ig ill. 425MHz-

től 445MHz-ig tudunk színusz jelet előállítani. A frekvenciát 

1Hz felbontással szabadon be tudjuk állítani a független 

két csatornán, sőt a 

csatornák jeleinek 

egymáshoz 

viszonyított fázisát is 

tudjuk szabályozni 0-

360 fok között 1 fokos 

lépésekben. Talán a 

legérdekesebb része a 

műszernek a vezérlés 

és a mérési eredmények 

megjelenítése. Magán a műszeren nincsenek kezelőszervek és kijelző, így azt akár 

közvetlenül elhelyezhetjük az antenna talppontjánál és a mérést akár 50m távolságról 

is vezérelhetjük, valamint kiértékelhetjük a mérési eredményeket. Ez úgy válik 

lehetővé, hogy a műszert bármilyen WIFI kompatibilis eszközről vezérelhetjük, 

amelyre telepítve van egy internet böngésző. Ez lehet notebook, tablet vagy akár 

egy okos telefon is, továbbá az alkalmazott megoldás „platform” független is, ezért nem 

érdekes, hogy az eszközön Windows, Linux, Android vagy iOS operációs rendszer fut. 



 
 

TECHNIKAI ADATOK: 

Verzió 1. 

Szintézer: DDS 1Hz felbontással Energiaellátás: 3.7V/1500mA Li-Ion Battery 

Frekvencia tartomány: 100KHz - 200MHz Működési idő: ~4.5 hours 

Fázis:   0° – 360° Töltés:  5V/400mA 

Mérési tartomány: Töltési idő:  ~4 hours 

Komplex impedancia: 1Ω – 1000Ω Interfész: 802.11g Wi-Fi certified  

  transceiver 

Fázis:   -90° - 90° AD átalakító: 12bit 

Kapacitás:  1pF – 10nF Méret:  125x80x25 mm 

Induktivitás:  10nH – 100uH Súly:  170g akkumulátorral 
 

 

Verzió 2.  

Szintézer: DDS 1Hz felbontással Energiaellátás: 3.7V/1800mA Li-Ion Battery 

Frekvencia tartomány: 100KHz - 200MHz 

425MHz - 445MHz 

Működési idő: ~5 hours 

Fázis:   0° – 360° Töltés:  5V/400mA 

Mérési tartomány: Töltési idő:  ~4.5 hours 

Komplex impedancia: 1Ω – 1000Ω Interfész: 802.11g Wi-Fi certified  

  transceiver 

Fázis:   -90° - 90° AD átalakító: 16bit 

Kapacitás:  1pF – 10nF Méret:  125x80x25 mm 

Induktivitás:  10nH – 100uH Súly:  175g akkumulátorral 

ELŐLAP: 

 

A: Bekapcsoló 

B: Töltő csatlakozó. A töltést kikapcsolt állapotban kell elvégezni! 

C: Töltésjelző LED 

D: Bekapcsolt állapotot jelző LED 

E: Foglaltság jelző LED 

F: Antenna csatlakozó, szűrő meghajtása és a szignálgenerátor 1-es csatorna 

kimenete 

G: A szűrő kimenetének mérése és a szignálgenerátor 2-es csatorna kimenete 



 
 

Figyelmeztetések: 

- Az antenna analizátorhoz való csatlakoztatás előtt rövidre kell zárni az antenna 

csatlakozóját, evvel biztosítva, hogy ne legyen az antenna elektrosztatikusan 

feltöltődve. 

- Ne csatlakoztassa az antennát az antenna analizátorhoz viharos időben. 

- Ne hagyja az antennát az antenna analizátorra csatlakoztatva a mérések után. Az 

elektrosztatikus feltöltődések kikapcsolt állapotban is sérüléseket okozhatnak az 

antenna analizátor elektronikájában. 

- Ne csatlakoztassa az antenna analizátort közvetlenül adó-vevő vagy 

teljesítményerősítő RF kimenetéhez. Az adó-vevő vagy teljesítményerősítő kimenő 

teljesítménye tönkreteszi az antenna analizátor elektronikáját. 

