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1. O PROGRAMIE ASTAT GTEM 
Niniejszy dokument opisuje sposób działania programu ASTAT GTEM. Program ten został 

stworzony w celu zautomatyzowania pomiarów emisji sprzętu elektronicznego, który został 

umieszczony wewnątrz komory GTEM. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego algorytmu 

korelacyjnego możliwe jest odniesienie otrzymanych wyników do pomiarów w otwartej 

przestrzeni (OATS- Open Area Test Site), która to z przyczyn wszechobecnych zakłóceń obcych 

(czyli takich które nie pochodzą od badanego urządzenia) nie jest optymalną  metodą badań.  

Instrukcja ma na celu objaśnienie krok po kroku wszystkich funkcjonalności związanych z 

oprogramowaniem ASTAT GTEM, począwszy od dodania limitów, do których program będzie się 

odnosił, przez skonfigurowaniu analizatora czy trasy kablowej, kończąc na utworzeniu nowego 

szablonu pomiarowego.  

Program pozwala na generowanie prostych raportów z pomiarów oraz umożliwia archiwizację 

danych z pomiarów w formie pliku.  
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2. INSTALACJA 

2.1. Instrukcja  
Dostarczona wersja oprogramowania zawiera w sobie instalator programu ASTAT GTEM, dodatkowo 

instalowany jest LabVIEW Runtime Engine, który umożliwia działanie programu ASTAT GTEM. 

Wszystkie składniki instalują się automatycznie bez ingerencji użytkownika. Poniżej znajduje się krótka 

instrukcja obrazkowa. 

 

Po uruchomieniu instalatora pojawi się okno z ekranem powitalnym. Po kliknięciu przycisku „Next” 

ukaże się okno z wyborem lokalizacji instalacji programu 

 

Jeśli konto, na którym zainstalowany zostanie program nie posiada uprawnień administratora, 

zalecane jest aby program zainstalować w folderze bezpośrednio na dysku C:\ tak jak na powyższym 

obrazku. Po wybraniu odpowiedniej lokalizacji należy przejść dalej. 
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Następne okno przedstawia zmiany jakie zostaną zastosowane, w powyższym przypadku jest to 

uaktualnienie obecnej wersji programu. Opis może się  nieznacznie różnić w zależności od instalacji. Po 

kliknięciu przycisku „next” nastąpi instalacja oprogramowania. Może to potrwać kilkanaście minut. 
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Po poprawnie przeprowadzonej instalacji ukaże się powyższe okno,  można teraz zamknąć instalator. 

2.2. Wymagania systemowe 
Wymagania systemowe oparte są na wymaganiach LabVIEW Runtime Engine. Wymagania dla 

systemów Windows: 

Procesor Pentium 4M/Celeron 866 MHz lub nowszy (32-bit) 

Pamięć RAM 256 MB 

System operacyjny Windows 10/8.1/8/7 SP1 (32 i 64 bit) 
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2.3. Aktywacja programu 
Przy każdorazowym uruchomieniu programu walidowana jest licencja, gdy program nie 

znajdzie pliku z licencją lub wynik walidacji będzie negatywny, program poinformuje nas o tym. 

Wraz z pierwszym uruchomieniem programu, program nie odnajdzie licencji, i wygeneruje kod 

który należy wysłać na adres d.furmaniak@astat.pl.  

 

 

Po otrzymaniu maila zwrotnego z plikiem licencyjnym o nazwie „license.lic”, należy go 

skopiować w miejsce wskazane przez program oraz wyjść z powyższego okienka. Przy 

kolejnym uruchomieniu programu rozpozna on licencje i uruchomi właściwy program.  

  

mailto:d.furmaniak@astat.pl?subject=ASTAT%20GTEM%20prośba%20o%20aktywację


ASTAT GTEM  

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 1.0 7 

 

3. GŁÓWNE OKNO PROGRAMU 
 

Główne okno programu jest centralnym punktem programu. Z tego punktu mamy dostęp do 

wszystkich niezbędnych funkcji programu. Okno składa się z 4 przycisków, gdzie każdy prowadzi w 

miejsce pozwalające na konfigurację poszczególnych elementów wchodzących w skład jednego 

testu.  

 

 Przycisk „Limity” – przenosi użytkownika do nowego okna, które ukazuję listę limitów 

wpisanych przez użytkownika. Można tam dodawać nowe limity, usuwać lub usuwać istniejące.  

Więcej szczegółów w akapicie 4.OKNO LIMITY. 

 Przycisk „Urządzenia” – otwiera okno, na którym znajduje się lista wszystkich urządzeń 

zdefiniowanych przez użytkownika. Na tej liście wyszczególnione jest kilka głównych kategorii 

urządzeń: analizatory widma, kable, adaptery do kabli, komory GTEM. Więcej szczegółów w akapicie 

5.OKNO URZĄDZENIA. 

 Przycisk „Konfiguracje” – wyświetla nowe okno, w którym możemy skonfigurować 

szczegółowe ustawienia testu. Więcej szczegółów w akapicie 6.OKNO KONFIGURACJE. 

