
Audio Teszt Műszer Serial parancsok 
- leánykori nevén Audio Vector Network Analyzer – 

- készült a 0.87 verzió nyomán HA3HZ által 2022-04-26  Rev.2  - 

 
A fejlesztések során név változáson esett át az AVNA1 néven megismert audio analizátor. 

A bővítések során az Audio Impedance Measurement (AIM) és Audio Transmission Measurement (ATM) 

mellett Audio Vector Voltmeter (VVM), Audio Spectrum Analyzer (ASA), Audio Signal Generators 

(ASG) beépítése történt meg. Ezek a bővítések a firmware fejlesztésével történtek. 

 

A hardware csatlakozási pontjai a következők: 

- Z low output (50 Ohm) BNC csatlakozó 

- Z unknow (5K Ohm és 50 Ohm) képernyőn történő választással 

- T transmission  (1M Ohm|| 25pF és 50 Ohm) kapcsolóval választás 

 
A parancsokat az USB soros hivatkozás adja meg a Teensy 3.6 kártyára . A Teensy a fogadó számítógép 

számára „soros eszközként” jelenik meg. Mint ilyen, a Teensy-t egy külső programmal lehet vezérelni 

grafikonok készítéséhez és hasonlókhoz . A kézi vezérléshez hasznos lehet az „Arduino Serial Monitor ”, 

amelyet az Arduino IDE-ből lehet elérni a COMx (Teensy 3.6) serial porton az „Eszközök” menü alatt.  

Ez a monitor (terminál) támogatja a CTRL-C másolást, és az adatok így gyűjthetők. 

 

 

 
 

Az első bejelentkezéskor más lefutottak a Teensy-től érkező válaszok, ezért az USB csatlakozást 

megszakítjuk és ismét csatlakozunk a számítógéphez USB-n keresztül, hogy láthassuk a választ.  

Használja az „NL és CR” gombot. 



 

Az AVNA összes parancs formátuma  

 
CMD param1 param2…  

ahol a CMD egy vagy több karakterből áll, és a paraméterek száma változó. Csak a NAGYBETŰK 

érvényesek a CMD mezőbe. Hibaellenőrzés nem történik meg a paramétereken. Ha öt paraméter 

megengedett, és csak az első kettőt kell beállítani, akkor az utolsó hármat nem kell elküldeni. A határoló is 

szóközként jelenik meg, de vesszők is használhatók. A kézi bevitelhez használt általános parancsokhoz egy 

karakteres parancsikonok tartozik. Például a FREQ és az F ekvivalensek. Az első szám a NULLA. 

 

 

Beállítási parancsok 

 
PARAM1 num refR50 refR5K  
Ezzel a paranccsal lehet beállítani a „pontos” a két referencia-ellenállás (refR50 és refR5K) értékeit, ha 

ismertek. A refR50 és refR5K alapértelmezés szerint az 50,00 ohm és 5000,00 ohm tervezési értéke.  

A paraméter száma 0 vagy 99. A 0 érték azt eredményezi, hogy az ellenállás referenciaértékei a két 

paraméterértékre, a refR50-re és refR5000-re lesznek beállítva.  A 99-es számérték okozza  

MINDEN EEPROM értéket az alapértelmezettre kell állítani, beleértve az alábbi PARAM2-t is.  

Óvatosan használja a 99-es értéket. Példa erre a „PARAM1 0 50.22 5017.3”, amely beállítja a két 

referenciaértéket a refR50 és refR5K -t 50,22 és 5017,3 Ohmra.  

PARAM1 követés nélkül paraméter az aktuális két referencia-ellenállás értékét adja vissza. 

 
PARAM2 capInput resInput capCouple seriesR seriesL  
Szolgálja az impedancia mérések korrekciós tényezőinek megváltoztatását. 

Például:  "PARAM2 37.0 1000000.0 0.22 0.07 20.0" 

[egységek]       pF          Ohm       uF     Ohm nH 

 

beállítja a bemeneti sönt kapacitását, a sönt ellenállását, a csatolókapacitást, 

töltő ellenállást és töltő induktivitást.  

Megjegyzés: 

 capInput a legtöbb esetben  változó és egyszerűen a ”PARAM2 34.8”-al módosítható. 

Az aktuális értékek megtekintéséhez írja be a PARAM2 parancsot  paraméterek nélkül. 