- Ellenőrizze a töltő helyes polaritását mielőtt saját külső áramforrást csatlakoztat az 

antenna analizátor töltés bemenetéhez. A fordított polaritású töltőáram tönkreteszi 

az antenna analizátor elektronikáját. 

 

A vezérlő eszközzel szemben támasztott követelmények: 

- WIFI 802.11g kompatibilis eszköz 

- Operációs rendszer internet böngészővel 

/Windows 7 vagy újabb, vagy Android 4 vagy újabb, vagy iOS7 vagy újabb, 

linux (nem tesztelt)/ 

 

Kommunikációs paraméterek: 

- WIFI SSID: Analyzer http://192.168.1.1 

- Jelszó (WEP - 13 karakter): antenna123456 

- Web-cím az internet böngészőben: http://192.168.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FUNKCIÓK 

Antenna analizátor: 

 

A: Válasszon egy sávot vagy gépelje be a méréshez szükséges középfrekvenciát a 

beviteli mezőbe 

B: Állítsa be a méréshez szükséges sávszélességet 

C: Itt választhatja ki a frekvenciahangoló gomb funkcióját és a lépésközt 

D: Frekvenciahangoló gomb. A hangoló gomb alkalmazásával is beállíthatja vagy 

módosíthatja a középfrekvenciát vagy a sávszélességet 

E: Válassza ki azt a mért értéket, amit majd a „kék” grafikonon szeretne látni 

F: Válassza ki azt a mért értéket, amit majd a „piros” grafikonon szeretne látni 

G: Nyomja meg a „START” gombot és várja meg az eredmény kijelzését 

H: Olvassa le az eredményt a grafikonok alapján 

I: Kattintson a grafikon azon pontjára, ahol szeretné látni a részletes eredményeket 

J: Kicsinyítés funkció kiválasztási gombja 

K: Nagyítás funkció kiválasztási gombja 

L: Kattintson a sáv azon pontjára, ahol szeretné nagyítani vagy kicsinyíteni a grafikont 

M: Gépelje be a mérés elnevezését. A „SAVE” gomb megnyomásakor ezzel a névvel 

kerül a mérés elmentésre 

N: Nyomja meg a „SAVE” gombot, ha szeretné a mérés eredményét elmenteni 

O: Nyomja meg a „LOAD” gombot, ha szeretné egy mérés eredményét betölteni 

P: Az akkumulátor töltöttségi szintjének és aktuális értékének kijelzője 

Q: Nyomja meg a „Smith Chart” gombot ha szeretné megtekinteni a mérési eredményt 

a Smith diagramon 



 
 

Smith diagram: 

 

 

A: Olvassa le a mérési eredményt a diagramról 

B: Mérési adatok automatikus elemzésének az eredménye:  

- minimum SWR érték a mérési tartományban és a hozzátartozó frekvencia 

- Komplex impedancia értéke a minimum SWR értéknél (Z) 

- Sávszélesség alsó frekvenciája (Flow) 

- Sávszélesség felső frekvenciája (Fhigh) 

- A mért antenna sávszélessége (BW) 

- A mért antenna jósága (Q) 

C: Nyomja meg a „FREQ GRAPH” gombot a frekvencia grafikonhoz való visszatéréshez 

vagy állítson be új mérési paramétereket és indítson új mérést a „START” gomb 

megnyomásával 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SIMPLE (mérés egy konkrét kiválasztott frekvencián): 

 

 

 

A: Válasszon egy sávot vagy gépelje be a méréshez szükséges frekvenciát a beviteli 

mezőbe 

B: Válassza ki a frekvenciahangoló gomb lépésköz értékét 

C: Frekvenciahangoló gomb. A hangoló gomb alkalmazásával is beállíthatja vagy 

módosíthatja a mérési frekvenciát 

D: Nyomja meg a „START” gombot és várja meg az eredmény kijelzését 

E: Olvassa le a mérési eredményeket 

F: Az akkumulátor töltöttségi szintjének és aktuális értékének kijelzője 

G: Nyomja meg a „BACK” gombot a fő oldalra való visszalépéshez 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