 Przycisk „Rozpocznij test” – wyświetla nowe okno z szybką konfiguracją testu, oraz następnie 

uruchamia właściwy test. Więcej szczegółów w akapicie 7.OKNO POMIAROWE. 

 Dodatkowo u góry widnieje menu kontekstowe o nazwie „Raport”, gdzie możemy wczytać 

zdjęcie z komputera, które następnie będzie umieszczone w raporcie końcowym. Po rozwinięciu menu 

kontekstowego pojawi się jedyna opcja o nazwie „Logo”, po jej wciśnięciu otworzy się okno widoczne 

na poniższym zdjęciu. 
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Widoczne są tutaj trzy kontrolki: 

 - Ścieżka do pliku – po kliknięciu na ikonę przedstawiającą wielokropek otworzy nam się okno, które 

umożliwia przeglądanie komputera pod kątem obrazów w formacie ‘jpg’, można tam wczytać dowolne 

zdjęcie, które zostanie wyświetlone w końcowym raporcie. Domyślnie jest to logo firmy ASTAT. Zaleca 

się aby zdjęcie nie było dużych rozmiarów, gdyż będzie to tylko logo. Zalecany rozmiar to 350x100 

pikseli.  

- Zastosuj – zatwierdza wybrany obraz. 

- Usuń obrazek – usuwa poprzednio wybrany obraz i zastępuje go znów domyślnym logiem firmy Astat. 
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4. OKNO LIMITY  

4.1. Główne okno – Lista limitów 
 

Główne okno listy limitów wyświetla listę limitów wprowadzoną przez użytkownika. Lista 

sortowana jest według ukrytego klucza ID, który generowany jest według kolejności dodania kolejnych 

limitów.  

 

W powyższym oknie wyróżnić można 4 przyciski oraz tabelę z przykładowymi limitami. 

- Przycisk „Usuń” – pozwala na usunięcie z listy zaznaczonego limitu. Usunięcie limitu jest 

nieodwracalne.  

- Przycisk „Dodaj” – otwiera panel pozwalający na dodanie nowego limitu. 

- Przycisk „Edytuj” – otwiera panel, który wczytuje dane wcześniej wprowadzonego limitu oraz 

pozwala na ich edycję. 

- Przycisk „Zamknij” – zamyka główne okno listy limitów i otwiera z powrotem okno głównego 

menu. 
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4.2.  Okno – Dodaj limit 
Okno to pozwala na nadanie limitowi jego właściwości, czyli nazwa oraz wartości liczbowe dla 

limitu. 

 

Okno to podzielone jest na dwie części. Pierwsza część z danymi do wpisania, a druga z ich 

prezentacją.  

Kontrolka „Nazwa” – nazwa limitu, która ułatwia rozpoznanie limitu w późniejszym jego wyborze. 

Nazwa ta będzie również widoczna w momencie wybierania limitu dla samego testu oraz a raporcie 

końcowym. 

Tabela  - w tej tabeli użytkownik powinien wpisać oczekiwany limit.   

W prawej kolumnie podane są częstotliwości gdzie komórka przyjmuje wszystkie wartości liczbowe, 

lecz domyślnie wyświetla je w trybie notacji SI, czyli po wpisaniu wartości 3000, w danej komórce 

wyświetlona zostanie zawartość 3k, możemy również wpisać bezpośrednio 30M co tabela również 

zrozumie. 

W lewej kolumnie podane są wartości tłumienności dla tego punktu wyrażone w dBuV/m. 

Poniżej znajdują się dwa przyciski 

Zapisz i wyjdź – sprawia że wpisane wartości zapisują się i dodają nowy limit do listy limitów, po czym 

wyłącza okno. 

Zamknij – przycisk ten nie zapisuje nowego limitu i tylko wychodzi z obecnego okna. 
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4.3. Okno – Edytuj limit 
Okno dla edycji limitu nie różni się od poprzedniego okna, z wyjątkiem że to okno ma już wpisane 

dane, które wcześniej zostały do niego wpisane.  

 

  W tym oknie możliwa jest edycja ówcześnie wpisanych danych. Wciśnięcie przycisku Zapisz 

 i wyjdź zapisze zmiany w obecnym limicie.  
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5. OKNO URZĄDZENIA 

5.1. Główne okno – Lista wszystkich urządzeń 
Główne okno dla listy urządzeń zawiera sobie tabele ze spisem wszystkich urządzeń dodanych 

przez użytkownika. Do takich urządzeń należą kable, adaptery kablowe, komory GTEM 

 czy analizatory widma. 

 

 Główne okno składa się z tabeli z urządzeniami, posegregowanymi w zakładkach 

według ich funkcji. Okno zawiera w sobie również 4 przyciski, 

- Przycisk „Dodaj”- Przycisk otwiera nowe okno i dostosowuje je w zasadzie do aktywnej 

zakładki, dzięki temu ukazują się tylko potrzebne informacje dla danego typu urządzenia. 

- Przycisk „Edytuj” – Przycisk otwiera nowe okno, które jest tożsame z oknem pojawiającym 

się po wciśnięciu przycisku „Dodaj”, z tą różnicą że kontrolki wypełnione są danymi urządzenia, 

które zostało wybrane. 