 

TUNEUP n  
A beállításhoz használt parancsok (n = 1, 2, 3, 4, 5 vagy 6) halmaza. 

Beállítási időpontban vagy amikor ellenőrizni kell az értékeket. Ezek a olyan értékek, amelyek korrigálják 

az áramkör „kóbor” alkatrészeit az impedanciamérés pontosságának javítása érdekében.  

 

Ez a parancs csak a soros porton keresztül érhető el (nincs érintőképernyő).  

Manuálisan van irányítva, mivel rövidzárat és alkatrészeket valamint nyitott csatlakozást kell beállítani.  

Ezek a mérések határozzák meg azt az értéket, amelyeket a két parancs, a PARAM1 és a PARAM2 felsorol 

(nem számítva a nem kritikus 0,22 uF csatolókondenzátort).  

A szándék az, hogy a TUNEUP 1-től TUNEUP 5-ig használjuk sorrendben.  

(Lásd a hangolás elvégzéséről szóló külön leírást.)  

A TUNEUP  család a következőket tartalmazza: 

 

A TUNEUP „n” nélkül kinyomtatja ennek az eljárásnak az összefoglalását. 

TUNEUP 1 rövidre zárt Z kapcsokon méri a kóbor ellenállást és induktivitást (sorozatR és sorozatL). 



 

TUNEUP 2 R50  
(1) keressen egy 50 ohm körüli ellenállást, (2) a lehető legpontosabban mérje meg ennek az ellenállásnak a 

tényleges ellenállás értékét (Ohmban), (3) majd futtassa a TUNEUP 2 R50-et;  

írja be a ténylegesen mért értéket (ami valószínűleg nem lesz pontosan 50 Ohm) a R50 helyett. 

 
TUNEUP 3 R5K  
(1) keressen egy 5000 ohm körüli ellenállást, (2) a lehető legpontosabban mérje meg ennek az ellenállásnak 

a tényleges ellenállását (Ohmban), (3) majd futtassa a TUNEUP 3 R5K programot;  

az aktuális mért érték megadása (ami valószínűleg nem lesz pontosan 5000 Ohm) a R5K helyett. 

 

 TUNEUP 4 nyitott Z kapcsokkal a belső ellenállás értéket méri (~1 MOhm) és a bemeneti kapacitást 

(resInput & capInput). 

 

TUNEUP 5 hatására a mért érték állandóvá válik. 

 

TUNEUP 6 visszaáll az eredeti értékre, melyeket korábban használtak 

 

Bármelyik lépés elhagyható, pl. ha nem áll rendelkezésre precíz 50 Ohm körüli ellenállás.  

De fontos a növekvő sorrend 1-től 5-ig - abban például, hogy az 5000 Ohmos referencia értéke befolyásolja 

hogy a nyitott áramkör hogyan válaszol. 

 

Elérhető parancsok: (itt abc sorrendben) 

 
ANNOTATE 0 vagy 1, A 0 vagy A 1 

 A válaszok tartalmazhatnak (1) vagy nem (0) kommenteket a soros kommunikáció során.  

 

BAUD, B 
Ne használja. Az USB-n keresztüli összes USB-kommunikáció sebessége 12 MBits / sec  

 

CAL, C 
Nincs szükség paraméterekre.  

Ez a Z vagy T mérések azonnali kalibrálása egyetlen frekvencián vagy mind a 13 sweep frekvencián. 

Ennek követnie kell a FREQ vagy SWEEP és a ZMEAS vagy  TRANSMISSION utasításokat a megfelelő 

kalibráláshoz. Ennek a parancsnak a RUN előtt kell lennie. Ne feledje, hogy az impedancia CAL-ja esetén a 

komponens csatlakozások a helyükön maradhatnak, de az átviteli mérésekhez referenciaútra van szükség a 

megfelelő kalibráláshoz. 

 
CALDAT  
Jelenleg nem használatos.  

 

CALSAVE nc  
NanoVNA-Saver használata esetén ezt a lépést egy új soros parancs hajtja végre.  

Az nc-nek három értéke van (0  1  2) és az első kettőt két külön soros parancsban kell használni: 

0 = impedance     legjobban az impedancia csatlakozón lévő 50 ohmos ellenállással mérhető. 

1 = transmission  csatlakoztassa a bemenetet és a kimenetet úgy, hogy az átviteli port kapcsolója 50 Ohm. 