L/C (induktivitás és kapacitásmérő): 

 

 

 

A: Kövesse a képernyőn látható utasításokat és nyomja meg a „START” gombot 

B: Olvassa le a mérési eredményt 

C: Az akkumulátor töltöttségi szintjének és aktuális értékének kijelzője 

D: Nyomja meg a „BACK” gombot a fő oldalra való visszalépéshez 

 

Tippek és trükkök: A pontos kapacitás vagy induktivitás mérés érdekében mindig a 

mérendő alkatrész csatlakozási pontjában kalibrált műszerrel mérjen. Például: 

készítsen egy nagyon rövid koax kábelt egyik végén a műszerhez való csatlakozásra 

alkalmas csatlakozóval, a másik végét blankolja meg  (ide kell majd csatlakoztatni a 

mérendő kapacitást vagy induktivitást) és a koax kábel nyitott végénél kalibrálja a 

műszert az OSL (nyitott, rövidre zárt és 50 ohm-al lezárt) módszerrel, majd a koax 

kábel végére csatlakoztassa a kapacitást vagy az induktivitást, csak az alkatrészek 

saját kivezetését (azt is a lehető legrövidebbre vágva) használva. Majd indítsa el a 

mérést. 

Ne felejtse el a mérés után a (koax kábel nélkül) újra kalibrálni a műszert vagy az 

eredeti (default) kalibrációt visszatölteni mielőtt újra antennát mérne!   

 

 



 
 

SPECT (spektrum kijelző): 

 

 

 

A: Válasszon egy sávot vagy gépelje be a méréshez szükséges középfrekvenciát a 

beviteli mezőbe 

B: Állítsa be a méréshez szükséges sávszélességet 

C: Itt választhatja ki a frekvenciahangoló gomb funkcióját és a lépésközt  

D: Frekvenciahangoló gomb. A hangoló gomb alkalmazásával is beállíthatja a 

középfrekvenciát vagy a sávszélességet 

E: Nyomja meg a „START” gombot és várja meg az eredmény kijelzését, a mérések 

automatikusan folytatódnak. Nyomja meg a „STOP” gombot a mérés megállításához 

F: Olvassa le az eredményt a grafikonról. 

G: Az akkumulátor töltöttségi szintjének és aktuális értékének kijelzője 

H: Nyomja meg a „BACK” gombot a fő oldalra való visszalépéshez 

 

Figyelmeztetés: Ne csatlakoztassa az antenna analizátort közvetlenül adó-vevő 

vagy teljesítményerősítő RF kimenetéhez. Az adó-vevő vagy teljesítményerősítő 

kimenő teljesítménye tönkreteszi az antenna analizátor elektronikáját!!! 

Használjon „mérővevő” antennát (akár egy rövid vezetéket). 



 
 

SIGNAL (szignál generátor): 

 
 

A: Az 1-es csatorna be- vagy kikapcsolására szolgáló gombok 

B: A 2-es csatorna be- vagy kikapcsolására szolgáló gombok 

C: Állítsa be a két csatorna közötti fázis értékét 

D: Gépelje be az 1-es csatorna frekvencia értékét a beviteli mezőbe 

E: Gépelje be a 2-es csatorna frekvencia értékét a beviteli mezőbe 

F: Offset funkció kiválasztási gombjai (az 1-es csatorna részére) 

G: Offset funkció kiválasztási gombjai (a 2-es csatorna részére) 

H: Gépelje be az 1-es és 2-es csatorna offset frekvencia értékeit a beviteli mezőkbe 

I: Válassza ki a hangoló gombhoz tartozó kívánt lépésközt 

J: Válassza ki a hangoló gombhoz tartozó kívánt funkciót 

K: Hangoló gomb. A hangoló gomb segítségével beállítható vagy módosítható a kívánt 

frekvencia vagy fázis értéke 

L: Zár funkció be- vagy kikapcsoló gomb. Segítségével összekapcsolható az 1-es és a  