- Przycisk „Usuń” – usuwa dane urządzenie z listy. 

- Przycisk „Zamknij” – zamyka obecne okno i wyświetla menu główne 
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5.2. Okno – Dodaj urządzenie 
Okno to ma trzy postacie, w zależności od wybranej kategorii, wyświetli się jeden z wariantów.  

W ogólnym zamyśle, okno to udostępnia kontrolki, które umożliwiają dodanie nowego urządzenia. Ich 

częścią wspólną są dwa pola: 

- Nazwa – pozwala wpisać unikalną nazwę dla urządzenia, która wyświetli się na głównej liście 

urządzeń 

- Numer Seryjne – pozwala na wpisanie unikatowego numeru seryjnego urządzenia, który również 

wyświetli się na głównej liście urządzeń, jako dodatkowa informacja. 

 

5.2.1. Wariant I – dodaj adapter/kabel 

 

 Zarówno dla nowego adaptera jak i kabla, układ okna jest taki sam. Oprócz wspomnianych 

wcześniej pól nazwa i numer seryjny, zawarte są również kontrolki: 

- Tabela „korekcja tłumienności” – pozwala na wpisanie tłumienności danego elementu, 

w zależności od częstotliwości. Lewa kolumna odpowiada za częstotliwość, prawa natomiast  

za tłumienność. 

- Wykres – pokazuje wpisane wyżej wartości w formie wykresu. 

- Przycisk „Importuj” – Otwiera okno z wyborem pliku, z którego mają zostać wczytane dane odnośnie 

tłumienia. Dokładny opis znajduje się poniżej 

- Lista rozwijana „podzielnik” – pozwala na wybranie znaku dzielącego wartości, w nawiązaniu  

do importowania pliku gdzie dokładny opis importowania znajduje się poniżej. 



ASTAT GTEM  

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 1.0 14 

 

 Program zezwala na import prostych danych, dzięki temu możliwe jest zaimportowanie 

gotowego pliku i program automatycznie wpisze dane w tabele. Należy najpierw plik odpowiednio 

przygotować, plik importuje wszystkie proste formaty typu .txt czy .csv, bardziej zaawansowane typu 

.xls czy .ods nie zadziałają. Ważne aby w pliku odpowiednio pogrupować dane. Zasada układu pliku jest 

tożsama z przedstawieniem danych w formacie tabeli, otóż każdy wiersz w pliku jest kolejnym 

wierszem w tabeli. W wierszu natomiast należy zapisać dwie dane, częstotliwość oraz tłumienność 

rozdzielone odpowiednim podzielnikiem. Dane należy podać bez miana, natomiast program obsługuje 

przedrostki w formacie SI tj. 30M, 1G, itd.  

Poprawny zapis pliku do importu: 

30M;10 

300M;10 

300M;25 

1G;25 

Program wtedy wykreśli limit gdzie od 30MHz do 300MHz tłumienność wynosi 10dBm, następnie  

od 300MHz do 1GHz tłumienność wynosi 25dBm. Wartość tłumienia w punkcie 300MHz według tabeli 

ma dwie wartości, lecz pod uwagę brana jest ta wyższa. 

5.2.2. Wariant II – Komora GTEM 

 

Wariant ten, oprócz domyślnych kontrolek opisanych na początku punktu 5.2, umożliwia 

wprowadzenie parametrów komory GTEM. Każda z zakładek zawiera w sobie rysunek poglądowy  

z zaznaczonym kątem, który należy wpisać. Parametry te są niezbędne aby algorytm korelacyjny został 

wykonany poprawnie. Program wymaga następujących parametrów: 
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- Kąt komory – jest to kąt, jest to kąt pomiędzy ścianami komory. 

- Kąt nachylenia septum – jest to kąt, pod którym nachylone jest septum, względem podłogi 

komory. 

- Kąt septum – jest to kąt rozwarcia septum, mierzony między bocznymi krawędziami septum.  

 - Wysokość septum – jest to wysokość septum od podłogi komory, mierzona po środku punktu 

pomiarowego. 

Wszystkie te parametry powinny zostać udostępnione przez producenta komory GTEM. 

5.2.3. Wariant III – Analizator widma 
 

 

W przypadku analizatora widma, niestandardowymi polami są: 

 -Pole „Ścieżka do sterownika” – otwiera okno wyboru pliku .dll, czyli pliku zawierającego 

sterownik, który pozwala na komunikacje pomiędzy urządzeniem a oprogramowaniem. Sterownik 

może zostać umieszczony w dowolnej lokalizacji na komputerze.  