2 = print the variable point plus the 13 1-2-5 points.   A tárolt kalibrált adatok visszaolvasása. 

 

DELAY ms, D 
Delay késleltetést állít be az ismételt futtatások között (lásd RUN parancs).  



A Delay ms paraméter a késleltetés mértéke milliszekundumban.  

Ez a soros kapcsolaton keresztüli mérésekre vonatkozik, és nem az érintőképernyőre.  

 
FREQ f, F f 
Mindkettő a méréseket egyetlen (nem sweep) frekvenciára állítja.  

A frekvencia f-re van állítva, amely lehet egész szám vagy tízes szám 10 és 40000 között.  

Az f paraméter a 100.0-t és a 100-at azonosnak tekinti.  

Az elért frekvencia kissé eltérhet az f-től, hogy biztosítsa a szorzó kimenetek megfelelő átlagolását.  

 

INSTRUMENT instr 
Kezdetben csak egy Vector Network Analyzer volt.  

Később Vektoros VoltMérővel (VVM) és spectrum analizátorral (ASA) bővült.  

Sorozaton túl vezérlővel a három közül bármelyiket kiválaszthatjuk ezzel a paranccsal: 

 

 INSTRUMENT -9 nem választ, csak a Műszer kezdő képernyőjét mutatja. 

 INSTRUMENT 0 kiválasztja az AVNA-t (AIM) 

 INSTRUMENT 1 kiválasztja a Vektoros VoltMérőt (VVM) 

 INSTRUMENT 2 kiválasztja a spectrum analizátort. (ASA) 

 INSTRUMENT 3  kiválasztja a bemenet kalibrálását 

 INSTRUMENT 4 kiválasztja a kimenet kalibrálását 

 INSTRUMENT 5 kiválasztja az érintőképernyő kalibrálását 

 

Vegye figyelembe, hogy nincs jelgenerátor vagy zajgenerátor választó.  

Ezek soha nem adnak ki kimenetet az AVNA kiválasztásakor, és mindig rendelkezésre állnak a másik két 

műszerhez, így nincs szükség választóra.  

Az INSTRUMENT parancs nem módosítja a műszer beállításait.  

Csak lehetővé teszi, hogy a vezérlés egyszerre csak egy műszeren legyen. 

 

LINLOG rs ts rd td 
megváltoztatja a soros monitor kimeneteihez vagy az érintőképernyőre használt egységeket.  

A LINLOG-ot követő négy szám a parancskészlet: 

 

rs=0  Reflexiós együttható sorosra dB-ben és fázis fokban 

rs=1  Reflexiós együttható sorosra nagyságrendben (0,1) és fázis fokban 

rs=2  Reflexiós adatok sorosra, mint egyenértékű párhuzamos szuszceptancia soros impedanciája 

 (lásd a SERPAR parancsot) 

ts=0  Soros átviteli adat dB-ben, fázis fokban 

ts=1  Soros átviteli adatok nagyságrendben és fázis fokban 

rd=0  Az érintőképernyő tükrözési együtthatója dB-ben, a fázis pedig fokban  

rd=1  Az érintőképernyő tükrözési együtthatója nagyságrendben (0,1) és fázisban fokban  

rd=2  Reflexiós adatok az érintőképernyőre, mint egyenértékű soros impedancia és párhuzamos 

szuszceptancia  

td=0  Adatátvitel az érintőkijelzőre dB-ben, fázisban fokban 

td=1  Adatok átvitele az érintőképernyőre nagyságrendben és fázisban fokban 

 

Az alapértelmezés az eredeti értékek, a visszafelé kompatibilitás érdekében: LINLOG 2 1 2 0. 

A rövid parancsok akkor működnek, ha nem szeretné megváltoztatni az érintőképernyőt.  

Például a LINLOG 0 csak dB-ben adja ki a soros kimenetet és az impedancia fokait. 

A LINLOG parancs paraméterek nélkül visszaadja az aktuális beállításokat, például a LINLOG 0 0 értéket. 

A beállítások az EEPROM-ban vannak elmentve, így túlélik az áramellátás hiányát. 

Ez számos soros kimenetet tesz elérhetővé.  