2-es csatorna és amikor a hangoló gombbal változtatjuk a frekvencia értéke 

mindkét csatorna értéke ugyanazon frekvencia értékkel fog megváltozni 

M: Az akkumulátor töltöttségi szintjének és aktuális értékének kijelzője 

N: Nyomja meg a „BACK” gombot a fő oldalra való visszalépéshez 



 
 

FILTER (szűrő átviteli karakterisztika mérés): 
 

 

A: Válasszon egy sávot vagy gépelje be a méréshez szükséges középfrekvenciát 

B: Állítsa be a méréshez szükséges sávszélességet 

C: Itt választhatja ki a frekvenciahangoló gomb funkcióját és a lépésközt 

D: Frekvenciahangoló gomb. A hangoló gomb alkalmazásával is beállíthatja vagy 

módosíthatja a középfrekvenciát vagy a sávszélességet 

E: Nyomja meg a „START” gombot és várja meg az eredmény kijelzését 

F: Az akkumulátor töltöttségi szintjének és aktuális értékének kijelzője 

Mérési adatok automatikus elemzésének az eredménye: 

G: Alsó határfrekvencia (-3dB) és a hozzátartozó csillapítás érték 

H: Felső határfrekvencia (-3dB) és a hozzátartozó csillapítás érték 

I: Szűrő középfrekvenciája 

J: Szűrő sávszélessége 

K: Beiktatási csillapítás értéke 

L: Szűrő átviteli karakterisztikája (kék grafikon) 

M: -3dB-es szint (piros vonal) 

N: Kattintson a grafikon azon pontjára, ahol szeretné látni a csillapítás pontos értékét 

O: Gépelje be a mérés elnevezését.  

P: Nyomja meg a „SAVE” gombot, ha szeretné a mérés eredményét elmenteni 

Q: Nyomja meg a „LOAD” gombot, ha szeretné egy mérés eredményét betölteni 

R: Nyomja meg a „BACK” gombot a fő oldalra való visszalépéshez 



 
 

SETUP (beállítások, kalibráció): 

                     
 

A: Az eredeti (default) impedancia kalibráció visszatöltése 

B: Impedancia kalibráció. A műszer az ismert OSL (open - nyitott, short -  rövidre zárt, 

load - 50 ohm-al lezárt) módszerrel kalibrálható. A „load” impedanciának 50 ohm-

nak kell lennie. A kalibráció elvégzéséhez kövesse a képernyőn látható utasításokat. 

C: Szűrő mérő modul kalibrálása. A kalibráció elvégzéséhez kövesse a képernyőn 

látható utasításokat. 

D: Az eredeti (default) frekvencia kalibráció visszatöltése 

E: Frekvencia Kalibráció. Nyomja meg a „START” gombot, amellyel bekapcsolja a teszt 

frekvenciát a 2-es csatorna kimeneten (CH2) 

F: Mérje meg egy pontos frekvenciamérővel a 2-es csatorna (CH2) kimenő jelének 

frekvenciáját és írja be a mért értéket Hz-ben a beviteli mezőbe 

G: Nyomja meg a „SAVE” gombot az új kalibráció elmentéséhez 

H: WIFI beállítások. Írja be az új WIFI-SSID elnevezést a beviteli mezőbe. Ha üresen 

hagyja a beviteli mezőt az előző WIFI-SSID megmarad. 

I: Írja be az új jelszót a beviteli mezőbe. A jelszónak 13 karakter hosszúnak kell lennie 

(csak az angol ABC betűit és számokat használjon) 

J:  Nyomja meg a „SAVE” gombot az új WIFI-SSID és/vagy az új jelszó elmentéséhez 

K: Nyomja meg a „BACK” gombot a fő oldalra való visszalépéshez 

További információkkal szívesen állok rendelkezésre, keressen meg e-mail-en: 

hg7an.zoli@gmail.com 

WWW.HG7AN.COM 

mailto:hg7an.zoli@gmail.com