 - Lista rozwijana „Połączenie” – lista ta aktualizuje się każdorazowo przy otwarciu okna, 

skanuje ona dostępne połączenia dostępne przez interfejs NiVisa, który jest instalowany wraz  

z oprogramowaniem. Jeśli analizator nie jest podłączony, nie zostanie on tutaj wyświetlony.  
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5.3. Okno – Edytuj urządzenie  
 

Edycja urządzenia tak jak w przypadku pozostałych okien z edytowaniem, nie różni się od okien z 

dodawaniem urządzeń, z tą różnicą że wszystkie pola zawarte w danym oknie są już uzupełnione 

danymi z wybranego urządzenia. Więcej szczegółów co do opisu poszczególnych okien można znaleźć 

w punkcie 5.2. Kolejną różnicą pomiędzy tymi dwoma trybami jest zapis urządzenia, gdy dodawanie 

tworzy nowy rekord, edycja nadpisuje dane wybranego urządzenia.  
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6. OKNO KONFIGURACJE 

6.1. Główne okno – Lista konfiguracji 

 

Główne okno zawiera w sobie listę konfiguracji stworzonych przez użytkownika. Znajdują się tutaj 

standardowe przyciski dotyczące sterowania listą: 

- Przycisk „Dodaj” – Otwiera okno z kontrolkami pozwalającymi na utworzenie nowej konfiguracji. 

- Przycisk „Edytuj” – Otwiera okno z kontrolkami zawierającymi dane zaznaczonego limitu, pozwala 

na edycje tych danych. 

- Przycisk „Usuń” – Usuwa zaznaczoną konfigurację z listy. 

- Przycisk „Zamknij” – Zamyka obecne okno i wraca do głównego okna programu. 
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6.2. Okno – Dodaj konfiguracje 
 

 

 Powyższe okno podzielone jest na kilka obszarów. Każdy obszar odpowiada jakiejś 

funkcjonalności. Można wyróżnić następujące obszary: 

- Nagłówek – zawiera w sobie kontrolkę „Nazwa ustawienia”, gdzie należy wpisać unikalną nazwę, 

która wyświetli się w liście konfiguracji. 

6.2.1. Obszar ustawienia 
zawiera w sobie kontrolki odpowiadające za ustawienia samego analizatora. Wyróżniamy tutaj 

kontrolki takie jak: 

 - Pole „Częstotliwość początkowa” – określa częstotliwość z jaką analizator zacznie pomiary. 

Domyślna wartość dla tego pola wynosi 30MHz. Program zezwala na wpisanie w nie dowolnej wartości, 

która zachowuje sens logiczny.  

  - Pole „Częstotliwość końcowa” – określa częstotliwość przy jakiej analizator zakończy 

pomiary. Domyślna wartość dla tego pola wynosi 1GHz. Program zezwala na wpisanie w nie dowolnej 

wartości, która zachowuje sens logiczny.  

 - Lista rozwijana „Szerokość filtra (RBW)” – pole to pozwala wybrać RBW (Resolution 

Bandwidth) detektora, którym zostanie wykonany pomiar. Domyślna wartość tego pola to 120kHz. 

 - Pole „Krok częstotliwości” – na podstawie kroku częstotliwości szacowana jest liczba 

punktów pomiarowych a następnie czas pomiaru. Norma zaleca aby krok częstotliwości był nie większy 

niż połowa szerokości filtra, stąd domyślna wartością dla tego pola jest 60kHz. W momencie zmiany 

szerokości filtra, krok zmienia się automatycznie. 

 - Lista rozwijana „Symulowany dystans dla OATS” – pole to pozwala wybrać właściwość dla 

algorytmu korelacyjnego, jako że pomiary w komorze GTEM, mają zasymulować pomiary w otwartym 

torze pomiarowym to ta właściwość pozwala zasymulować badanie EUT z konkretnej odległości. 

Domyślna wartość to 3 metry.  
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 - Pole wyboru „Przedwzmacniacz”  - pozwala włączyć/wyłączyć przedwzmacniacz na czas 

pomiarów. Analizator wtedy charakteryzuje się niższym szumem tła, lecz jest bardziej wyczulony na 

ogólne sygnału i może doprowadzić do uszkodzenia.  

6.2.2. Obszar Pre-scan oraz final scan 
Obszar Pre-scan zawiera tylko jedną kontrolkę:  

- Pole „Czas na jeden punkt” – określa czas z jakim mierzony będzie pojedynczy punkt w trakcie 

pomiaru w trybie pre-scan. Domyślna wartość zgodna z normą wynosi 10ms.  

Obszar Final-scan składa się z: 

- Pole „czas pomiaru na jeden punkt” – określa czas z jakim mierzony będzie pojedynczy punkt 

w trybie final scan. Domyślna wartość zgodna z normą wynosi 1s.  

- Pole „Ilość automatycznych punktów dla final scan” – Określa ilość punktów dla pomiaru, 

które wybierze sam program. Zastosowany jest tutaj prosty algorytm, który wybierze kilka 

częstotliwości przekraczających limit. Domyślna wartość to 5 punktów. 

- Lista rozwijana „Detektor” – Pozwala na wybranie z domyślnej listy detektora, którym 

wykonywany będzie pomiar final scan. Domyślna wartość to Quasi Peak. 