Például azért 200 uH-s induktor impedancia mérése 10 kHz-en: 

 

LINLOG 0 0 esetén: a soros monitor egy soros sort mutat: 

10000.000 Hz 

Visszatérési veszteség = 0,486 dB 

Fázis = 150,74 

 

LINLOG 1 0 esetén: a soros monitor egy soros sort mutat: 

10000.000 Hz 

Reflexiós együttható = 0,94565 

Fázis = 150,74 

 

LINLOG 2 0 esetén: a soros monitor egy soros sort mutat: 

10000.000 Hz 

Sorozat RX: R=1,494 X=13,042 L= 207,6uH Q=8,73 

10000.000 Hz 

Párhuzamos GB: G=0,008667760 B=-0,075683906 R= 115,37 

L = 207,6 uH Q = 8,73 

 

LINLOG 2 0 és SERPAR 1 0 esetén a soros monitor kihagyja a érzékenység: 

10 000 000 Hz sorozatú RX: R = 1,494 X = 13,042 L = 207,6 uH 

Q=8,73 

Ha a kimenetet egy program olvassa be, akkor nem szeretné látni az összes kommentárt.  

Ha ezt az ANNOTATE 0 leállítja, az adatok a mezők vesszővel lesznek elválasztva,  

amivel a táblázatok elégedettek. 

Például a „LINLOG 1 0” induktormérés így néz ki, mint 10000.000,0.94565,150.74.  

A második szám vezérli az átviteli formátumot hasonló módon, de az opciók csak 0 vagy 1. 

 

LOAD, L  
Nincs szükség paraméterekre. Kiegészíti a SAVE-et, és lekéri a beállításokat az EEPROM-ból.  

Erre ritkán van szükség.  

 

PARAM1 num refR50 refR5K  
Ilyen például a "PARAM1 0 50.22 5017.3", ahol a "0" jelentése "alapértelmezés".  

A 99-es értékre állítva az ALL EEPROM értékek az alapértelmezettek lesznek.  

A visszaállításhoz a következő két paramétert figyelmen kívül hagyják és nem szükségesek.  

A 0 érték hatására a referencia ellenállás értékei a két parameter értékre kerülnek.  

A PARAM1 a következő paraméterek nélkül adja vissza az aktuális két referenciaellenállás értékét.  

 

PARAM2 capInput resInput capPar sorozatR sorozatL  
A korrekciós tényezők változását szolgálja az impedancia mérésekhez.  

 

Például:  "PARAM2 37,0 1000000,0 0,22 0,07 20,0"  

                                   pF       Ohm        uF    Ohm   nH egységekkel  

beállítja a bemeneti sönt kapacitását, a sönt ellenállását, a csatoló kondenzátort, az töltő ellenállást és az 

töltő induktivitást.  

Megjegyzés: a capInput a legvalószínűbb változtatható elem, és egyszerűen megváltoztatható a 

következővel: "PARAM2 34.8"  

Az aktuális értékek megszerzéséhez írja be a PARAM2 –t paraméterek nélkül  

 

 



POWER, P 
Nincs szükség paraméterekre. Ez az átviteli mérések teljesítményfrekvenciája egyetlen frekvencián.  

A megvalósítás megvan, bár nincs alaposan tesztelve. ‘Starting Power Sweep’    Dokumentáció jön. 

 

RUN n, R n 
Mindkettő a kiválasztott mérés bekövetkeztét okozza, akár egyetlen frekvencia, akár egy teljes seprített 

mérés. A RUN n paraméter az elvégzett mérések száma.  

A RUN 0  értéke folyamatos méréssorozatot eredményez.  

Vagy az „R 1” egyetlen mérési halmaz, az „R 27” 27 beállítást és leállást végez.  

Bármely új parancs megszakítja az R parancsot, így az „R 0” nem igazán örök.  

 

RUN -2 leállít minden soros átviteli tevékenységet. 

RUN rövidíthető „R”-ként, így egyetlen trigger csak „R 1” lehet.  

A RUN parancs megegyezik a VNA által használt és az INSTRUMENT parancs a megfelelő funkcióhoz 

irányítja. 

 
SAVE, S 
 Nincs szükség paraméterekre. Ez az aktuális állapotot az EEPROM-ba menti a következő bekapcsoláshoz. 

Erre ritkán van szükség, mivel automatikus, ha egy paramétert, például a referencia impedanciát 

megváltoztatnak.  