6.2.3. Obszar Urządzenia oraz Tor pomiarowy 
 

Powyższe obszary zawierają informację odnośnie urządzeń, które będą używane w tym teście. Na 

Obszar „urządzenia” składają się dwie listy rozwijane: 

 - Lista GTEM – zawiera w sobie wszystkie komory GTEM zdefiniowane przez użytkownika w 

oknie „Urządzenia” (Akapit 5.1 i 5.2.2). Należy wybrać jedną z pozycji. 

 - Lista Analizatorów widma – Zawiera w sobie wszystkie analizatory widma zdefiniowane przez 

użytkownika w oknie „Urządzenia” (Akapit 5.1 i 5.2.3). Należy wybrać jedną z pozycji. 

Pozostały obszar pozwala na stworzenie toru pomiarowego. Tor musi zostać stworzony aby ustawienie 

mogło zostać zapisane. Natomiast aby stworzyć tor pomiarowy należy stworzyć adapter lub kabel. 

Obszar ten posiada 4 kontrolki 

 - Lista rozwijana „Przewody” – zawiera listę kabli i adapterów stworzonych przez użytkownika 

w oknie „Urządzenia” (Akapit 5.1 i 5.2.1) 

 - Tabela „Tor pomiarowy” – zawiera listę wybranych przewodów, wchodzących w skład toru 

pomiarowego. Tabela może przyjmować wartości, w momencie gdy liczba elementów w tabeli 

przekroczy 5 to pojawi się suwak pionowy. 

 - Przycisk „Strzałka w dół”  - w momencie gdy w liście przewodów jest wybrany jakikolwiek 

element, to po wciśnięciu tego przycisku zostanie on przypisany do toru pomiarowego. 

 - Przycisk „strzałka do góry” -  w momencie gdy w tabeli toru pomiarowego jest wybrany 

jakikolwiek element, to po wciśnięciu tego przycisku zostanie on usunięty z toru pomiarowego oraz 

przywrócony do listy przewodów. 
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7. OKNO POMIAROWE 

7.1. Okno – informacje o teście  
 

Kliknięcie w przycisk „Rozpocznij test” uruchomi najpierw okno, w którym program pozwala na 

skonfigurowanie konkretnego testu. Wszystkie te informacje zostaną później wpisane do raportu 

końcowego 

 

W powyższym oknie znajduje się szereg kontrolek: 

- Nazwa testu – Jest to pole wymagane, oznacza nazwę testu dzięki której będzie później możliwa 

identyfikacja wyników.  

- Firma – pole opisuje informacje przez jaką firmę został wykonany test. 

- EUT – jest to krótki opis urządzenia będące celem testów. 

- Operator - informacja pozwalająca zidentyfikować osobę przeprowadzającą pomiary. 
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- Uwagi – jest to miejsca na dodatkowe uwagi odnośnie samego testu. 

- Limit – Jest to lista z limitami utworzonymi przez użytkownika, można zostawić to pole puste.  

- Margines – Margines pomiarowy, określa ewentualny margines, do którego będą porównywane 

wyniki. Wartość ta jest dodawana do wartości limitu, dlatego jeśli wolą użytkownika jest sprawdzenie 

czy EUT zachowuje 6dB poziom bezpieczeństwa, to należy wpisać w margines wartość -6dBm. 

- Konfiguracja – jest to spis wszystkich konfiguracji utworzonych przez użytkownika. Jest to pole 

wymagane do uruchomienia testu. 

 Po wypełnieniu niezbędnych pól można przejść do właściwych pomiarów. 

7.2. Okno – pomiary 
 

 

Główne okno pomiarowe można podzielić na trzy kolumny. 

Lewa kolumna – kolumna interakcji, gdzie dostępne są wszystkie przyciski pozwalające na 

operowanie testem. 

Środkowa kolumna – ta kolumna zawiera w sobie wykres, który wizualizuje wyniki otrzymane z 

analizatora. Wykres staje się interaktywny gdy zostanie zakończony pre-scan.  

Prawa kolumna – ta kolumna zawiera informacje o punktach wybranych do final scanu. Aktualizuje 

się ona po pre-scanie, gdy zostaną wybrane już punkt. Nie jest ona interaktywna.  
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7.3. Lewa kolumna – opis 
Lewa kolumna jest swoistym menu kontrolnym całego testu. Zawiera w sobie 6 przycisków, które 

na przestrzeni całego testu uaktywniają się i dezaktywują w zależności od tego czy ich użycie jest 

wymagane/dozwolone na obecnym etapie. Funkcje poszczególnych przycisków: 

- Pre-Scan – Wciśnięcie tego przycisku powoduje rozpoczęcie testu, czyli w pierwszej kolejności 

skanowanie wstępne.  

-Final Scan – Przycisk uaktywnia się w momencie zakończenia pomiaru pre-scanem. Program 

wtedy rozpoczyna final scan na podstawie wybranych punktów. 

-Raport – Przycisk uaktywnia się po zakończeniu pomiarów zarówno pre jak i final scanem. 

Generuje on raport w postaci pliku HTML tworzonym lokalnie na komputerze.  

-Zapisz dane – Przycisk ten uaktywnia się po zakończeniu pomiarów. Otwiera on okno zapisu do 

pliku. Plik ten zawiera szczegółowe dane wykonanego testu, zapisuje dane takie jak poziomy zmierzone 

dla poszczególnych osi w poszczególnych częstotliwościach, wynik po korelacji dla każdej 

częstotliwości, a także wynik pomiarów dla final scanu po korelacji. W przypadku ostatniego zapisuje 

on ten wynik przy konkretnej częstotliwości.  

-Przerwij skan – Przycisk ten przerywa pre-scan jeśli jest on w trakcie. Wciśnięcie tego przycisku 

sprawi że cały pre-scan trzeba wykonać od początku.  

7.4. Środkowa kolumna – opis 
Środkowa kolumna zawiera w sobie wykres oraz dwa obszary, które umożliwiają kontrolowanie 

tego wykresu. 

Jednym z obszarów jest legenda, która pozwala określić zakres widoczności poszczególnych serii.  

- Limit oznaczony grubą czerwoną kreską. 

- Final Scan oznaczony jasno-niebieskimi krzyżykami 

- Wynik korelacji oznaczona szarą kreską 

- Wynik pomiaru dla osi Z 

- Wynik pomiaru dla osi Y 

- Wynik pomiaru la osi X 

- Margines jest przesunięty względem limitu o wpisaną wcześniej wartość 

 

Legenda zawiera 7 serii, pole wyboru zaznaczone „ptaszkiem” oznacza iż dany seria jest widoczna 

na wykresie.  W trakcie pomiarów zakres widoczności będzie się zmieniał. 

W kolejnym z obszarów znajdują się narzędzie, pozwalające na poruszanie się po wykresie. 

 

- Narzędzie krzyżyka – pozwala na zaznaczenie punktów na wykresie 

- Narzędzie łapki – pozwala na przesuwanie się w obrębie wykresu 
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-Narzędzie lupy – w jego skład wchodzi szereg funkcji, które pozwalają na manipulację zakresami 

wykresów. Funkcje te pozwalają kolejno na: 

- Przybliżenie wycinka wykresu, wycinek można wykadrować w poziomie i pionie. 

- Zawężenie poziomego zakresu  

- Zawężenie pionowego zakresu 

- Auto-skalowanie wykresu, dopasowuje granice wykresu do zawartości 

- Równomierne zwiększenie wykresu w poziomie i pionie o określoną wartość 

- Równomierne zmniejszenie wykresu w poziomie i pionie o określoną wartość 

 

 

 

7.5. Prawa kolumna – opis 
Kolumna ta zawiera w sobie tabele z opisem kursorów zaznaczonych na wykresie po pre-scanie.  

 

Na tabeli wyróżniamy numer kursora, częstotliwość oraz poziom sygnału po korelacji. 
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8. WYKONANIE TESTU 

8.1. Konfiguracja urządzeń 

8.1.1. Konfiguracja urządzeń – komora GTEM  
 

 Aby wykonać test, należy dodać wszystkie ważne urządzenia oraz limity. Dlatego w głównym menu w 

pierwszym kroku klikam przycisk urządzenia: 

 

Zgodnie z wcześniejszym opisem otwiera się okno z listą wszystkich urządzeń, na początku jest ono 

puste i zawiera same zakładki. Dlatego w pierwszej kolejności należy zaznaczyć zakładkę i kliknąć 

dodaj. 
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Zgodnie z oczekiwaniami otworzy się okno tworzenia nowej komory GTEM. 

 

 W kroku 1 oraz 2 wprowadzamy nazwę komory oraz numer seryjny. Następnie w panelu 

„Dodatkowe informacje” we wszystkich zakładkach (3,5,6,7), należy wprowadzić w polu odpowiednie 

wartości co do kątów komory oraz wysokości septum (kontrolka nr 4, w każdej zakładce kontrolka 

jest w tym samym miejscu). Po wprowadzeniu wszystkich danych, zapisujemy ustawienie i 

wychodzimy przyciskiem 8. Program powróci wtedy do okna z listą urządzeń. 
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8.1.2. Konfiguracja urządzeń – Analizator Widma 
Następnym krokiem będzie konfiguracja analizatora widma. W pierwszym kroku należy 

podłączyć analizator do komputera dowolnym sposobem (w moim przypadku jest to kabel Ethernet 

przy użyciu złączki RJ45), a następnie go włączyć. Teraz należy dodać nowy analizator i aby to zrobić 

należy zaznaczyć opcję „Spectrum Analzyer” (1) a następnie wcisnąć przycisk „Dodaj” (2). 

 

Po wciśnięciu przycisku „Dodaj” (2), otworzy się okno pozwalająca na dodanie nowego 

analizatora widma. W pierwszym kroku musimy wypełnić pola 1,2,3,4 czyli nazwa, numer 

seryjny, ścieżka do sterownika oraz połączenie. Po rozwinięciu listy w polu nr 4, pojawi się 

lista rozwijana z dostępnymi analizatorami.  
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 Po wciśnięciu ikony z wielokropkiem w kontrolce nr 3, otworzy się okno z wyborem miejsca 

sterownika na komputerze. 