 
SERPAR ser par  
Beállítja a kimeneti adatok típusát a Z méréshez  

A ser beállítja a soros kimenetet, a par a párhuzamos kimenet választását lásd: 

ser = 0 Ne továbbítson sorozatos R-X adatokat 

ser = 1 Sorozat R-X adatátvitel 

par = 0 Ne továbbítson párhuzamos G-B adatokat 

par = 1 Párhuzamos G-B adatok továbbítása 

Például a SERPAR 0 1 parancs a következőhöz tartozó adatokat tartalmazná 

a mért impedancia párhuzamos G-B ábrázolása. 

Az impedancia normál reprezentációja a (ser = 1) sorozat 

R ellenállás és X reaktancia által meghatározott forma sorozat.. 

Ha par = 1, a reprezentáció a matematikailag összefüggő párhuzamos konduktancia, G, és a 

szuszceptancia, B. 

Vegye figyelembe, hogy mindkettőhöz hozzáadható az „R=” általános formájú megjegyzés 

impedancia az „ANNOTATE 1” paranccsal jön létre. 

Kerülje el, hogy mind a ser = 0, mind a par = 0, mivel nem lesz kimenet a számítógépre és nem lesz 

nyilvánvaló oka. 

Hacsak SERPAR parancs nem módosítja, az egység alapértelmezés szerint a következőre áll 

SERPAR 1 1. 

 

SIGGEN index on freq ampl waveform 
A három jelgenerátor (index = 1, 2, 3), valamint a Gauss-zajgenerátor (4) paramétereinek beállítására szolgál.  

A további 4 paraméter, ahol: 

on = Kimenet állapota,   On (value 1) or Off (value 0) 

freq = frekvencia Hz-ben, például 1234.56 Hz 

ampl = peak-to-peak kimenő feszültség, például 0.2828 V 

waveform = generátor hullámforma 1 to 3. 

A lehetséges hullámformák lásd (also see https://www.pjrc.com/teensy/gui/?info=AudioSynthWaveform) 

0 selects WAVEFORM_SINE 

https://www.pjrc.com/teensy/gui/?info=AudioSynthWaveform


1 selects WAVEFORM_SAWTOOTH 

2 selects WAVEFORM_SQUARE 

3 selects WAVEFORM_TRIANGLE 

6 selects WAVEFORM_SAWTOOTH_REVERSE 

 

A SIGGEN parancs bármikor használható, de a kimenet nem jelenik meg az AVNA-nál.  

A zajgenerátor, az SG #4, csak a bekapcsolásra és az ampl-ra reagál, ezért állítson be dummy értékeket a többi 

paraméterhez. ampl az 1 szigma feszültség. 

Minden parancs a korábbi értékeket fogja használni a végén hagyott paraméterekkel.  

 

Például: 

SIGGEN 1 1 1234.56 0.1 3  // SG #1 as a triangle wave 0.1 V p-p 

SIGGEN 4 1 0.0 0.003 0     // SG #4 Gaussian White Noise, sigma = 0.003 

INSTRUMENT 2   // Spektrum analizátor (ASA) 

SPECTRUM 49 2 8   // Beállított formátum, ASA mintavételi frekvencia 24 kHz, 8 átlag 

 
 

SPECTRUM fmt sr m d of 
Ez beállítja az LCD-kijelzőt a spectrum analizátorra (ASA), lehetővé teszi az értékek RUN paranccsal történő 

olvasását, és öt paraméter beállítását teszi lehetővé: 

fmt = formátum szó. Lásd lentebb. 

sr = mintavételi frekvencia: 0 - 4 (ahol 0=6, 1=12, 2=24, 3=48, 4=96 kHz) 

m = átlagok száma (videószűrés), például 16. 

d = dB/div               pl. 10.0  csak a kijelzőn látható. 

of = eltolás dB-ben, pl. 12.5 csak a kijelzőn látható. 

 

A soros úton küldött spektrális kimenet 512 szám. Annak érdekében, hogy ezzel a nagy mennyiségű adattal 

könnyebben kezelhető legyen, léteznek formátum beállítások. Ezek egy digitális formátumú szó elemei, így a 

különböző formátumú elemekhez tartozó értékek összegzésével állíthatók be. 

 

Ahol a formátum elemei: 
1 = Vessző választók 

2 = szóköz elválasztók (vessző után is lehet) 

4 = 512-es oszlop (0 az 512-es sor) 

8 = CR-LF, nem csak LF (oszlopokhoz) 

16 = Vezető/végző '|' a teljes adathalmaz körül. 

32 = dBm, a teljesítmény nem mW 

Így például, ha az egyes elemeket dBm-ben egyetlen sorban (soron) küldjük el, függőleges sávokkal az elején és 

végén, valamint vessző választókkal, beállítjuk az fmt = 1 + 16 + 32 = 49. 

 

Az adathalmaz triggerelése ugyanaz, mint a VVM esetében, nevezetesen, 

RUN 0 folyamatos adatot választ ki. 

RUN n  n számú mérést választ ki, majd leáll. 

RUN -2 leállít minden soros átviteli tevékenységet. 

 

SCREENSAVE  n  
Ahol az 

   n = 1 Küldje el a képernyő BMP-képét az USB soros kapcsolaton keresztül az Intel Hex használatával 

   n = 2 Mentse el a BMP-képet az uSD-kártyára, pontosan úgy, ahogy az érintőképernyős paranccsal történik. 

Például a „SCREENSAVE 1<Enter>” az Intel Hex vonal átvitelét okozza. Lásd a #312  üzenetben. 

Intel Hex fájl konvertálása binárissá Windows rendszeren bővebben a #314  üzenetben. 

https://groups.io/g/AVNA1/message/312
https://groups.io/g/AVNA1/message/314


 

n=2 esetén csak akkor van soros visszacsatolás az új fájlnév formájában, ha a "VERBOSE 1" értéket adta meg. 

Különben néma.  

 

SWEEP 
 Nincsenek paraméterek. A 13 frekvenciasöprés be van állítva, de nem fut (lásd még RUN parancs). 

Frekvenciák: 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 30000, 40000 Hz  

 

sweep start stop nf  
Ez egyrészt meghatározza a mérés kezdő- és leállítási frekvenciáját, másrészt elindítja a méréseket.  

Jelenleg nincs válasz, mivel ez működik. A nanoVNA csak nf=101-et kezel, így a nanoVNA mentési 

program mindig 101 frekvenciát kér.  

Az AVNA már rugalmas minden nf-hez a 2 és 1601 közötti tartományban. 

 
TEST rys sws  
Beállítja a három relét és kapcsolót. Ezt általában nem használják mérésekhez, mivel a megfelelő relé 

beállításokat egy mérési parancs, például a ZMEAS végzi. lásd a TestCommand () fájlt az .INO fájlban  

 

TRANSMISSION refR , T refR 
Az átviteli mérést és a referencia ellenállás értékét pedig refR értékre állítja.  

Az érvényes refR értékek 50 és 5000.  

 

TUNEUP 
 // A hangolás a telepítéskor, vagy amikor a paramétereket ellenőrizni kell. Ezek azok az értékek, 

// amelyek korrigálják az áramkör "kóbor" komponenseit a pontosság javítása érdekében  

// impedanciák a szélső értékek közelében. Ez csak a soros porton keresztül érhető el és 

 // manuálisan irányított, mivel rövidzárat, csatlakozásokat és a nyitott kapcsot kell létre hozni.  

// Megjegyzés: Ez kísérleti. Általánosságban elmondható, hogy az eredmények jobbak, ha külsőleg  

// alkalmazzák számított értékek, kivéve különösen a Cin-t. Óvatosan használja ezt a parancsot, és   

// ne feledje az alapértelmezett értékek elérhetők a "PARAM1 99" címen.  

 

VERBOSE 0 vagy 1, V 0 vagy V 1 
 Az (1) esetében további információkat továbbít, ezért hiba keresés során érdemes használni. 

A (0) esetén nem küld  további információkat, melyek zavarhatják a mérési listát. 

 

VECTORVM vf poff 
Ez beállítja az LCD-kijelzőt a Vector Voltmeter (VVM) értékre, lehetővé teszi az értékek RUN paranccsal 

történő leolvasását, és két paraméter beállítását teszi lehetővé: 

vf = 1  az LCD és a soros kimenetek formátumát Volts RMS –re állítja. 

vf = 2  a formátumot dBm-re 50 Ohm-ra állítja be. 

poff  a fáziseltolás fokban, -180,0 és 180,0 között. 