 

Tak jak wcześniej wspomina instrukcja, sterownik może znajdować się w dowolnym 

miejscu na komputerze, zalecane jest więc stworzenie folderu w jednym konkretnym 

miejscu, przekopiowaniu tam dostarczonego sterownika. Gdy już to zrobimy, należy w 

powyższym oknie udać się do lokalizacji gdzie został skopiowany sterownik. Po wyborze 

sterownika należy zapisać ustawienie klikając przycisk „zapisz i zamknij” (5). Ekran wróci do 

spisu urządzeń.  
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8.1.3. Konfiguracja urządzeń – Adapter/Kabel 
 

 

 Z listy urządzeń, zaznaczamy zakładkę „Cable” (1), a następnie wciskamy przycisk „Dodaj” (2). 

 

Po uzupełnieniu nazwy (1) oraz numeru seryjnego (2), wypełniłem tabelę (3) pewnymi 

wartościami. Po wypełnieniu tej tabeli otrzymujemy wizualizacje na wykresie (4). Klikamy przycisk 

„Zapisz i wyjdź” (5). Program powróci do listy urządzeń, to okno również zamykamy przyciskiem 

zamknij. 
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8.2. Konfiguracja limitu 
Na potrzeby instrukcji zostanie skonfigurowane jeden limit. Aby skonfigurować limit, z menu 

głównego wciskamy przycisk „Limity”. 

 

Po wciśnięciu tego przycisku, uruchomi się okno z listą limitów. W tym miejscu algorytm działania 

jest dokładnie taki sam jak w przypadku listy z urządzeniami. Należy nacisnąć zielony przycisk 

„Dodaj”. 
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 Po wciśnięciu przycisku dodaj, ukaże się okno gdzie możemy skonfigurować nowy limit. 

Należy nadać mu nazwę w odpowiednim polu (1), oraz w tabeli (2) należy uzupełnić wartości 

dotyczące limitu. Po prawej stronie na wykresie automatycznie zostanie wykreślona linia 

wizualizująca opisany limit. 

 

 Zdjęcie powyżej wskazuje poprawnie skonfigurowany limit. Jeśli wszystko jest 

skonfigurowane, wciskamy przycisk „Zapisz i wyjdź” (4). Skoro limit został skonfigurowany, czas na 

stworzenie nowego ustawienia do testów. 
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8.3. Utworzenie nowej konfiguracji testowej 
Aby utworzyć nową konfigurację należy w menu głównym wybrać przycisk o nazwie 

„Konfiguracje”, a następnie w nowym oknie z listą konfiguracji naciskamy przycisk „Dodaj”. 
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 Po wciśnięciu przycisku otwiera się okno tworzenia nowego ustawienia. To jest widok okna z 

domyślnymi ustawieniami odpowiadającymi wymogom normy. Użytkownikowi pozostaje 

uzupełnienie kontrolek: 

Nazwa (1), przedwzmacniacz (7), GTEM (12), Analizator Widma (13), Tor Pomiarowy  (16). 

 

 

 

Lista rozwijana GTEM zawiera stworzoną poprzednio komorę tak samo jak i lista z analizatorami 

widma zawiera w sobie stworzony poprzednio analizator, który należy wybrać. 
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 Następnym krokiem jest stworzenie toru pomiarowego, na potrzeby prezentacji stworzyłem 

dodatkowo kabel oraz adapter. W tym momencie jednak dodamy do toru pomiarowego tylko jeden 

kabel. Dodatkowo aby zwiększyć czytelność w nawiasie zapisana jest kategoria wybranego sprzętu. 

 

 Po wybraniu odpowiedniego kabla, uaktywnia się przycisk pozwalający na dodanie danego 

urządzenia do listy toru pomiarowego. Po wciśnięciu tego przycisku, wybrany kabel dołącza się do 

listy poniżej. Jeśli natomiast zaznaczymy element z listy, to uaktywnia się strzałka w drugą stronę, 

która z kolei przywraca dany kabel do listy rozwijanej. Na trzecim zdjęciu widać że po dodaniu kabla 

do toru pomiarowego, znika on z listy rozwijanej. 
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 Jeśli użytkownik chciałby stworzyć niestandardowe ustawienie o innych ustawieniach, wtedy 

należy edytować pozostałe kontrolki. Po wszystkich działaniach ekran z poprawną konfiguracją 

wyglądają tak jak na zdjęciu poniżej. Gdy mamy wszystko gotowe wystarczy kliknąć przycisk „Zapisz i 

wyjdź”, a następnie „Zamknij” aby wrócić do menu głównego. 
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8.4. Wykonanie testu 
 

Gdy skonfigurujemy już wszystkie urządzenia, dodamy limit oraz nowe ustawienie, można teraz 

przystąpić do tworzenia testu. W menu głównym klikamy przycisk „rozpocznij test” 

 

Zanim uruchomi się okno z pomiarem właściwym, program najpierw wyświetli okno z 

informacjami o teście. Aby uruchomić test musimy wypełnić tylko pole Nazwy, oraz wybrać 

konfiguracje. Poniższe zdjęcie zawiera już uzupełnione okno.  