 

ZMEAS refR, Z refR 
Mindkettő a mérést impedanciára, a referencia ellenállás értékét pedig refR-re állítja.  

Az érvényes refR értékek 50 és 5000.  

 

 

 

 



NanoVNA-Saver  
A NanoVNA-Saver használata előtt  elvégeztem a CALSAVE 0 és 1 méréseket, melyek az EEPROM-ban 

kerülnek tárolásra. A kalibráció megléte szükséges a használathoz.  

 

Az AVNA-t a számítógép USB-porton keresztül tápláltam, és egy 1mH induktort csatlakoztattam az 

impedancia terminálokhoz. Az Audio Test Instrument beállítása:  

- Válassza az AVNA-t 

- Állítsa be a ‘RefR’ értékét 50 Ohm-ra 

- Válassza a ‘SWEEP’-et, ahol 13 frekvencia mérése fog megvalósulni 

- Nyomja meg a ‘Meas Z’-t a képernyő alján 

- Figyelje az ‘f=  ‘ változásait az Audio Test Instrument képernyőjén. Amikor befejezte a méréseket, akkor a 

képernyőn láthatóvá válik a 7 mérés eredménye. 

 

Ha szeretné a NanoVNA-Saver-en is látni és még több jellemzőt megnézni, akkor most indítsa el  

a NanoVNA-Saver v0.2.3.0  programot.  

Én Windows 7-32 bites operációs rendszeren a Python v3.7.4-et telepítettem és a helyes működéshez a 

forrásfájlot használom. A forrásfájlban található egy ‘requirements.txt’ fájl, mely tartalmazza a NanoVNA-

Saver  helyes működéséhez szükséges információkat.  Segítség a Python és NanoVNA-Saver telepítéshez:  

Installing Python on Windows7-32 for nanoVNA-Saver.pdf 

 

Amikor a program bejelentkezett, akkor állítsa be: 

- A ‘sweep control’-nál a START = 100 Hz és a STOP = 40000 Hz frekvenciákat. 

- A ‘Serial port control’-nál látni fogja a ‘Serial port’ COMx(AVNA)-t ahol x= port száma  

- Ezt ellenőrizheti a Vezérlőpult / Eszközkezelő / Portok / Teensy USB  Serial (COMx) 

- Ekkor nyomja meg a ‘Connect to Device’ gombot, csatlakozni fog a készülék a Soros porton keresztül. 

- A csatlakozáskor elküldi a sweep parancsot és az AVNA-n látni fogja a frekvencia sweepelést. 

- Ezt követően a számítógépre küldi az adatokat, melyet grafikus formátumban láthat. 

- A ‘Display setup…’ további ablakot hoz elő, ahol a ‘Displayed charts’ lehetőséget kínál különböző 

mérések grafikus megjelenítésére. 

 

 

http://ha3hz.hu/images/download/nanovna-saver-0.2.3.0.zip
http://ha3hz.hu/images/download/Installing_Python_on_Windows7-32_for_nanoVNA-Saver.pdf


 

NanoVNA-Saver program használata esetén a parancsok: 
 

Az összes AVNA parancsot NAGYBETŰVEL, a NanoVNA-Savernek pedig kisbetűvel kell beírni.  

Ez egyszerű módot ad a dolgok rendezésére.  

Több esetben két hasonló, de eltérő parancsot kapunk, mint például a "SWEEP" és a "sweep", de minden 

nehézség nélkül.  

Tehát itt vannak az új parancsok, amelyekre az AVNA válaszol: 

 

info  
Ennek nincsenek paraméterei, a válasz pedig igen 
NanoVNA-H 

Board: AVNA + Teensy3.6 
ch> 

Az első sor egyelőre fontos, és azt gondolja a NanoVNA-Saver  programról, hogy nanoVNA-val működik. 

 

version  
Ennek nincsenek paraméterei, és a válasz igen 
v0.70.0-0-avna 

ch> 

Ez a Linux formátumú verziószáma, amelyet egy nanoVNA készített. 

 

cal  
Ennek nincsenek paraméterei, és a válasz 13 kalibrációs adatpont. Ez működik, de felülvizsgálatra szorul.  

Előtte használd a CALSAVE nc  parancsokat, akkor megkapod a memória tartalmát.  

 

capture  
Ennek nincsenek paraméterei, a válasz pedig igen 
ch> 

Ez általában képernyőképet küld a nanoVNA-ból, ami itt nem működik. 

 

frequencies  
Ennek nincsenek paraméterei, és egy tipikus válasz az 
2000 
2010 

2020 

2030 
 --- 

2990 
3000 

ch> 

Ez a sweephez használt 101 frekvencia, egész számokban kifejezve. Itt a sweep 2000-3000 Hz, de bármi lehet. 

 

sweep start stop nf  
Ez egyrészt meghatározza a mérés kezdő- és végállítási frekvenciáját, másrészt elindítja a méréseket.  

Jelenleg nincs válasz, mivel ez működik.  

A nanoVNA csak nf= 101-et kezel, így a nanoVNA mentési program mindig 101 frekvenciát kér.  

Az AVNA már rugalmas minden nf-hez a 2 és 1601 közötti tartományban. 

 

data i  
Adatátvitel kérés.  

I = 0 esetén az S11 adatokat valós és képzeletbeli formátumban küldi el szóközelválasztással.  

I = 1 esetén az S21 adatokat valós és képzeletbeli formátumban.  



Az elküldött sorok számát a sweep parancsban található nf határozza meg. 

 

resume  
Ennek nincsenek paraméterei, nincs művelet, és a válasz igen 

ch> 

 

A kalibrációs tároló megsemmisült az AVNA 0.6x-os és korábbi verzióinak kikapcsolásakor.  

Ez nem működik a NanoVNA-Saverrel, mivel az eszköz tárolt kalibrációból fut.  

Ezenkívül az AVNA esetében kényelmes lenne egy beépített alapértelmezett kalibráció, és mindkét okból 

kifolyólag hozzáadásra került.  

Ez két részből áll: először egy 13 pontos, 1-2-5 frekvencia kalibrációs pontból álló készletből és  

egy lineáris interpolációs rutinból, amely az összes frekvenciát kitölti.  

Az AVNA (részletes R-L-C modell) kalibrációs módszere miatt az egyetlen változó adat az erősítők erősítése és 

fázis illesztése. Ezek kis értékek, és lassan változnak a frekvenciával, ami jó eredményeket eredményez a 13 

pontos tárolóval. 

 

A 0.6x-os verziójú szoftverről a 0.70-re való átálláshoz meg kell mérni a 13 pontot, és el kell tárolni az 

EEPROM-ban. Ennek elmulasztása nem akadályozza meg a méréseket, mivel a névleges erősítés és a fázisérték 

előre betöltött készlete van. Ne felejtse el megtenni ezt a lépést a legnagyobb pontosság elérése érdekében.  

 

CALSAVE nc  
Ezt a lépést egy új soros parancs hajtja végre.  

Az nc-nek három értéke van (0  1  2), és az első kettőt két külön soros parancsban kell használni: 

0 = impedance        legjobban az impedancia csatlakozón lévő 50 ohmos ellenállással mérhető. 

1 = transmission    csatlakoztassa a bemenetet és a kimenetet úgy, hogy az átviteli port kapcsolója 50 Ohm. 

2 = print the variable point plus the 13 1-2-5 points.  Az EEPROM-ban tárolt kalibrált adatok visszaolvasása 

 

    Ezeknek nagyjából úgy kell kinézniük, mint ez a példa: 

. General data point (index=0): 

. 1.000000 0.000 1.000000 0.000 

. Standard data points, 10 to 40,000 Hz: 

. 1.000902 0.038 0.495994 0.823 

. 1.000362 -0.002 0.496641 0.350 

. 0.999944 -0.012 0.497170 0.116 

.    --- 9 more --- 

. 0.999362 0.552 0.497573 -0.283 
0.999064 0.732 0.498159 -0.417 
 
 

PÉLDA  a parancsokra 
Példaként az átviteli adatok pásztázott mérése, amint azt nem kézi használatra utasítja, a 

következőképpen nézhet ki: Ez 1 Hz-es lépésekkel 950 és 1050 Hz között mozog.  

Nyilvánvaló, hogy az F xxx R 1 ismétlés egy vezérlőprogram ciklust hajt végre. 

T 50 

SWEEP 

CAL 

(A mérendő eszköz csatlakoztatása az átvitelhez) 

F 950 

R 1 

F 951 

R 1 



F 952 

R 1 

. . . 

F 1049 

R 1 

F 1050 

R 1 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 