 

 W liście rozwijanej „Limit” zawarty jest limin ówcześnie stworzony w poprzedniej części 

poradnika, to samo tyczy się konfiguracji. Dla pokazania całej funkcjonalności dodałem margines na 

poziomie -6dB. Teraz można rozpocząć test. W tym celu klikamy przycisk „Rozpocznij”. 
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 W tym momencie wyświetli nam się okno z głównym oknem pomiarowym. Aby rozpocząć 

pomiar należy wcisnąć przycisk Pre-scan.  

 

Po wciśnięciu przycisku, program wykreśli podany limit oraz margines, a następnie program poprosi 

użytkownika o umiejscowienie w komorze EUT zgodnie z osią X. Użytkownik wtedy powinien ustawić 

EUT w komorze zgodnie z zaleceniem. 

 

  W tym momencie program ustawia analizator zgodnie z zapisaną konfiguracją. Dodatkowo 

analizator robi szybki skan i dostosowuje okno do oczekiwanego sygnału. Po wciśnięciu przycisku ok. 

program rozpocznie skan. W tym przypadku analizator przejdzie od 30M do 1G z krokiem 60kHz, 

dając przy tym 16167 punktów pomiarowych, każdy z nich będzie analizowany przez 10ms dając tym 

samym ~162s na jedną oś. Po wystartowaniu pomiaru uaktywni się również przycisk „przerwij skan”, 

który wyłącza obecny skan i resetuje jego stan, co znaczy że prescan trzeba zacząć od początku. 
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Gdy analizator zakończy skan, najpierw przerzuci dane na wykres znajdujący się w centrum okna, a 

następnie poprosi użytkownika o zmianę ustawienia urządzenia i przestawienie go na oś Y, a 

następnie Z.  Poniżej rysunek poglądowy. 

 

  Po zakończonym skanowaniu osi X,Y oraz Z, program wyświetli poniższy komunikat: 

 

program w międzyczasie wykona korelacje otrzymanych wyników i wyrysuje wyliczony przebieg  

na wykresie w kolorze szarym. W tym momencie program wybierze automatycznie maksymalnie  

5 punktów o najwyższym przekroczeniu limitu obniżonego o zadany margines.  
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Użytkownik w tym momencie za pomocą narzędzie kursora (1) jest w stanie wybrać dowolną 

liczbę punktów, którą program zmierzy w pomiarze Final Scan. 

 

 W przypadku wybrania punktów należy nakierować kursor na interesujący nas punkt na 

wykresie, a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszki. Wygenerowany kursor może zostać potem 

przesunięty bądź usunięty. Jeśli chcemy go przesunąć, wystarczy kliknąć i przytrzymać lewy przycisk, 

po czym przesunąć punkt w nowe miejsce. Punkt automatycznie dopasowuje się do poziomu pod/nad 

kursorem. Natomiast aby usunąć dany punkt, musimy na niego nakierować kursorem myszy, a 

następnie wcisnąć prawy przycisk myszy.  

 W miejscu zaznaczonym strzałką nr 2, znajduje się legenda. Możemy tam dowolnie zmieniać 

widoczność poszczególnych serii na wykresie. Na zdjęciu poniżej włączyłem wszystkie zmierzone 

przebiegi. 
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 Gdy użytkownik wybrał wszystkie interesujące punkty, należy wcisnąć przycisk Final Scan. 

 

 W tym momencie program ustawi analizator zgodnie z ustawieniami opisanymi w 

konfiguracji i przeprowadzi final scan na wybranych punktach. W tym momencie program będzie nas 

również prosił o zmianę ułożenia urządzenia względem 3 osi, tym razem będzie ona w odwrotnej 

kolejności aby było trochę wygodniej. Po przeskanowaniu wszystkich punktów program wyświetli 

wynik za pomocą jasno-niebieskich krzyżyków. Dane z tych pomiarów również poddane są 

algorytmowi korelacyjnemu. 

 

 Równocześnie po lewej stronie w menu, udostępnione zostają nowe przyciski, „raport” oraz 

„zapisz dane”. Po kliknięciu w przycisk „Zapisz Dane” program otworzy okno gdzie wybieramy 

lokalizacje gdzie zapiszemy plik. Plik należy zapisać w formacie txt bądź csv. 

  



ASTAT GTEM  

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 1.0 40 

 

 Po wczytaniu tego pliku do arkusza kalkulacyjnego, możemy przyjrzeć się dokładnym 

wartościom odczytanym z analizatora podczas pomiaru, oraz wygenerowanym przez algorytm 

korelacyjny.  

 

 Natomiast po wciśnięciu klawisza „Raport”, program wygeneruje prosty raport w pliku HTML 

i otworzy się w przeglądarce internetowej. Raport zostanie wygenerowany w plikach tymczasowych, 

dokładny adres znajduje się na pasku adresu.   

 

Raport zawiera wykres z wyrysowaną korelacją oraz punktami z final scanu. Pod spodem znajduje się 

tabela  a wyszczególnionymi punktami oraz informacją na temat przejścia testu. W tym przypadku 

dwa punkty przeszły pomiar.   

 


